RECENZJE

STUDIA WARMIŃSKIE 53 (2016)
ISSN 0137-6624

Marian Grabowski, Pomazaniec. Przyczynek do chrystologii filozoficznej, W Drodze, Poznań 2010, ss. 268

Teologia naturalna, czyli filozoficzna wiedza o istnieniu i naturze Boga,
zaczyna odzyskiwaæ po okresie kryzysu swoj¹ dawn¹ pozycjê. Jest ona popularna zw³aszcza w nurcie filozofii tomistycznej, fenomenologii, filozofii dialogu,
filozofii analitycznej i filozofii procesu, a krytykowana g³ównie przez teologów
protestanckich.
Uprawianie teologii naturalnej jest te¿ nieobce Marianowi Grabowskiemu
 fizykowi, filozofowi, kierownikowi Zak³adu Filozofii Chrzecijañskiej Wydzia³u Teologicznego UMK, autorowi wielu prac z zakresu filozofii nauki, etyki,
antropologii filozoficznej i biblijnej. Grabowski jest równie¿ pasjonatem pog³êbionej lektury Biblii, z której czerpie inspiracje dla swojej twórczoci naukowej.
Pomazaniec. Przyczynek do chrystologii filozoficznej jest ksi¹¿k¹, w której
autor poddaje refleksji filozoficznej osobê Jezusa Chrystusa. Powsta³a ona na
kanwie wyk³adów otwartych z teologii naturalnej, wyg³oszonych w Kolegium
Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie w roku 2010. Sk³ada siê
z Przedmowy, szeciu rozdzia³ów i Posumowania.
W Przedmowie (s. 710) M. Grabowski podkrela, ¿e budulcem ksi¹¿ki
s¹ wyniki medytacji nad fragmentami Ewangelii dotycz¹cymi ludzkiej natury
Jezusa. Poznanie Boga wiedzie bowiem przez poznanie cz³owieczeñstwa Jezusa.
Pos³u¿y³ siê on now¹ metod¹ czytania i interpretacji Biblii, której twórc¹ by³ Jan
Pawe³ II. Jest ni¹ egzegeza antropologiczna, czyli odczytywanie tekstu biblijnego
w aspekcie antropologicznym za pomoc¹ pojêæ filozoficznych u¿ytych na sposób wyznaczony przez narracjê biblijn¹. Grabowski skoncentrowa³ siê zw³aszcza na sposobie zadawania pytañ przez Jezusa, dziêki któremu mamy wgl¹d
w Jego wiadomoæ w³asnej to¿samoci.
W rozdziale 1 (s. 1187) autor poda³ przyk³ady 25 zasadniczych pytañ
postawionych przez Jezusa. Charakter zadanego pytania u³atwia poznanie osoby
pytaj¹cej, w tym przypadku samego Chrystusa. Grabowski wyró¿nia nastêpuj¹ce rodzaje pytañ: powiêkszaj¹ce przestrzeñ wolnoci; daj¹ce do mylenia; pomagaj¹ce w osobistej odpowiedzi na w¹tpliwoci; kwestionuj¹ce pewne sprawy
oczywiste; otwieraj¹ce nowe horyzonty; ukazuj¹ce nonsensownoæ stawianych
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zarzutów; skierowane do samego siebie; naprowadzaj¹ce, ale puszczane mimo
uszu; wyra¿aj¹ce niewiedzê dotycz¹c¹ motywów dzia³ania, natury lub to¿samoci innych istot; ukryte; maj¹ce na celu uwiadomienie stanu ducha i podjêcie
decyzji; wyra¿aj¹ce zdziwienie; wskazuj¹ce na odmiennoæ wewnêtrznego wiata osób; stawiane w obliczu irytuj¹cej têpoty; sonda¿owe; ujawniaj¹ce infantylizm s³uchaczy; dotycz¹ce realizacji nierealnych marzeñ; oczyszczaj¹ce proby
poprzez rzeczowy wgl¹d w cz³owieka; testuj¹ce; koryguj¹ce; dotycz¹ce rzeczy
najwa¿niejszych; pytania ostatniej szansy; autentycznoci samego pytania oraz
pytanie o mi³oæ. Za³o¿eniem owych pytañ jest redukcja metodologiczna,
w której traktuje siê Jezusa wy³¹cznie jako cz³owieka i bada siê Go na tle
typowych postaw ludzkich. Wiara w Jego boskoæ zostaje niejako zawieszona.
Pytania maj¹ z regu³y charakter dydaktyczny, poniewa¿ d¹¿¹ do zmiany stanu
mentalnego osoby pytanej. Korzystaj¹c z logicznej analizy pytañ dochodzi siê
do rozwa¿añ nad charakterem Jezusa, który jawi siê jako osoba zdolna do
czynienia dobra, wolna wewnêtrznie i otwarta na prawdê.
