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Wstęp

Dowiadczenie jest dla cz³owieka pojêciem kluczowym, punktem wyjcia
w rozumieniu siebie, a tak¿e relacji z otaczaj¹c¹ rzeczywistoci¹. Ró¿ne nurty
filozoficzne przyjmuj¹ odmienne jego koncepcje, typy i funkcje1. Dominuj¹cym sposobem pojmowania dowiadczenia jest to wypracowane przez skrajny
empiryzm. W nim ma znaczenie przede wszystkim percepcja zmys³owa, obserwacja i eksperyment. Jednak ujêcie to nie wyczerpuje bogactwa i z³o¿onoci
ludzkiego dowiadczenia. W niniejszym artykule przyjmuje siê szersze jego
rozumienie podane przez Johna Smitha. Wed³ug niego dowiadczenie jest
wielostronnym produktem z³o¿onych kontaktów miêdzy rzeczywistoci¹
a istot¹ zdoln¹ do prze¿ycia, doznania, rejestrowania tej rzeczywistoci, reagowania na ni¹ i wyra¿ania w jakiej formie2.
Zamiarem autora jest ukazanie pewnych specyficznych obszarów dowiadczenia wiadcz¹cych o zale¿noci ka¿dego cz³owieka od Bytu, który go
przewy¿sza i przekracza zdolnoæ jego pojmowania. W religii ów Byt okrela siê
Adres/Addresse/Anschrift: ks. dr Marek ¯mudziñski, Katedra Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej,
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, marekzmud@interia.pl.
1 S. Kowalczyk, Drogi ku Bogu, Wroc³aw 1983, s. 5385.
2 J.E. Smith, Dowiadczenie i Bóg, t³um. D. Petsch, Warszawa 1971, s. 28.
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pojêciem Bóg. Dowiadczenie to jest ród³em nierefleksyjnej wiadomoci
i obecnoci, o której nic nie mo¿na powiedzieæ w sposób jasny, obecnoci bezobrazowej, uwiadamianej niejasno, jako t³o, czy ród³o wszystkiego3. Te obszary czy wymiary dowiadczenia trudno nazwaæ w pe³ni religijnymi, ale nie ulega
w¹tpliwoci, ¿e prowadz¹ one cz³owieka do takiego w³anie prze¿ycia.
Nieadekwatność samorozumienia wobec konkretnej egzystencji

Cz³owiek, kszta³tuj¹c swoje samorozumienie, opar³ siê wy³¹cznie na
przes³ankach, jakie wnios³y do dzisiejszego ¿ycia nauki szczegó³owe. Formu³uje je wiêc w oparciu o aparat pojêciowy wykszta³cony przez nie, a tak¿e
pragnie je wyraziæ w obszarze bardzo cile okrelonym, równie¿ niewykraczaj¹cym poza teren badania tych¿e nauk. Dlatego w swoim myleniu, jak
twierdzi, wyzwoli³ siê spod wszelkiego dogmatu, autorytetu czy jakiejkolwiek
innej zale¿noci poza rygorami naukowoci. S¹dzi zatem, ¿e ¿yje w wiecie,
w którym nie mo¿na odnaleæ ¿adnej g³êbszej harmonii ani g³êbszych przyczyn uzasadniaj¹cych jego powstanie. Specyficznie te¿ pojmuje historiê jako
swoj¹, tzn. uwa¿a, ¿e j¹ kszta³tuje wed³ug w³asnych celów i zamiarów.
A pragnieniem jest doprowadziæ j¹ do stanu, w którym mo¿liwa bêdzie pe³nia
¿ycia osi¹galna dla ka¿dego cz³owieka.
Do tak myl¹cego cz³owieka ka¿de zwrócenie siê z jak¹kolwiek propozycj¹ musi wiêc wychodziæ od tak pojmowanej rzeczywistoci i od tych problemów, które ona stwarza. Tak wiêc ka¿dy jêzyk maj¹cy dla niego realne znaczenie musi wywodziæ siê z tego wiata i byæ z tym wiatem zwi¹zanym oraz
musi byæ zrozumia³y w warunkach dowiadczenia, jakie cz³owiek prze¿ywa tu
i teraz4. Dotyczy to równie¿ wiary i rzeczywistoci, któr¹ ona proponuje. Aby
sta³a siê ona czym mo¿liwym do przyjêcia i by³a elementem twórczym tego
¿ycia, musi mieæ swe miejsce w dowiadczeniu ludzkim, musi zawieraæ jakie
punkty styczne z tym ¿yciem, gdy¿ inaczej bêdzie dla niego jedynie form¹
ideologii albo zwyk³¹ abstrakcj¹. Dzisiaj teologia i proklamacja musz¹ byæ
misjonarskie w prawdziwym tego s³owa znaczeniu, tzn. musz¹ tak udostêpniaæ
formu³y wiary, ¿eby by³y zrozumia³e w ka¿dej konkretnej sytuacji cz³owieka,
¿eby stawia³y przed nim s³uszne wymagania i ¿eby by³y wezwaniem do podjêcia decyzji5. Podstawowym zadaniem jest odnalezienie takich obszarów do3
4

J. Durandeaux, ¯ywe pytanie do martwego Boga, t³um. E. Rutkowska, Warszawa 1971, s. 99.
L. Gilkey, Nazwanie wichru. Odnowa jêzyka religijnego, t³um. T. Mieszkowski, Warszawa
1976, s. 257.
