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Filozof rosyjski Lew Szestow (w³ac. Jehuda Lejb Szwarcman, 18661938)
to myliciel intelektualnie niezwykle p³odny oraz obdarzony niebywa³ym talentem literackim. Jest autorem kilkunastu ksi¹¿ek i kilkuset artyku³ów. G³ównymi
jego pracami s¹: Dostojewski i Nietzsche. Filozofia tragedii (1903), Apoteoza
nieoczywistoci. Próba mylenia adogmatycznego (1905), Ateny i Jerozolima
(1938) oraz Sola fide. Tylko przez wiarê (1966). Myl L. Szestowa jest zarazem
teocentryczna oraz skrajnie antyracjonalistyczna. Jest nabudowana na ród³owej
i pomijaj¹cej g³ówne tradycje egzegetyczne interpretacji biblijnego Objawienia.
Szestow krytycznie ocenia ca³y dorobek kultury europejskiej, która jego zdaniem zbyt mocno akcentuje prawomocnoæ zasad racjonalnego mylenia, niedowartociowuj¹c przy tym innych ludzkich predyspozycji. Filozofia Szestowa
ogniskuje siê wokó³ szeregu przeciwstawnych kategorii, wród których kluczowymi s¹: rozum-wiara, wiedza-Objawienie, grzesznoæ-niewinnoæ. Wszystkie
tego rodzaju przeciwstawienia filozof symbolicznie wyra¿a za pomoc¹ opozycji:
Ateny-Jerozolima. W przemyleniach poddaje krytyce racjonalizm, m.in. staro¿ytnych filozofów greckich, scholastyków, Immanuela Kanta, Georga W.F. Hegla
oraz Edmunda Husserla. Pozytywnie za wyra¿a siê o takich irracjonalistach, jak
np. Marcin Luter, S¸ren A. Kierkegaard, Fiodor M. Dostojewski czy Friedrich
Nietzsche. Filozofia Szestowa jest zakorzeniona w tradycji judeochrzeúcijañskiej. Mo¿na j¹ okreliæ jako potpourri w¹tków judaistycznych, prawos³awnych,
luterañskich i jansenistycznych. Jej rysem charakterystycznym jest tak¿e antykatolicyzm.
Bogata spucizna ideowa L. Szestowa jest przedmiotem zainteresowania
i inspiracji wielu twórców oraz badaczy. Ze wzglêdu na swój radykalny antyracjonalizm budzi tak¿e liczne kontrowersje. Przyk³adowo, w Polsce do zwolenników przemyleñ rosyjskiego filozofa mo¿na zaliczyæ Czes³awa Mi³osza (zob.
np. interesuj¹cy szkic Szestow albo czystoæ rozpaczy, 1985), za do mniej lub
bardziej zdecydowanych krytyków chocia¿by Cezarego Wodziñskiego czy
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Adama Sawickiego, którzy s¹ autorami dwóch wa¿niejszych monografii omawiaj¹cych dokonania L. Szestowa. Odpowiednio s¹ to: Wiedza a zbawienie.
Studium myli Lwa Szestowa (1991) oraz Absurd  rozum  egzystencjalizm
w filozofii Lwa Szestowa (2000).
W jednym rzêdzie z wieloma kontestatorami myli L. Szestowa staje
ks. Piotr Mrzyg³ód, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii oraz
pracownik naukowy Papieskiego Wydzia³u Teologicznego we Wroc³awiu, autor
dzie³a Miêdzy metafizyk¹ absurdu i absurdem metafizyki. Projekt dekonstrukcji metafizyki klasycznej w egzystencjalistycznej myli Lwa Szestowa. Ju¿
od pierwszych kart ks. P. Mrzyg³ód nie pozostawia czytelnikowi w¹tpliwoci
odnonie do w³asnej oceny filozofii rosyjskiego myliciela. Jest ona zdecydowanie negatywna. Koñcz¹c np. rozwa¿ania, autor wyrazicie okrela myl L. Szestowa mianem metafizyki filozoficznego ob³¹kania (s. 322).
Ksi¹¿ka zosta³a podzielona na dwie zasadnicze czêci. Na pierwsz¹, Dekonstrukcja metafizyki poznawania rzeczywistoci oraz zasad mylenia, która
pomylana jest jako propedeutyczna i wprowadzaj¹ca czytelnika w wiat filozofii rosyjskiego myliciela, sk³adaj¹ siê dwa rozdzia³y. W pierwszym rozdziale
autor prezentuje biograficzno-ideowe korzenie myli L. Szestowa, a zw³aszcza
kluczowe dla niej  antyracjonalizm oraz radykalne zakwestionowanie wartoci
dotychczasowego dorobku kultury europejskiej. Rozdzia³ drugi jest powiêcony
omówieniu ontologicznych i epistemologicznych fundamentów Szestowskiej antyracjonalnoci. Ks. P. Mrzyg³ód zwraca tu m.in. uwagê na charakterystyczn¹
dla Szestowa pogardê wobec wiedzy i mo¿liwoci rozumu. Podkrela tak¿e, ¿e
konsekwencj¹ takiego nastawienia rosyjskiego badacza jest jego zwrócenie siê
ku irracjonalizmowi i poszukiwanie ratunku w religii, a zw³aszcza w jej wymiarze soteriologicznym.