Rozdzia³ 2 (s. 89109) zosta³ powiêcony fenomenowi zdumienia, jakim
ludzie reaguj¹ na s³owa i czyny Jezusa oraz na Niego samego. Grabowski
podkrela, ¿e przedmiotem zdumienia jest inteligencja Jezusa, Jego odpowiedzi
na pytania, moc Jego nauki, wypêdzanie z³ych duchów oraz cuda uzdrowienia.
Zdumienie jest spontaniczn¹ reakcj¹ na to, co realne, a jednoczenie postrzegane
jako niemo¿liwe. Dziêki zdumieniu cz³owiek poznaje now¹ warstwê bytu, która
jawi siê jako tajemnicza z powodu braku przynale¿noci do zwyk³ego wiata,
a jednoczenie w nim uobecniania. Ponadto mo¿e byæ ono fundamentem pobo¿noci, poniewa¿ czêsto inicjuje proces otwierania siê na Boga. Zdumienie
jest u¿yteczne, poniewa¿ prowadzi do poznania cz³owieka o niezwyk³ym sposobie bycia, ale mo¿e byæ ono równie¿ niebezpieczne, bowiem prowadzi niekiedy
do poszukiwania sensacji. Zdumienie Jezusem mia³o na celu  zdaniem Grabowskiego  doprowadziæ do poznania Jego natury, otwarcia na transcendentny
wymiar Jego bytu oraz zainicjowania wiary w Niego.
W rozdziale 3 (s. 111147) Grabowski snuje refleksjê na temat wiadomoci w³asnej to¿samoci Jezusa. Z tej racji przygl¹da siê piêciu wydarzeniom
z Jego ¿ycia (dwunastoletni Jezus wi¹tyni, chrzest w Jordanie, kuszenie na
pustyni, pobyt w synagodze nazaretañskiej, ukrzy¿owanie), w których Jezus
przezwyciê¿a kryzys swej to¿samoci zwi¹zany z byciem adoptowanym synem
Józefa, uwiadamia sobie swoje Bo¿e synostwo i misjê, okrela swoj¹ to¿samoæ jako cz³owieka buduj¹cego swoje ¿ycie na bezwzglêdnym zaufaniu Bogu
i ludzkim odniesieniu do Niego. Jezus nie zgadza siê na nieprawdê o sobie i,
ujawniaj¹c sk³onnoæ ludzi do niewiary, przedstawia siê jako Pomazaniec Pañski. Ludzka wiadomoæ to¿samoci opiera siê u Jezusa na akcie zaufania Bogu.
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Jego to¿samoæ zosta³a okrelona przez imiê, w którym ukryta jest misja Jezusa
i Jego odniesienie do Boga. Jezus rozpoznaje swoje unikalne cz³owieczeñstwo
w perspektywie imienia. Jest On ponadto przyk³adem cz³owieczeñstwa doskona³ego. Dla to¿samoci Jezusa wa¿ny jest, zdaniem Grabowskiego, stosunek do
w³asnej mierci, której wiadomoæ i sens kszta³tuj¹ od pocz¹tku Jego los.
Rozdzia³ 4 (s. 149192) jest refleksj¹ na temat wiary ludzi w Boga-cz³owieka. Grabowski wychodzi w niej od fenomenu zgorszenia. Jego przyczyn¹ s¹
takie elementy ludzkiej natury Jezusa, które s¹ niegodne Boga. Zgorszenie jest
uczuciow¹ nieakceptacj¹ tego, co odbiega od istniej¹cych sposobów rozumienia, wzorców dzia³ania i schematów oceny (np. mêka i mieræ). Autor omawia
te¿ zabobon jako formê wiary, która mo¿e uratowaæ cz³owieka i naprowadziæ go
na wiarê prawdziw¹. Wiara dotyczy, zdaniem Grabowskiego, tego, co niemo¿liwe. Opiera siê na s³owie Boga lub autoprezentacji. Rodzi siê na gruncie poczucia sprawiedliwoci lub w chwili mierci. Z wiar¹ jest zwi¹zana obietnica ¿ycia
wiecznego i poznania Boga. Jej przeszkod¹ jest natomiast konformizm, pragnienie znaczenia i kwestionuj¹ce godnoæ osobow¹ szyderstwo.
W rozdziale 5 (s. 193228) Grabowski konstruuje projekt filozofii cz³owieka. Jezus objawia bowiem prawdê o sobie i rozwietla mroki cz³owieczeñstwa.
Kwestionuje ponadto fa³szyw¹ wiadomoæ ludzi i ods³ania ich wewnêtrzne
pêkniêcie. Zachêca do prawdy, któr¹ Bóg wpisa³ w byt ludzki. Cz³owiek posiada czêsto fikcyjny obraz siebie, a tymczasem jest wezwany do bycia w prawdzie swej egzystencji. Jest on istot¹ duchow¹, która zosta³a ufundowana na
odniesieniu do prawdy, bêd¹cej podstaw¹ mi³oci do samego siebie. Jezus
ods³ania prawdê bycia cz³owieka, czyli sposób bytowania ka¿dej niepowtarzalnej osoby.