5 W. Kasper, Rzeczywistoæ wiary, t³um. J. Piesiewicz, Warszawa 1979, s. 25.
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wiadczenia cz³owieka, w których jej rzeczywistoæ oka¿e siê mo¿liwa do
przyjêcia dla wieckiego cz³owieka, tzn. zacznie odgrywaæ w jego ¿yciu jak¹
rolê, a wiara bêdzie znacz¹cym jego faktorem.
Analizuj¹c za dok³adnie autentyczne ¿ycie cz³owieka nasuwa siê wniosek, ¿e to deklarowane przez niego samorozumienie, nie oddaje w pe³ni jego
codziennej egzystencji i jest od niego w pewnym stopniu oderwane. Daje siê
zauwa¿yæ miêdzy tymi dwoma p³aszczyznami, miêdzy tym, co myli, a tym,
co prze¿ywa, miêdzy bogactwem doznañ, a suchymi formami ich naukowego
opisu pewien stan napiêcia, pewien dysonans czy przepaæ6.
Mo¿na wiêc postawiæ tezê, ¿e cz³owiek wiecki rozumie siebie i swój
zwi¹zek ze wiatem w symbolicznych formach, które nie pasuj¹ ani do odczuwanej przez niego atmosfery jego istnienia, ani do sposobów jego zachowania
siê7. Ograniczenie siê w interpretacji wiata i ¿ycia cz³owieka do pewnych
dziedzin, w których mog¹ byæ weryfikowane twierdzenia, wed³ug przyjêtych
przez siebie kryteriów, jest niewystarczaj¹ce. Istnienie cz³owieka okrelone
jedynie w kategoriach skoñczonych si³, które mo¿na wskazaæ, a wiêc przypadkowoæ, wzglêdnoæ, przemijanie czy autonomia bez uwzglêdnienia g³êbszych
przyczyn, czy jakiej si³y podtrzymuj¹cej i kieruj¹cej ¿yciem nie daje pe³nego
zrozumienia. Mówi o tym wyranie Józef ¯yciñski: Bogatsi o lepsz¹ znajomoæ kompetencji nauki jestemy obecnie wiadomi, i¿ w jej perspektywie nie
otrzymamy nigdy odpowiedzi na istotne dla cz³owieka pytania dotycz¹ce wartoci, sensu, norm estetycznych czy filozofii ¿ycia8.
wieckie samorozumienie ma oczywicie w sobie wiele prawdziwych
i trafnych s¹dów, ale nie ulega te¿ w¹tpliwoci, ¿e zawiera wiele b³êdnych,
zaciemniaj¹cych autentyczne istnienie ludzkie. Okazuje siê bowiem, ¿e wiecka egzystencja ma takie aspekty czy wymiary, które nie s¹ w ogóle podejmowane przez to samorozumienie: [...] naszych reakcji na zachód s³oñca, zapach
ró¿y czy umiech przechodz¹cego dziecka nie jestemy w stanie wyraziæ przy
pomocy zdañ obserwacyjnych i metod w³aciwych dla dyscyplin empirycznych9. wiecki duch pragnie uczyniæ ¿ycie pe³nym i twórczym, ale nie odpowiada na konkretne pytanie, które stawia ¿ycie: w jaki sposób uczyniæ je
takim, czy te¿ co musi robiæ cz³owiek, aby jego ¿ycie by³o dobre i s³uszne.
Jednak¿e ¿ycie oparte wy³¹cznie na takim wieckim samorozumieniu,
w praktyce okazuje siê trudne, a wrêcz niemo¿liwe. Ten ludzki wiat jest
wprawdzie wiatem wzglêdnych, wzajemnie zale¿nych od siebie istot, ale to
6
7
8
9

J. ¯yciñski, G³êbia bytu, Poznañ 1988, s. 65.
L. Gilkey, Nazwanie wichru, s. 255.
J. ¯yciñski, G³êbia bytu, s. 49.
Ibidem.
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tak¿e wiat, w którym musi znaleæ potwierdzenie nasza w³asna przypadkowa
egzystencja10. Cz³owiek bowiem pragnie poznaæ i zrozumieæ swoje ¿ycie od
strony moralnej i praktycznej. Chce zdobyæ pewnoæ swych wartoci, na których buduje swoje ¿ycie. Oczywiste jest, ¿e ¿yje i d¹¿y do coraz wiêkszej
autonomii i wolnoci, ale zdaje sobie sprawê, ¿e ¿yje wród innych ludzi
i pragnie tworzyæ z nimi wspólnotê. To za implikuje pewn¹ rezygnacjê
z w³asnych korzyci i interesów, gdy¿ domaga siê tego tworz¹ca siê przyjañ
i mi³oæ. W tych dowiadczeniach pojawia siê co nowego i obcego dla wieckiego pojmowania wiata, co, co jest dla niego niezrozumia³e i trudne do
interpretacji. Nie mo¿na te¿ porównaæ tego do ¿adnego z istniej¹cych i znanych elementów rzeczywistoci. Pojawia siê to jako podstawowe za³o¿enie
w rozwa¿aniu zwyk³ych, wzglêdnych rzeczywistoci, z jakimi mamy do czynienia; nie tyle jako obecnoæ  chocia¿ mo¿e to byæ obecnoæ  ile jako
ostateczny kres i ¿¹danie; nie tyle jako odpowied, ile zasadnicze pytanie11.
