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 Rozprawę Prawda jako objawienie w fenomenologii Jean-Luca Mariona Szczepan 

Urbaniak napisał pod opieką promotorską prof. dra hab. Marka Drwięgi. Głównym 

problemem badawczym rozprawy jest związek między pojęciami prawdy i objawienia w 

poglądach filozoficznych i teologicznych Jean-Luc Mariona. Objawienie, jak pisze autor  we 

Wstępie, jest najwyższym stopniem prawdy, jej powszechną formą. Dlatego prawdę jako 

objawienie przyjmuje za przewodnią nić w analizie fenomenologii donacji Mariona. Związek 

ten ukazuje wzdłuż linii: paradoks – poszerzenie racjonalności – zwrot. Tak sformułował 

Szczepan Urbaniak swoją hipotezę badawczą: „Hipotezą badawczą naszej pracy jest więc 

przypuszczenie przynajmniej częściowej niemożliwości zwrotu redukcji. Skutki oporu, jaki 

napotyka próba zwrotu redukcji, wydają się z czasem zmieniać samą fenomenologię Mariona. 

Należy więc zapytać, jak prawda jako objawienie weryfikuje zakładany przez Mariona zwrot 

redukcji”. (s. 10) Rozprawa zawiera jeszcze wiele innych pobocznych problemów 

badawczych, jak relacja między poglądami filozoficznymi i teologicznymi Mariona, czy też 

relacja między fenomenologią a hermeneutyką. Rozprawa jest zatem wielowarstwowa.   

 W rozdziale pierwszym zajął się autor problemem paradoksu, nie tyle w 

subiektywnym, logicznym, co raczej obiektywnym znaczeniu. Według Mariona, jak to 

pokazuje autor, paradoksalną strukturę mają fenomeny przesycone, które wymykają się 

opisowi. Ponieważ objawienie jest dla poznania problemem granicznym rekonstruuje na 

początku dwa porządki poznania: Kartezjusza i Pascala. Epistemologia Kartezjusza była 

pierwszym polem zainteresowań Mariona. Wspominam o tym dlatego, że zaletą 

recenzowanej rozprawy jest także to, iż autor ukazuje chronologiczną dynamikę myśli 

Mariona, od pism wczesnych do późnych, a właściwie to, jak sama myśl go prowadzi. 

Kartezjusz wskazał na granice nowożytnej metafizyki. Natomiast Pascal na ich przekraczanie 



w porządku miłości. Marion zwraca także uwagę na dokonany przez Pascala zwrot od „ego” 

do „moi”, które będąc bierne już nie myśli, lecz  „jest myślane”. Pascal, przekraczając granice 

metafizyki, otwarł w ten sposób perspektywę kontrintencjonalności. Warto przypomnieć, że 

to pojęcie kontrintencjonalności, w polemice z Kartezjuszem, sformułował także Franz von 

Baader w formie „Cogitor ergo sum”. 

 W dalszej części pierwszego rozdziału dokonał autor analizy teologicznych źródeł 

myśli Mariona, która, jak wiadomo, porusza się zarówno po polu filozofii i teologii. 

Szczególny wpływ na Mariona miała teologia Karla Bartha i Hansa Uhrsa von Balthasara. 

Ostatnią część rozdziału poświęcił Marionowskiej koncepcji idola, polemice z 

Heideggerowską koncepcją Boga oraz ikonie, w której następuje odwrócenie 

intencjonalności. Ten fragment kończy stwierdzeniem: „jedyny możliwy dyskurs na temat 

Boga może pochodzić tylko od Boga”. (s. 73) Warto przypomnieć, że prawie identyczne 

stwierdzenie wypowiedział Gabriel Marcel, który mógł Mariona zainspirować: „wszelka 

wiedza o Bogu jest wiedzą przez Boga”. Tak podsumował autor znaczenie pierwszego 

rozdziału: „Kluczowym dla uchwycenia prowadzących myśl Mariona paradoksów są również  

jego pierwsze dzieła: Idol i dystans i Bóg bez bycia. Należy zauważyć, że dzieła owe stanowią 

według Mariona jedynie momenty negatywne, demaskujące idolatrię metafizyki oraz 

uwalniające pytanie o miłość, Objawienie i Boga z horyzontu bycia, antycypując przyszły 

rozwój fenomenologii”. (s. 13)       