W czêci drugiej, Dekonstrukcji metafizyki klasycznej w podstawowych jej
ods³onach, autor, wykorzystuj¹c znan¹ filozofom metafizyczn¹ triadê (Bóg
 cz³owiek  wiat), która wskazuje fundamentalne wymiary bytu, próbuje
w trzech rozdzia³ach dokonaæ uporz¹dkowania myli L. Szestowa. W pierwszym rozdziale dowodzi, ¿e z dzie³ rosyjskiego intelektualisty wy³ania siê wizja
Boga jako Stwórcy, który jest absolutnie wolny i niczym nieskrêpowany, nawet
zasadami logiki, co oznacza, ¿e dokonuje absurdalnej (nonsensownej, przypadkowej i ca³kowicie nieuporz¹dkowanej) kreacji. W kolejnym rozdziale wy³ania
siê Szestowska idea cz³owieka jako istoty, która  jeli tylko chce osi¹gn¹æ
wieczne szczêcie  musi wyrzec siê rozumu i pogr¹¿yæ siê w stanie niewiedzy,
czyli w absolutnej ignorancji prawdy, dobra i piêkna. Rozdzia³ ostatni ujawnia,
¿e zdaniem L. Szestowa w wiecie nie istnieje ¿adne uporz¹dkowanie i nie jest
mo¿liwe odnalezienie w nim jakiejkolwiek sensownoci.
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Rozwa¿ania ks. P. Mrzyg³ód prowadzi zajmuj¹co oraz sprawnie. Przejrzystoæ dyskursu zapewnia do³¹czenie do ka¿dej z zasadniczych czêci krótkiego
wprowadzenia oraz wieñcz¹cych krytycznych podsumowañ. Praca ubogacona
jest ponadto streszczeniami i spisami treci w jêzykach angielskim oraz rosyjskim. Czytelnik otrzymuje tak¿e wykaz dzie³ L. Szestowa oraz ró¿nego rodzaju
komentarzy wypracowanej przez rosyjskiego filozofa koncepcji.
Ksi¹¿ka ks. P. Mrzyg³oda chocia¿ obszerna, treciowo przebogata, merytorycznie niezwykle pog³êbiona i interesuj¹ca, to jednak wydaje siê byæ niedope³niona. Autor wprawdzie w wielu miejscach krytycznie odnosi siê do idei
wypracowanych przez Szestowa, a w dwóch wspomnianych wy¿ej podsumowaniach czêci pierwszej oraz drugiej, a tak¿e w Zakoñczeniu rekapituluje wiêkszoæ zasygnalizowanych wczeniej uwag, jednak¿e czytelnik mo¿e odnieæ
wra¿enie intelektualnego niedosytu. Skoro bowiem  jak s³usznie ks. P. Mrzyg³ód wielokrotnie podkrela  myl L. Szestowa jest tak ob³¹kañcza, a jej
asymilacja mo¿e siê okazaæ destrukcyjna dla europejskiej kultury i zagroziæ jej
dalszemu istnieniu, to wskazane by³oby obszerne wyeksplikowanie i zanalizowanie owych zagro¿eñ oraz nakrelenie mo¿liwych konsekwencji upowszechnienia
siê Szestowskiej optyki. A tego, niestety, autor nie uczyni³. Przeprowadzone
rozwa¿ania ks. P. Mrzyg³ód powinien zatem  jak siê wydaje  dope³niæ jeszcze
czêci¹ trzeci¹ np. zatytu³owan¹ Zagro¿enia oraz konsekwencje dekonstrukcyjnego projektu Lwa Szestowa. Przyk³adowo, by³oby tu miejsce na rozwiniêcie
w¹tku apoteozy okrucieñstwa, któr¹ wyrazi³ L. Szestow zw³aszcza w esejach
Dostojewski i Nietzsche. Filozofia tragedii, wskazuj¹c jednoczenie na niesione
przez ni¹ zagro¿enia dla ³adu spo³ecznego. W myl spostrze¿enia Simone Weil,
¿e za wspó³czesne dramaty odpowiadaj¹ twórcy oraz myliciele dawnych lat,
warto by³oby ponadto podj¹æ próbê analizy, na ile mo¿na Szestowa ideowo
obarczyæ wini¹ za okrucieñstwa, których dowiadczy³a ludzkoæ w ostatnich
kilkudziesiêciu latach, zw³aszcza w czasie II wojny wiatowej. Przemylenia
ks. P. Mrzyg³oda dziêki tego rodzaju analizom zosta³yby w³aciwie dope³nione.
Bez wzglêdu na nakrelone wy¿ej sugestie mo¿na jednak powiedzieæ, ¿e
dzie³o ks. P. Mrzyg³oda jest owocem pog³êbionego studium myli L. Szestowa
oraz dobr¹ podstaw¹ do dalszych badañ. Wydaje siê, ¿e dla zainteresowanych
dokonaniami rosyjskiego filozofa oraz dla pragn¹cych bli¿ej zapoznaæ siê
z panoram¹ rosyjskiej filozofii ostatniego stulecia, a tak¿e jej ideowymi korzeniami, ksi¹¿ka ks. P. Mrzyg³oda jest niezbêdna.
ks. Zdzis³aw Kieliszek
Olsztyn