Dla cz³owieka wieckiego jest to jaka niezg³êbiona potêga i rzeczywistoæ, która nie jest tak przygodna i wzglêdna jak on sam, nie jest rzucona
w wiat, ale raczej rz¹dzi tym wiatem jako absolutna i nieuwarunkowana
si³a12. Cz³owiek te¿ niejasno zdaje sobie sprawê, ¿e tu znajduje siê ród³o jego
wartoci i ka¿dego ziemskiego istnienia. I gdy nie jest jasno odkrywany
w mylach czy samorozumieniu, to jednak nieustannie pojawia siê w atmosferze i kszta³cie ludzkiego istnienia. To, co tajemnicze, absolutne, milcz¹ce
i nieskoñczone nie wyziera ju¿ ku cz³owiekowi wyranie i bezporednio z jego
bezporedniego otoczenia. Lecz za to napiera nañ tym mocniej w dowiadczeniu w³asnej doli13. I ten wymiar sprawia, ¿e ¿ycie ludzkie jest nieporównywalne do niczego istniej¹cego na ziemi i jest w³anie ¿yciem specyficznie
ludzkim.
Kolejn¹ dysharmoniê miêdzy wieckim samorozumieniem a konkretn¹
egzystencj¹ wprowadza wizja nowego, wyzwolonego spo³eczeñstwa, w którym mo¿liwa jest pe³nia ¿ycia, jak okrela to wspó³czenie cz³owiek i jej
konfrontacje z rzeczywistoci¹. Wed³ug mylenia ma to byæ spo³eczeñstwo bez
wad i konfliktów  a dowiadczenie ukazuje ci¹gle wiat tragedii, wiat powtarzaj¹cych siê wci¹¿ kryzysów, wiat bez ¿adnej stabilizacji. Czêsto jest te¿
dowiadczenie z³a, przemocy, wyzysku. Cz³owiek musi zdawaæ sobie sprawê,
¿e nie mo¿e siê w pe³ni z tym wiatem identyfikowaæ14.
10
11
12
13
14

L. Gilkey, Nazwanie wichru, s. 260.
Ibidem.
F. Krenzer, Taka jest nasza wiara, t³um. E. Wycisk, P. Waszczenko, Paris 1981, s. 35.
K. Rahner, O mo¿liwoci wiary dzisiaj, t³um. A. Morawska, Kraków 1983, s. 53.
W. Kasper, Rzeczywistoæ wiary, s. 29.
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wieckie pojêcie autonomii mówi o uwolnieniu siê w historii od losu
i przeznaczenia. Ma byæ ona kierowana przez cz³owieka, gdy¿ jak s¹dzi
 pojmuje on ju¿ jej mechanizm i potrafi manipulowaæ nim oraz kierowaæ tê
historiê ku w³asnym celom15. Byæ mo¿e taki pogl¹d zrodzi³ siê pod wp³ywem
wielkich osi¹gniêæ naukowo-technicznych w opanowywaniu przyrody i s¹dz¹c
analogicznie, postêp w biologii i naukach spo³ecznych mia³ przynieæ sukcesy
w uwalnianiu siê od przeznaczenia i losu. W takim rozumieniu pomija siê
jednak inny kontekst, gdy¿ w tym drugim przypadku jest to ju¿ nie tylko
problem techniczny, ale i moralny. A potwierdza to ¿ycie, gdy ukazuje jak
niezmierzone, ale potê¿ne si³y kszta³tuj¹ ostateczny wynik naszych najlepszych intencji, twórcze rezultaty, których nie zamierzalimy i sytuacje, wobec
których nasze najm¹drzejsze teorie okazuj¹ siê bezradne16.
Konkretne wiêc dowiadczenie przypomina cz³owiekowi, ¿e g³ówna si³a
czy nurt, który kszta³tuje historiê jest poza jego wp³ywem. Ono równie¿ wskazuje, ¿e cele, które sobie wytycza, wci¹¿ realizuje w sposób przypadkowy
i niepewny: To, co odkryte bowiem nie mo¿e nam powiedzieæ, co zosta³o
przeoczone i pominiête, ani te¿ czy to, co pominiête, mo¿e by³oby wa¿niejsze,
nie by³oby zbawieniem17. W historiê wkracza zatem, wbrew opinii wieckiego cz³owieka, wymiar niepewnoci, a ¿ycie i jego cel jest wci¹¿ nieodgadniony, zanurzony w ciemnoci i ogarniêty tajemnic¹. Mimo wiêc swojej realnej
wolnoci, cz³owiek dowiadcza te¿ siebie jako pozostaj¹cego w zale¿noci, na
któr¹ on sam nie ma ¿adnego wp³ywu18. W tym miejscu pojawia siê te¿ niepodejmowany przez wieckie samorozumienie prze¿ycie powinnoci, niepokoju moralnego czy winy, które rozumie siê, jako specyficzne ludzkie doznania19. Autentyczne ¿ycie przepe³nione jest optymizmem, ale te¿ zw¹tpieniem,
przynosi ono coraz to nowsze zadziwienia i radoci, ale te¿ przera¿enie
i rozpacz. Tu te¿ objawia siê bogactwo i wieloaspektowoæ ¿ycia, jego g³êbia,
której nie sposób zamkn¹æ w ramach okrelonych wieckim samorozumieniem.
Podsumowuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e wieckie samorozumienie w za³o¿eniach jasne i pewne, wobec konkretnego istnienia, uwzglêdniaj¹cego wszystkie
jego aspekty staje siê wrêcz przeszkod¹, odcinaj¹c¹ cz³owieka od róde³ jego
upragnionej pe³ni ¿ycia.
15
16
17
18
19

L. Gilkey, Nazwanie wichru, s. 263.
Ibidem, s. 264265.
K. Rahner, O mo¿liwoci wiary dzisiaj, s. 64.
K. Rahner, Podstawowy wyk³ad wiary, t³um. T. Mieszkowski, Warszawa 1987, s. 40.
Z. Zdybicka, Dlaczego religia? Antropologiczne podstawy religii, w: Z. Zdybicka (red.),
Nauka. wiatopogl¹d. Religia, Warszawa 1989, s. 88.
