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Recenzja z pracy doktorskiej 

Mgra Szczepana Urbaniaka (pisana pod kierunkiem prof. Dr hab. Marka 

Drwięgi) p.t.  

PRAWDA JAKO OBJAWIENIE W FENOMENOLOGII JEANA-LUCA MARIONA. 

 

 

 Rozprawa doktorska mgra Szczepana Urbaniaka (251 stron plus 

bibliografia) dotyczy najważniejszego żyjącego i wciąż rozwijającego się 

francuskiego fenomenologa i dotyka materii niezmiernie ważnej dla 

współczesnej myśli, a nawet współczesnego świata w ogóle. Chodzi w niej o 

kilka kluczowych zagadnień, m.in: 

1)o stan i prawomocność filozofii postmetafizycznej, a także postoświeceniowej 

– fenomenologii i hermeneutyki – w dobie pewnego nihilizmu z jednej, a 

prymatu scjentyzmu z drugiej strony; 

2)o granice racjonalności filozoficznej w zetknięciu z poezją z jednej strony a 

teologią z drugiej. 

3)o oddanie sprawiedliwości problematyce Boga  i myśli religijnej, stale 

aktualnej; 

4) o rozumienie człowieka w dobie posttotalitarnej, traktowanego bądź jako 

władca świata, bądź jako przedmiot którym można dowolnie manipulować.  

 Wszystkie te problemy odzwierciedlają się mniej lub bardziej w 

fenomenologii Jeana-Luca Mariona, najciekawszego chyba i 

najkonsekwentniejszego kontynentalnego, nieanglojęzycznego filozofa. Jest to 

filozof zarówno odważny, jak nowatorski i precyzyjny pojęciowo. Jest filozofem 

pogranicza  i dlatego ważnym nie tylko dla profesjonalnych filozofów, ale także 

dla ludzi  z „niepokojem” metafizycznym czy religijnym. Ważnym także dla 

teologii. 
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 Głównym tematem rozprawy Szczepana Urbaniaka jest zagadnienie 

prawdy, a wraz z tym źródeł filozoficznego myślenia , które obraca się wokół 

zagadnienia „tego, co ostateczne”: Boga  i tego co można by nazwać sensem 

myślącego człowieka w świecie.  Czy jest np. tak, że człowiek czerpie ostateczne 

kryteria swojego stosunku do świata – stosunku wyartykułowanego 

filozoficznie – z autonomicznej pracy pojęciowej jego samego i wielkiej tradycji 

filozoficznej przeszłości czy też może on przyjąć te kryteria „skądinąd” w taki 

jednak sposób by mógł to przyjęcie usprawiedliwić przed własnym 

filozoficznym umysłem. Ten główny problem autor rozprawy rozpisuje na trzy 

duże rozdziały. Rozprawa jest – mimo wielu wątków – zwarta i zwięzła, 

pozbawiona niepotrzebnych dygresji. Jest także pisana jasno i w sposób 

interesujący.  

 Rozdział pierwszy  pt. „Paradoks” wprowadza od razu w jądro problemu: 

rozróżnienie dwóch porządków; jednego metafizycznego i drugiego, które 

płynie z objawienia i którego nazwą jest miłość; w tym punkcie autor za 

Marionem przeciwstawia myśl Pascala filozofii Kartezjusza. Miłość przynosi 

prawdę inną niż ściśle rozumowa, która  jednak jako prawda apeluje do 

rozumu. Jest to też prawda „wyższa”: porządek miłości przekracza  

nieskończenie porządek metafizyczny, który ze swej strony przekracza porządek 

fizyczny, cielesny. Kartezjańska idea Nieskończoności gwarantuje rozumienie 

skończonego porządku metafizycznego, ale nie dociera do porządku miłości, 

który oświetla rzeczywistość w nowy sposób, gdzie „serce ma swoje racje, 

których nie zna rozum”, ponieważ domaga się abdykacji z pierwszoplanowej 

pozycji „ja”. Ja musi przenieść centrum ze siebie na Innego, którym u Pascala 

jest Chrystus. Jak widać Marion – i autor rozprawy – od początku mają do 

czynienia z chrześcijańskim Objawieniem, a w związku z tym z teologią, której 

Marion uczył się przede wszystkim u Hansa Ursa von Balthasara .Ten wielki 

teolog szwajcarski  o olbrzymiej kulturze filozoficznej (i literackiej) prowadzi 

prosto do zagadnienia prawdy objawienia, którą Balthasar – w przeciwieństwie 

np. do Rahnera lub Tillicha – uważa za niewyprowadzalną z ludzkich pytań, w 

ścisłym sensie objawioną, lecz umożliwiająca dyskurs „chwały” i estetykę 

teologiczną. Dla Mariona, jak i dla Balthasara kluczowe jest unikniecie redukcji 

prawdy Objawienia do jakiejkolwiek postaci metafizyki, której źródłem jest 

ostatecznie podmiot transcendentalny, a więc „warunki możliwości” 