Pytanie o możliwość opisu paradoksów w filozofii doprowadziło Mariona do 

poszerzenia racjonalności. Tej kwestii poświęcił autor rozdział drugi. Poszerzenie ma 

doprowadzić aż do horyzontu donacji. Pytając o granice fenomenologii zajął się na początku 

rozdziału zwrotem teologicznym w fenomenologii francuskiej, by na jego tle przedstawić 

stanowisko Mariona, który porusza się zarówno po polu teologii i fenomenologii. W tej 

kwestii doszedł autor do następującej konstatacji: Marion rozdziela refleksję teologiczną i 

fenomenologiczną. Odrzuca zbytnią zależność teologii od filozofii. Odrzuca także alternatywę 

między milczeniem fenomenologii na temat Boga, a pozbawioną racjonalności wiarą. Według 

Mariona to właśnie fenomenologia donacji, fenomenologia fenomenów przesyconych może 

uwolnić fenomen objawienia od ograniczeń metafizyki, otwierając w ten sposób pole 

możliwości dla samego objawienia. 

Przechodząc do fenomenologii donacji i rekonstruując krytyczny stosunek Mariona do 

fenomenologii Husserla i Heideggera ukazał jednocześnie to, co Marion im zawdzięcza. 



Czytamy: „Donacja nie daje się utożsamić ani z horyzontem przedmiotowym, ani z byciem, 

ani z naocznością, lecz pozostaje sama czymś pierwszym i nieredukowalnym, umożliwiając 

dopiero jawienie się, przedmiotowość i bycie”. Uprzywilejowanym fenomenem donacji jest 

dar. Nie podlega on bowiem konstytucji tylko się przy-darza. A zadaniem fenomenologii jest 

jedynie oddanie się fenomenowi, bycie jego świadkiem. Donacja jest donacją fenomenów 

przesyconych, które przez istotowy dla nich nadmiar nie redukują się do naoczności, nie 

pozwalają się oglądać. Za Marionem poddał autor analizie takie fenomeny przesycone, jak 

wydarzenie dziejowe, idol, cielesność, ikona. Marion zwraca uwagę na fakt, że przesycenie 

nie występuje w tych wszystkich fenomenach w równym stopniu. Najwyższy stopień 

przesycenia charakteryzuje fenomen objawienia. Dlatego nazywa go „przesyceniem 

przesycenia”, a fenomenologię fenomenów przesyconych, w tym szczególnie objawienia, 

fenomenologię niejawiącego się. 

Prawda objawienia prowadzi Mariona do zwrotu redukcji, redukcji fenomenu do 

donacji, a podmiotu do oddanego. W Le Phénomèn érotique ukazuje zwrot jako redukcję, 

która redukuje sam redukujący podmiot, by dzięki temu mógł ujawnić się sam fenomen. 

Kwestii zwrotu oraz prawdzie objawienia poświęcił autor ostatnią część rozprawy. Zwrot jest 

zwieńczeniem redukcji. Przedstawił autor ów zwrot prezentując fenomen miłości, objawienia 

i prawdy. W opisie fenomenu miłości i fenomenu erotycznego oraz prowadzącej do nich 

redukcji, ukazał obecny w tych fenomenach nadmiar, którego nie da się zredukować. Zwrócił 

uwagę na paradoksalność tych fenomenów. „Jest to struktura paradoksalna, ponieważ 

jawienie się fenomenu zależy od donacji, ale zarazem zależy też od odpowiedzi oddanego, od 

jego zdolności decyzji przyjęcia fenomenu w jego donacji”. (s. 192) 

Marion, jak ukazuje to autor, łączy miłość z prawdą. Nie jest to prawda o charakterze 

teoretycznym, lecz prawda, która jest miłością. Czytamy: „Prawda erotyczna rozgrywa się o 

wiele bardziej w dynamice wezwania i odpowiedzi – jest o wiele bardziej odpowiedzią na 

wezwanie, niż pytaniem o prawdę”. (s. 205) Ostatni rozdział poświęcił autor objawieniu. Za 

Marionem odróżnił fenomen Objawienia biblijnego od fenomenu typu objawienia. Fenomen 

typu objawienia nadchodzi skądinąd. To nie my go konstytuujemy, tylko on nas, tak jak 

Kartezjańska idea nieskończoności. Natura tego fenomenu polega na tym, że nas zmienia, 

ukazuje nas samych, innych i świat w odmiennym świetle niż dotąd. Objawienie, samo 

niewidzialne, staje się „widzialne” przez to, co z nami czyni.  