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Tajemnica i wymiar ostateczności w doświadczeniu ludzkim

Dzisiejsza wiecka kultura pos³uguje siê zawê¿onym i cile okrelonym
systemem symboli, które opisuj¹, nazywaj¹ i okrelaj¹ równie¿ cile okrelon¹
dziedzinê ¿ycia i dzia³alnoci cz³owieka. I w swoim myleniu jest on pod wielkim wp³ywem tej kultury i wiadomie czy te¿ niewiadomie przyjmuje pewne
schematy rozumowañ przez ni¹ proponowane. Jednak w swej egzystencji, która
 jak stwierdzono  nie identyfikuje siê wprost z myleniem, cz³owiek nie uleg³
do koñca owym schematom. W jego ¿yciu pozosta³o jeszcze co do koñca niedopowiedziane, spontaniczne, co jest dla niego ¿ywe i ma znaczenie, a mianowicie
jest to wymiar tajemnicy i ostatecznoci. Tajemnica w swej istocie to nie jaka
reszta pytañ, które na razie pozostaj¹ bez odpowiedzi, to nie margines problemów, których dzisiaj nie mo¿na rozwi¹zaæ, ale to co, co jest nierozdzielnie
z³¹czone z istot¹ cz³owieka i wiata, co co nie tylko wynika z doczesnej kondycji ludzkiej, ale z natury cz³owieczeñstwa, co co nie jest przedmiotem dyskursów akademickich, ale przedmiotem prze¿ycia i egzystencjalnego doznania20.
Duch sekularyzacji zupe³nie zignorowa³ ów wymiar, gdy¿ nie pojawia siê
on jak wszystkie skoñczone rzeczy. Dlatego te¿ g³êbokie ród³a radoci i pogody w ¿yciu, podstawy ludzkiego poznania siebie i swojego miejsca, pozostaj¹
poza werbalizacj¹ w ludzkim myleniu21. Opieraj¹c siê te¿ na za³o¿eniach
dzisiejszej kultury, nie mo¿na w ogóle podejmowaæ zagadnieñ traktuj¹cych
o pocz¹tkach cz³owieka, o jego to¿samoci czy przeznaczeniu. Jednak¿e, nie
powiadcza to, ¿e owe sprawy ju¿ nie niepokoj¹ dzi ludzi. Sytuacja, jaka siê
wytworzy³a, bardzo utrudnia podejmowanie tych problemów. Z jednej strony
trudnoci¹ jest wp³yw dzisiejszej kultury, a z drugiej strony sama specyfika
owego wymiaru dowiadczenia. Jego ladów mo¿na szukaæ g³ównie jako implikacji uczuæ i zachowañ ludzkich. Choæ wiêc jest skutecznie zawoalowany
tajemnic¹, to jego obecnoæ zawiera siê w ka¿dym aspekcie ¿ycia, w dowiadczeniach czy te¿ decyzjach ludzkich. wiecki cz³owiek twierdzi, ¿e wszystko
jest skoñczone i przypadkowe, to jednak gdzie na obrze¿ach, na koñcach jego
wiadomoci istnieje przekonanie o istnieniu jakiego bytu nieuwarunkowanego, absolutnego. To dowiadczenie nieuwarunkowanej podstawy przejawia
siê jako wiadomoæ, ¿e nasz byt i jego znaczenie s¹ nam dane i jestemy
wiadomi, ¿e nie podlegaj¹ one rozkazom, kontroli czy w³adzy naszej inteligencji, czy si³ duchowych, lecz przeciwnie s¹ podstaw¹ czy wstêpnym warunkiem naszego posiadania tych si³ i korzystania z nich22.
20
21
22

R. Rogowski, wiat³oæ i tajemnica, Katowice 1986, s. 51.
L. Gilkey, Nazwanie wichru, s. 313.
Ibidem, s. 321.
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Cz³owiek wspó³czesny zdaje sobie dzi naj³atwiej sprawê z tego ostatecznego aspektu swego ¿ycia, gdy jest wiadom swojej ograniczonoci lub gdy
dowiadcza jakiego kategorycznego zagro¿enia albo bezsilnoci. Dowiadcza
wtedy, ¿e jest co, co przekracza jego skoñczonoæ. Ostatecznoæ pojawia siê
wiêc jako transcendentna wobec cz³owieka. Nie prowadzi to jednak bezporednio do stwierdzenia istnienia bytu absolutnego czy osobowego Boga. Ów wymiar ostatecznoci mo¿e pojawiaæ siê jako co pozytywnego i twórczego, ale
te¿ mo¿liwe jest odbieranie tego jako si³y destrukcyjnej, jako pustki i absurdalnoci23. Oprócz bowiem znaków, które zwracaj¹ uwagê na bezwarunkowy
sens, s¹ inne, które wskazuj¹ na ostateczn¹ absurdalnoæ rzeczywistoci24. Nie
jest tu mo¿liwe dokonanie jednoznacznych okreleñ. Nie mo¿na te¿ ignorowaæ
owego dowiadczenia absurdalnoci, o czym przekonuje chocia¿by zasiêg
i popularnoæ filozofii egzystencjalnej.