Rozdzia³ 6 (s. 229253) jest prób¹ ukazania przez Grabowskiego ró¿nych
form wyzwalania cz³owieka przez Jezusa. Dokonuje tego na podstawie medytacji nad losami ludzi, którzy spotkali Jezusa. Pomazaniec, chc¹c wyzwoliæ cz³owiek zw³aszcza z ró¿nych iluzji, uprzedza go o pewnych faktach (Piotr Aposto³), warunkuje je nowymi narodzinami (Nikodem), daje szansê zmiany
poprzez ukazywanie przysz³oci eschatologicznej (Arcykap³an) czy dopuszcza
dowiadczenie mistyczne (Szawe³).
W Podsumowaniu (s. 255265) Grabowski podkrela raz jeszcze, ¿e cz³owieczeñstwo Jezusa jest drog¹ do poznania Jego bóstwa. Kontakt z cz³owieczeñstwem konstytuuje równie¿ akt wiary. Jezus, ¿yj¹c prawd¹ o sobie, oddzia³uje na ludzi, którzy znajd¹ siê w Jego krêgu. Kluczowymi jakociami
antropologicznymi wskazanymi przez Jezusa s¹ wolnoæ, prawda bycia oraz
wiara w Bo¿e synostwo Jezusa. Grabowski zauwa¿a, ¿e kontemplacja cz³owieczeñstwa Jezusa daje impuls dla klasycznej filozofii Boga poprzez ukazanie
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Boga jako twórcy niemo¿liwoci. Domaga siê te¿ nowej metafizyki, która zajmowa³aby siê nie tylko bytami realnymi, ale równie¿ wszelkimi mo¿liwociami.
W koñcu wiadomoæ tajemnicy cz³owieka prowadzi³aby do pokory w podejciu do postaci Jezusa oraz potrzeby rewizji naszych wyobra¿eñ o Nim.
Ksi¹¿ka M. Grabowskiego to ciekawe ujêcie postaci Jezusa, zw³aszcza ze
wzglêdu na zastosowan¹ metodê, w której analizie poddaje siê Jego cz³owieczeñstwo. Wszak to w³anie ono jest pierwszym przedmiotem zainteresowania
ka¿dego, kto w swoim ¿yciu spotyka siê z Jezusem. Innym interesuj¹cym elementem tej pracy jest próba przyjrzenia siê Jezusowi od strony sposobu stawianych przez Niego pytañ, które ods³aniaj¹ Jego naturê. Ka¿de pytanie ukazane
jest w okrelonym kontekcie sytuacyjnym, który jest poddany wielop³aszczyznowym analizom. Dziêki temu zyskuje ono charakter egzystencjalny. Analizy
postaci Jezusa s¹ przede wszystkim inspirowane tekstami biblijnymi, które Grabowski poddaje pog³êbionej lekturze i interpretacji. Autor nie waha siê tak¿e
artyku³owaæ pewnych niejasnoci i trudnoci egzegetycznych.
Styl wywodu Grabowskiego jest zrozumia³y i klarowny. Czêsto siêga on
do jêzyka obrazowego. Wprawdzie w za³o¿eniach egzegezy antropologicznej
wpisane jest pos³ugiwanie siê pojêciami filozoficznymi, to jednak stosuje on
raczej pojêcia zaczerpniête z jêzyka potocznego, ograniczaj¹c do minimum terminy filozoficzne. Wystêpowanie w prowadzonej przez Grabowskiego narracji
licznych odniesieñ nie tylko do danych naukowych, ale przede wszystkim do
codziennych dowiadczeñ sprawia, ¿e ksi¹¿ka jawi siê jako wrêcz porywaj¹ca
i intryguj¹ca.
Podsumowuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e M. Grabowski proponuje w swojej
ksi¹¿ce swoisty projekt nowej teologii naturalnej, która jest wa¿na w refleksji nad
wiar¹, poniewa¿ dostarcza odpowiednich narzêdzi mylenia i chroni przed pope³nianiem b³êdów. Ponadto zachêca on do kontemplacji cz³owieczeñstwa Jezusa z Nazaretu, którego odnajdujemy na kartach Ewangelii w okrelonych wydarzeniach ¿yciowych. Dziêki temu czytelnik jest zapraszany nie tylko do
zdobywania teoretycznej wiedzy o Nim, ale nade wszystko do odczytywania
swego ¿ycia w Jego perspektywie i odkrywania sensu swej egzystencji.
Ks. Karol Jasiñski
Olsztyn