Esencją objawienia jest prawda. Odróżniając prawdę jako nieskrytość (aletheia) i i 

prawdę jako odsłonięcie (apokalipsis) Marion opowiada się za tą drugą. Istotą tak rozumianej 

prawdy jest miłość, a warunkiem jej dostrzeżenia, wiara. Warunkiem wiary jest chcenie tego, 

czego się pragnie, zaś warunkiem chcenia jest miłość. W ten sposób objawienie, prawda i 

miłość stanowią trzy oblicza tego samego doświadczenia. Marion, jak pisze autor, podobnie 

jak Levinas, pokazał, że objawienie nie jest odsłonięciem. Zdekonstruował zatem 

epistemologiczną interpretację Objawienia, a w jej miejsce wprowadził interpretację teo-

logiczną. Według takiej interpretacji Objawienie jest autodonacją, gdyż nie ma w nim różnicy 

między donacją a darem. 

W konkluzji autor stwierdził, że Marion dochodzi ostatecznie do wniosku, iż 

całkowity zwrot redukcji nie jest możliwy. Całkowity zwrot usunąłby jeden z biegunów, a 

mianowicie biegun przyjmującego Objawienie. Donacja jest zatem ostatecznie 

„interdonacją”. Tak podsumował autor swoje analizy: „Paradoks kontrmetody i ideał zwrotu 

okazał się u Mariona z czasem nieosiągalny. Marion koryguje go przez wskazanie na dwa 

bieguny intrygi fenomenologicznej – fenomenu objawiającego się i przyjmującego go 

oddanego. Oddany poprzez „nieskończoną hermeneutykę” nieustannie musi zwracać się ku 

nadchodzącemu z siebie i dającemu się „skądinąd” fenomenowi. (…) Początkowo 

wspomniane dwa bieguny były ze sobą w sprzeczności, konkurując o konstytucję fenomenu. 

Dzieje się tak, ponieważ albo ja narzucę swój horyzont i moje warunki możliwości na 

fenomen, albo – jak pierwotnie zakładał Marion w idei zwrotu i kontrmetodzie – ja okaże się 

całkowicie konstytuowany, oddany fenomenowi, z którego odbieram również siebie. Stąd 

idea zwrotu okazała się niemożliwa, ponieważ wobec absolutnej donacji skończony podmiot  

wciąż mimowolnie narzuca swoją interpretację, „ogranicza” dany fenomen według figur 

oporu, interpretacji, bycia świadkiem, paradoksu”. Całkowity zwrot nie jest także możliwy 

dlatego, ponieważ fenomenologia nie jest wolna od hermeneutyki i to „nieskończonej 

hermeneutyki”. Chyba że, jak pisała Edith Stein o Husserlu, język fenomenologii jest 

bezjęzykowym myśleniem aniołów. 

Warto na marginesie przypomnieć, że z podobnej aporii donacji zdawał sobie sprawę 

także ks. Józef Tischner. Pisząc o relacji między miłością Boga i miłością siebie, ks. Tischner 

przytoczył słynne zdanie św. Augustyna: „Dla siebie nas Boże stworzyłeś i niespokojne jest 

serce nasze dopóki nie spocznie w Tobie”. Przytaczając je w tej wersji także w: Ku 

Transcendencji, która jest Osobą” i w: Jak żyć?, nie podał przypisu do św. Augustyna. Podał 

go natomiast w Miłość niemiłowana. Przypis odsyła do pierwszego punktu pierwszej księgi 



Wyznań św. Augustyna w przekładzie Zygmunta Kubiaka. W tym przekładzie cytat brzmi 

jednak inaczej: „Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie. I niespokojne jest serce 

nasze, dopóki w Tobie nie spocznie”. Nie ma tu zatem owego „dla siebie” z cytatu ks. 

Tischnera. Sądzę, że ks. Tischner celowo zmienił sens zdania św. Augustyna. „Dla siebie nas 

Boże stworzyłeś” jest dwuznaczne, gdyż „siebie” może oznaczać zarówno Boga jak i 

człowieka. W tym drugim znaczeniu można by to sformułowanie zinterpretować następująco: 

Stworzyłeś nas, byśmy byli sobą, byśmy siebie pokochali. Dowodem mojej hipotezy jest  

następujące stwierdzenie ks. Tischnera: „szukanie Boga jest zarazem szukaniem siebie, a 

szukanie siebie szukaniem Boga. Samo to szukanie określa charakter dramatu ludzkiego”. (J. 