Zasadne jest wobec tego stwierdzenie, ¿e cz³owiek na ka¿dym poziomie
¿ycia dowiadcza swego odniesienia do ostatecznej podstawy i odczuwa j¹
jako cud, piêkno, sens i radoæ istnienia, przychodz¹ce z transcendentnego
ród³a albo przera¿enie i nicoæ pustki ostatecznej25. Cz³owiek prze¿ywa
w swym ¿yciu wiele radoci, jakie ono niesie, ale te¿ czêsto dowiadcza radoci samego istnienia, bycia. Wie, ¿e jest w nim jaka wewnêtrzna si³a i radosna
witalnoæ i odczuwa jak¹ prawdziw¹ wiê z pe³ni¹ ¿ycia, która nie pochodzi
od niego, a jednak jest w nim obecna i go ca³kowicie przewy¿sza, popychaj¹c
wci¹¿ do przodu26. Najbardziej namacalnym dowiadczeniem cudu i radoci
¿ycia jest akt narodzin nowego cz³owieka. Nie bez przyczyny te¿ p³odnoæ
ukazywana by³a w wielu religiach pierwotnych jako forma przejawiania siê
tego, co sakralne i ukazuj¹ce nieoczekiwan¹, dan¹ i podstawow¹ si³ê ¿ycia, od
której cz³owiek jest absolutnie zale¿ny, któr¹ mo¿e czêciowo kierowaæ, ale
której sam nie mo¿e wzbudziæ i w pe³ni opanowaæ za pomoc¹ swoich w³asnych si³27. Narodziny s¹ zatem wydarzeniem, w którym pojawia siê nieoczekiwanie co nowego, cudownego, co, co fascynuje. Dlatego te¿ przypadkowoæ cz³owieka, jako cecha jego wieckiego samorozumienia, nieoczekiwanie
wkracza w horyzont ostatecznoci i nieskoñczonoci.
Jednak oprócz tego pozytywnego dowiadczenia radoci istnienia, pojawia siê równie¿ dowiadczenie przeciwstawne, a mianowicie dowiadczenie
strachu i lêku, ¿e mo¿na swoje istnienie utraciæ. Cz³owiek zdaje sobie bowiem
23
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P. Tilich, Dynamika wiary, t³um. A. Szostkiewicz, Poznañ 1987, s. 41.
W. Kasper, Rzeczywistoæ wiary, s. 37.
L. Gilkey, Nazwanie wichru, s. 323.
G. de Schrijver, Wiara jako akt ogo³ocenia i jej przedmiot, t³um. L. Balter, Communio 4
(1981), s. 46.
27 L. Gilkey, Nazwanie wichru, s. 325.
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sprawê, choæ mo¿e niejasno, ¿e nie panuje ca³kowicie nad swoim w³asnym
bytem, ¿e co mo¿e wkroczyæ w jego ¿ycie i je pokrzy¿owaæ. Ze wszystkiego, czym cz³owiek ju¿ rz¹dzi, co planuje, wyziera przecie¿ zawsze twarz
nieprzewidzianego, twarz losu28. Równie¿ wiat, który zbudowa³ w³asnorêcznie przynosi mu cierpienie, u pod³o¿a którego le¿y jego skoñczonoæ i miertelnoæ, pojawiaj¹ca siê w ka¿dym aspekcie jego ¿ycia. Oczywicie wie on, ¿e
i dzi trzeba umieraæ, a te¿ niejasno zdaje sobie sprawê, ¿e umiera siê w ¿yciu
nieustannie, wiêc te¿ zna mieræ, któr¹ spotyka w trzewej twardoci wiata,
zbudowanego po to, aby uczyniæ l¿ejszym zagro¿one bytowanie w nieludzkiej
przyrodzie, a nios¹cego w zamian ból, który cz³owiek, za jego porednictwem,
musi zadawaæ sobie sam, aby utrzymaæ siê i trwaæ29.
Cz³owiek w konkretnym dzia³aniu pragnie w jaki sposób zniweczyæ to
zagro¿enie i zabezpieczyæ siê przed jego skutkami. Bardzo prostym tego przyk³adem jest troska o zabezpieczenie materialne, a zw³aszcza d¹¿enie do w³adzy, aby zdominowaæ swój wiat i zniwelowaæ to zagro¿enie. Nasz nieskoñczony ludzki g³ód bogactw, s³awy i pozycji to w znacznej mierze chêæ
zdobycia w³adzy w takiej czy innej formie, aby uchroniæ siê przed zagro¿eniem losu, tej nieprzeniknionej si³y przeznaczenia, która mo¿e wyrwaæ z naszych przypadkowych r¹k tych stra¿ników naszego bezpieczeñstwa, a wiêc
naszego istnienia30.
Cz³owiek ma czêsto te¿ wiadomoæ, ¿e to zagro¿enie jest ostateczne,
czego potwierdzeniem mo¿e byæ to, ¿e nigdy nie zadowala siê danym, skoñczonym stopniem zabezpieczenia i zawsze pragnie go zwiêkszyæ. Charakterystyczne jest te¿, ¿e tam, gdzie znane jest poczucie bezpieczeñstwa, tam te¿,
choæ mo¿e niewyranie, obecna jest wiadomoæ tego, co ostateczne, nieuwarunkowane i sakralne.
Równie¿, spogl¹daj¹c na cz³owieka od strony jego ¿ycia moralnego, pojawia siê ów nieuwarunkowany, ostateczny horyzont. Oczywicie tym, co
kszta³tuje dzi ¿ycie moralne i w ogóle osobowe ¿ycie cz³owieka, jest przede
wszystkim jego wolnoæ. Jest on wiadomy, ¿e nie mo¿e tworzyæ dojrza³ej,
sensownej egzystencji, je¿eli nie osi¹gn¹³ autentycznej, wewnêtrznej wolnoci
i je¿eli to, co robi, nie wyp³ywa z jego oceny i decyzji. Cz³owiek jednak ¿yje
w spo³ecznoci i z niej czerpie pewne konieczne wzory. Niemo¿liwe jest bowiem, aby egzystencja zaczyna³a siê od danego cz³owieka i by³a zupe³nie
niezale¿na od swego rodowiska. Gdy zaczyna podejmowaæ odpowiedzialnoæ
28
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za swe istnienie, znajduje siê ju¿ w jakim wiecie. wiat, w którym znajdujemy siê ju¿ od pocz¹tku, jest wiatem przekonañ, opinii, sposobów mylenia,
przewiadczeñ i opartych o nie norm i sposobów zachowania, jest wiatem ju¿
ukszta³towanym przez ludzi ¿yj¹cych przed nami, tak, ¿e rozpoczynamy zawsze w jakiej rzeczywistoci przekazanej31.
Cz³owiek jest wolny raczej w tym sensie, ¿e dokonuj¹c wyboru nie jest
zdeterminowany jakimkolwiek okrelonym zespo³em wartoci  jest wolny do
stworzenia swoich ostatecznych wartoci, przekonañ i stylu ¿ycia. Ale musi on
wypracowaæ sobie okrelony pogl¹d na ludzk¹ doskona³oæ, któr¹ chce zrealizowaæ, bowiem twórcza, indywidualna wolnoæ, podobnie jak twórcza wspólnota, wymaga zwartego i wszechstronnego zespo³u norm, wed³ug których nasze ¿ycie jest kszta³towane nieprzerwanie w ka¿dej chwili czasu32. Cz³owiek
wiêc wybiera i decyduje siê realizowaæ jaki wzór, model czy styl ¿ycia, który
ju¿ istnieje. I to jest konieczny warunek wolnoci, gdy¿ wolnoæ, aby by³a
wolnoci¹ musi wskazywaæ poza sam¹ siebie, na jaki obraz, którym siê kieruje i norma ta dla kszta³towanej przez ni¹ wolnoci ma charakter ostateczny,
poniewa¿ jest ród³em i podstaw¹ ludzkiej egzystencji33.
Wolnoæ okazuje siê zatem czym danym, co trzeba rozwin¹æ. A ten
nieuwarunkowany wzór jest pewnym zobowi¹zaniem, jak te¿ i s¹dem. Tu te¿
cz³owiek poznaje siebie jako moralnie zobowi¹zanego, a jest to na pewno
najbardziej bezporednie i wewnêtrzne ze wszystkich dowiadczeñ ludzkich
tego, co ostateczne i nieuwarunkowane. Tutaj te¿ pojawiaj¹ siê problemy odpowiedzialnoci i winy, gdy¿ cz³owiek zdaje sobie sprawê, ¿e nie jest w stanie
sprostaæ wymaganiom przyjêtego modelu. Dowiadcza, ¿e wkracza w jego
¿ycie obce z³o, którego w ogóle nie bra³ pod uwagê34.
Jest to wiêc konkretne dowiadczenie ludzkie, które nieuwzglêdnione jest
w dzisiejszym samorozumieniu, gdy¿ wykracza poza obszar jasnoci i jednoznacznoci. Jednoczenie wspó³czesny cz³owiek nie ma mo¿liwoci opisania
dowiadczenia rozumienia samego siebie z powodu braku odpowiednich symbolicznych form i pojêæ. Niemo¿liwoæ opisania przez wspó³czesnego cz³owieka samorozumienia wyranie wskazuje, ¿e cz³owiek zawsze ¿yje i jest zwi¹zany z niewyra¿alnym horyzontem i tajemnic¹. Tajemnica ta stanowi osnowê
bytu ludzkiego, bo chocia¿ nie zawsze ujawnia sw¹ obecnoæ, nie przestaje
przepajaæ i podtrzymywaæ tego niewielkiego wycinka rzeczywistoci, jakim
31
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K. Rahner, O mo¿liwoci wiary, s. 62.
L. Gilkey, Nazwanie wichru, s. 384.
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jest ludzka codziennoæ, na któr¹ sk³adaj¹ siê myli i wiadome decyzje cz³owieka35. W religii chrzecijañskiej okrelona jest ona jako wiêta Tajemnica
 Bóg, który jest dla cz³owieka zarówno najbli¿szy, jak i najbardziej odleg³y
i niedocig³y. A cz³owiek mo¿e wobec Niego zachowaæ postawê czci i uwielbienia.
Aktualność pytania o sens rzeczywistości

Postawienie problemu sensu rzeczywistoci36 mo¿e budziæ pewne w¹tpliwoci. Dla wielu bowiem kierunków filozoficznych takie pytanie o sens
wiata okazuje siê bezzasadne i bezznaczeniowe, gdy¿ odpowied na nie
wymyka siê jawnej i krytycznej weryfikacji. W imiê te¿ intelektualnej uczciwoci odsuwa siê pytanie o sens rzeczywistoci, ograniczaj¹c siê do rozwi¹zywalnych, innych szczegó³owych problemów.
Jednak¿e i tu konkretne ¿ycie i dowiadczenie mówi co innego. Okazuje
siê bowiem, ¿e problemy sensu ¿ycia, zarówno, gdy dotycz¹ ostatecznych
podstaw i historycznych perspektyw, jak i ¿ycia osobistego jednostki, stanowi¹
czêæ ludzkich dowiadczeñ37. ¯aden cz³owiek nie mo¿e normalnie ¿yæ bez
pewnej odpowiedzi na pytanie o sens ¿ycia i sens jego wiata. Próbuje i szuka
pogodzenia siebie ze swoim wiatem i swojego wiata ze sob¹. Ka¿dy te¿ ma
jakie przekonanie o tym, co sobie wyobra¿a pod pojêciem pe³nego, szczêliwego ¿ycia, mi³oci, spe³nienia38. Byæ mo¿e nie ka¿dy nazywa te d¹¿enia czy
potrzeby sensem, jednak w tym zawiera siê w³anie jego istota. Cz³owiek
wspó³czesny wie o sobie, ¿e jest istot¹ historyczn¹, a wnikaj¹c w zdarzenia
i aktualne sytuacje próbuje okreliæ cel swojej egzystencji i osobistej historii,
swoje potrzeby i zadania39.