Tischer, Porządek zbawienia, s. 53). 

Rozprawę pana Marcina Szczepaniaka oceniam bardzo wysoko. Autor 

przekonywująco dowiódł, że fenomeny miłości i objawienia stanowią fundament 

fenomenologii Mariona jako najwyższy stopień fenomenalności fenomenu przesyconego od 

początku jego badań filozoficznych i teologicznych aż po Le phénomène érotique i ostatnie 

prace. Czytamy: „Widzimy więc, że wszystkie wcześniej wypracowane przez Mariona w 

fenomenologii donacji pojęcia – wydarzeniowości, paradoksu, oporu, wezwania i odpowiedzi, 

świadka, hermeneutyki, „widzialności niewidzialnego” – można również określić jako 

sytuacje Objawienia”. (s. 221) Szkoda, że to zdanie nie znalazło się we Wstępie, gdyż 

usunęłoby recenzenckie wątpliwości co do tytułu pracy. Poświęcając tytułowym pojęciom 

tylko końcowy ósmy podrozdział miałem w trakcie lektury wrażenie, że rozprawa opisuje 

raczej drogę Mariona do prawdy jako objawienia. Rozprawa zawiera jednak i jedno i drugie. 

Zaletą rozprawy, jak już wcześniej wspomniałem, jest także prezentacja drogi Mariona od 

pierwszych prac o Kartezjuszu aż do paradoksu Objawienia. Przede wszystkim jednak autor 

dowiódł tezy, że całkowity zwrot redukcji nie jest możliwy.    

Rozprawa ma logiczną budowę, chociaż nie jest łatwa w lekturze. Nie zauważyłem 

żadnych błędów językowych, poza dość niekonsekwetnym zapisem objawienia z dużej lub 

małej litery. Niewątpliwą wartością rozprawy jest osadzenie poglądów Mariona w 

kontekstach poglądów tych teologów i filozofów, którzy wywarli nań wpływ, a z którymi 

także polemizował (m.in. Kartezjusz, Pascal, Husserl, Heidegger, Henry, Levinas). Brakło mi 

jednak odniesień do Franza Rosenzweiga. Marion znał i cenił Rosenzweiga (por. m.in. J.L. 

Marion, „Le système en l’Etoile’, w: „Archives de Philosophie” 1983, nr 46). To Rosenzweig 

jako pierwszy napisał w Gwieździe zbawienia, że jedyną „treścią” Objawienia jest miłość. To 

on także stwierdził, że to Objawienie konstytuuje rozum, a odpowiedzią na Objawienie jest 



miłość bliźniego. Podobnych zbieżności między Rosenzweigiem i Marionem jest więcej. 

Rosenzweig był także inspiracją dla Levinasa.     

  Rozprawa oparta jest na tekstach oryginalnych. Brak jednak określenia stanu badań. 

Autor cytuje głównie teksty klasyków filozofii, z rzadka przytaczając prace na temat Mariona. 

Trudno zatem zorientować się, czy w badaniach światowych nie było prac dotyczących 

wątków podnoszonych przez autora. Z polskich badaczy odwołał się raz do Karola 

Tarnowskiego. Zupełnie nieobecne są badania Wojciecha Starzyńskiego, który studiował pod 

kierunkiem Mariona i jest autorem wielu artykułów w języku polskim i językach obcych na 

temat twórczości filozoficznej i teologicznej Mariona. Rozumiem pragnienie młodości w 

dążeniu do bycia oryginalnym, ale w każdym wieku i czasie rzetelność naukowa powinna nas 

skłaniać do trzymania się metodologicznego kręgosłupa badawczego: problem badawczy, 

metoda badań, stan badań. 

 

Wniosek 

Powyższe uwagi w niczym nie zmieniają mojej oceny rozprawy. Jest to rozprawa 

wybitna, przemyślana, wymagająca wysokich kompetencji intelektualnych, podejmująca 

złożone problemy z pogranicza filozofii i teologii. Po niewielkich poprawkach powinna 

zostać opublikowana z pożytkiem dla nauki. Rozprawa w pełni, a nawet z pewny naddatkiem, 

spełnia warunki stawiane rozprawom doktorskim. Dlatego stawiam wniosek o nadanie panu 

Szczepanowi Urbaniakowi stopnia doktora filozofii w dziedzinie nauk humanistycznych. 

Jednocześnie wnoszę o wyróżnienie pracy.   

 

 

    