Cz³owiek jest wiadomy, ¿e uczestniczy w ci¹g³ym procesie przemian,
jakie zachodz¹ wokó³ niego i w nim samym. Wie te¿, ¿e realne jest wzajemne
przenikanie wiata i jego samego. wiat przeobra¿ony i okrelony jest historycznie, ale i sam cz³owiek jest kszta³towany przez czynniki spo³eczno-kulturalne. W takim te¿ rodowisku podejmuje wysi³ek realizacji siebie, czy te¿
samourzeczywistnienia, a ten wysi³ek musi mieæ jakie usprawiedliwienie,
35 K. Rahner, W poszukiwaniu skrótu wiary chrzecijañskiej, w: Wiara katolicka w dialogu, t³um.
M. Bocheñska, Warszawa 1970, s. 62.
36 Na temat istoty sensu, jego postaci i zakresów, a tak¿e realizacji, zob. Cz. Bartnik, Chrystus
jako sens historii, Wroc³aw 1987, s. 1130.
37 J. Mariañski, Religia, jako ród³o sensu ¿ycia, Collectanea Theologica 1 (1984), s. 64.
38 W. Kasper, Rzeczywistoæ wiary, s. 27.
39 J. Mariañski, Religia, jako ród³o sensu ¿ycia, 56.
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czyli g³êboki i zrozumia³y sens40. Ta historyczna perspektywa okazuje siê dzi
najw³aciwsza dla pog³êbionego mówienia o sensie rzeczywistoci. W tym
obszarze dowiadczenia zawsze fascynuj¹ nowe perspektywy i nowe osi¹gniêcia, ale oprócz nadziei pojawia siê te¿ lêk przed przysz³oci¹. Przestrzeni¹,
w której najbardziej wyranie ujawnia siê problem sensu wiata, jest przysz³oæ41. Cz³owiek pragnie ¿yæ pe³ni¹ cz³owieczeñstwa, w sprawiedliwym
i dobrym wiecie, ale te¿ wie, ¿e takiego wiata jeszcze nie ma. I na pytanie:
jak stworzyæ taki wiat, czy te¿, dlaczego cz³owiek wci¹¿ odkrywa w sobie
nadziejê na lepsze jutro, mimo ci¹g³ych niepowodzeñ, trudno jest odpowiedzieæ za pomoc¹ argumentów z dziedziny nauki czy techniki. Chodzi tu bowiem o ca³oæ rzeczywistoci, w której zawiera siê równie¿ cz³owiek. Konieczne jest wiêc mylenie cis³e, ale cele, jakie siê wytycza, musz¹ byæ
równie¿ s³uszne i dobre.
Cz³owiek w swoim ¿yciu wci¹¿ dowiadcza bezprawia i cierpienia. Lecz
dowiadczenia te implikuje jeszcze inny problem: [...] nie mo¿emy  nawet,
jeli sami sto razy zb³¹dzimy  pogodziæ siê z istnieniem wiata, w którym
jedni gin¹ z g³odu, podczas gdy inni cierpi¹ z powodu w³asnego dobrobytu42.
Cz³owiek doznaje wtedy wra¿enia czy nawet jest przekonany, ¿e z³o, niesprawiedliwoæ, k³amstwo nie mog¹ i nie powinny byæ ostateczne. Ale zdaje te¿
sobie sprawê, ¿e z³o okrela równie¿ jego samego i wci¹¿ nie potrafi siê uwolniæ
od jego wp³ywu. Ka¿da za próba stworzenia dobra i sprawiedliwoci poci¹ga za
sob¹ kolejn¹ niesprawiedliwoæ i z³o. Wydaje siê wrêcz niemo¿liwe zbudowanie lepszego wiata. Bo to, co mia³o przynieæ zbawienie, przynosi w efekcie
lêk i zagro¿enie43. Jeli wci¹¿ ¿ywa ma byæ nadzieja na taki wiat, jeli na jej
miejsce nie ma siê pojawiæ radykalne zw¹tpienie w sens historii, konieczny jest
jaki nowy, nieznany warunek  [...] musi nast¹piæ jakociowy skok, musi
nadejæ to jakociowo nowe, czego w ¿aden sposób nie da siê wywieæ
z warunków wspó³czesnej historii; nowe, które le¿y po drugiej stronie ludzkich
mo¿liwoci planowania i realizacji, i które mo¿e nam byæ tylko darowane44.
Cz³owiek dowiadcza równie¿ swojej skoñczonoci i gdy pyta o sens
swojej egzystencji, o swoj¹ przysz³oæ w pewnym momencie staje przed nim
mur aporycznoci bytu  w³asna miertelnoæ. W tym miejscu rozpadaj¹ siê
i trac¹ na znaczeniu wszystkie historyczne odpowiedzi i idee na temat przysz³oci. Tutaj te¿ problem sensu gwa³townie narasta. Dla umieraj¹cego bowiem
40 E. O¿óg, Funkcja wiary w rozwoju osobowoci cz³owieka, w: R. D¹browski (red.), Otwarci
w wierze, Kraków 1974, s. 110111.
41 W. Kasper, Rzeczywistoæ wiary, s. 29.
42 Ibidem, s. 32.
43 Z. Zdybicka, Dlaczego religia? Antropologiczne podstawy religii, s. 99100.
44 W. Kasper, Rzeczywistoæ wiary, s. 33.
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cz³owieka, dla cz³owieka myl¹cego, snuj¹cego refleksjê, nie jest wielk¹ pociech¹, ¿e on koñczy ¿ycie, a ludzie, którzy przyjd¹ po nim, bêd¹ lepiej ¿yli45.
Có¿ ostatecznie warte jest ¿ycie cz³owieka, jeli w koñcu wszystko idzie na
marne i obraca siê w nicoæ? Cz³owiek zaczyna wtedy pojmowaæ, ¿e [...]
cierpienie zadane nam przez mieræ by³oby niezrozumia³e, gdyby nie ¿y³o
w nas co, co sprzeciwia siê takiemu koñcowi i co jest niemiertelne. Jest
w nas si³a, która nie chce znaæ ¿adnego kresu i która buntuje siê przeciwko
kresowi, jakim jest mieræ46.
Pomimo zatem tych niepewnych momentów i pytañ, cz³owiek doznaje
wra¿enia, ¿e ta tajemnicza si³a popycha go do za³o¿enia, niejako z góry,
istnienia sensu zarówno ca³ej rzeczywistoci, jak i jego w³asnego ¿ycia. W³anie wskutek zagro¿enia przez nicoæ i przez absurd dowiadczamy ci¹gle od
nowa, ¿e rzeczy maj¹ pewn¹ trwa³oæ, ¿e s¹ piêkne chwile i piêkne spotkania,
krótko mówi¹c, ¿e to siê op³aca47. Implikacj¹ takiego dowiadczenia optymizmu, szczêcia i sensu jest stwierdzenie, ¿e nie mo¿e ono byæ jedynie projekcj¹
ludzk¹, a jest raczej koniecznym warunkiem ¿ycia, którego nie mo¿na wynieæ
ze skoñczonoci. Rzeczywistoæ nadaj¹ca sens wykracza poza codziennoæ
cz³owieka, nie poddaje siê jego jasnemu opisowi, jest nieempiryczna48. Dowiadczenie to jest wiêc jednoczenie dowiadczeniem transcendencji  cz³owiek dowiadcza, ¿e jest mu to dane i nie mo¿e tym w ¿aden sposób rozporz¹dzaæ. Mimo wiêc opisanych wy¿ej wyobcowañ  historycznego, powodowanego istniej¹cym z³em i cierpieniem, a tak¿e metafizycznego, zwi¹zanego z istnieniem cz³owieka i jego miertelnoci¹, cz³owiek ¿yje nadziej¹, ¿e to nie
bezsens, k³amstwo i cierpienie, ale sens, prawda i szczêcie oka¿e siê tym, co
ostateczne w historii. Tak¹ absolutn¹ nadziejê mo¿emy odnaleæ jedynie
w Bogu jako Panu ca³ej historii i rzeczywistoci.

POSSIBILITY OF RELIGIOUS EXPERIENCE IN THE SECULAR
SELF-UNDERSTANDING OF MAN
(SUMMARY)

Experience is the key notion for man, the starting point in understanding oneself and
relations with the surrounding reality. The prevailing mode in comprehending experience is the
one worked out by radical empiricism, in which sensual perception, observation and experiment
are of remarkable impact. This eliminates experience of the transcendental dimension. The insight
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into the secular self-understanding of man points to the difference between the theoretical description
and the real-life existence. The dimensions of the mysterious and the unlimited are overlooked.
No question is posed about the sense of existence, especially in relation to passing away and death.
These elements of experience, however unclear and unpronounced, lead to putting forward the
problem of transcendence and the need for adequate religious language. They are not straightforwardly religious experiences, but such is the possibility. Experience is the source of un-reflexive
consciousness and presence which cannot be defined, which is void of image and enters the
awareness as a background or source of all. Thus, the article presents certain specific spheres of
experience reflecting the dependence of each man on the Being which is above ones intellect and
comprehension. In religion, this Being is named God.

DIE MÖGLICHKEIT DER RELIGIÖSEN ERFAHRUNG IN EINEM
SÄKULAREN MENSCHLICHEN SELBSTVERSTÄNDNIS
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die menschliche Erfahrung ist der Ausgangspunkt des Selbstverständnisses und der Beziehung mit der umgebenden Wirklichkeit. Der vorherrschende Weg zum Verständnis der Erfahrung
ist heute der extreme Empirismus, der die Rolle von sinnlicher Wahrnehmung, Beobachtung und
Experiment unterstreicht. Extremer Empirismus bestreitet bereits in seiner Grundannahme die
Möglichkeit der transzendenten Erfahrung. Eine sorgfältige Analyse der zeitlichen menschlichen
Existenz zeigt eine Differenz zwischen der theoretischen Beschreibung und dem wirklich gelebten
Leben auf. Das weltliche Selbstverständnis ignoriert die Dimension des Mysteriums des Unendlichen. Es gibt keine Frage nach dem Sinn der Wirklichkeit, insbesondere nicht nach dem Sinn von
Leid, Vergänglichkeit und Tod. Obwohl diese Elemente der Erfahrung nicht immer klar und gut
artikuliert sind, führen sie hin zum Problem der Transzendenz und zur Notwendigkeit einer angemessenen religiösen Sprache. Sie sind selbst keine religiöse Erfahrung, sie eröffnen jedoch die
Möglichkeit einer solchen.