Objawienia, a nie samo to Objawienie. 
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Dlatego następny podrozdział pierwszego rozdziału rozprawy dotyczy 

słynnego marionowskiego rozróżnienia na idol i ikonę. Wnikliwa filozofia idola 

ukazuje go jako twór „odpodmiotowy” wypływający wprawdzie z religijnego 

doświadczenia, ale próbujący je zamknąć w jakiejś widzialnej – w szerokim 

sensie – figurze, bądź estetycznej, bądź pojęciowej. Obie te figury stanowią 

rodzaj lustra dla podmiotu, jego przeżyć i jego intencji. W tym punkcie 

rozpoczyna się właściwa marionowska rozprawa z metafizyką bytu i z filozofią 

Heideggera. Marion uważa – pod oczywistym wpływem Heideggera – że 

metafizyka, ale metafizyka bytu, nie zaś Dobra ponad bytem, jak u Platona! – 

stanowi próbę pojęciowego zawładnięcia Bogiem poprzez Jego 

uprzedmiotowienie. Byt, a nawet bycie, które Heidegger uważa za zapomnianą 

różnicę względem bytu,  są zdatne do myślowej manipulacji Bogiem, to znaczy 

wpisywania go w sferę immanentnych przedmiotów myślenia, pozbawiając Go 

swej transcendencji, która jest niezbędna by myśleć prawdziwie religijnego 

Boga.  Jest tak dlatego, że metafizyka nie respektuje dystansu, dającego o sobie 

znać w konkurencyjnej względem idola figurze: ikonie: ikona nie pozwala sobą 

zawładnąć, pociąga ku sobie z głębi dystansu, w którym Bóg się zarówno daje 

widzącemu, jak ukrywa, wycofuje: widzialność ikony jest widzialnością 

niewidzialnego, ale wynikająca ze „skrzyżowania spojrzeń”. Dlatego ikona 

dopuszcza jedynie „teologię chwały” – to określenie Ursa von Balthasara – 

któremu odpowiada właściwie rozumiana teologia negatywna (i mistyczna) 

Pseudo-Dionizego Areopagity.  

 Pojęcie dystansu domaga się jednak skonfrontowania go z „różnicą 

ontologiczną” u Heideggera, która fascynuje Mariona dzięki heideggerowskiej 

formule różnego od bytów bycia jako tego, co „się daje”(Es gibt), którą z kolei 

przejmie Marion w swojej oryginalnej formule „donacji”. Różnicy ontologicznej 

brakuje wymiaru dystansu, który ma sens dopiero kiedy opuścimy perspektywę 

bycia. Dlatego Marion odważa się porzucić całkowicie ontologię, sferę bycia na 

rzecz zupełnie innej sfery: pascalowskiej sfery miłości z głębi dystansu. 

Decyduje się na formułę „Bóg bez bycia”; wychodzi z ontologii, ale nie na rzecz 

metafizyki „dobra ponad byciem”, jak u Platona i Levinasa, tylko od razu na 

rzecz chrześcijańskiego objawienia miłości Boga w Chrystusie. W ten sposób 

Marion wkracza na drogę poszerzania racjonalności o wymiar, który zawiera w 

sobie zarówno nowa problematykę prawdy, jak problematykę darzącej miłości. 
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 Drugi rozdział zatytułowany „Rozszerzenie racjonalności” porusza 

kluczowe wątki myśli Mariona. Marion odnosi się do znanej publikacji 

Dominique Janicaud poświęconej temu co nazywa on „zwrotem teologicznym 

fenomenologii francuskiej”, która stawia na ostrzu noża sprawę „czystości 

filozoficznej” fenomenologii: sugeruje on , ze fenomenologia kilku wybitnych 

francuskich fenomenologów wprowadza w sposób nieuprawniony wątki 

teologiczne. W odpowiedzi na te zarzuty fenomenologowie ci opublikowali 

cienką, ale ważką zbiorową książkę pt. „Fenomenologia i teologia” Wszyscy ci 

myśliciele ukazują możliwość poszerzenia problematyki fenomenologicznej o 

wątki religijne. Sam Marion odpowiada swoim kluczowym pojęciem „donacji”. 

W nawiązaniu z jednej strony do idei Husserla powrotu filozofii do tego, co 

„dane” z pominięciem konstrukcji pojęciowych bazujących głównie na naukach 

ścisłych, z drugiej do językowego pomysłu Heideggera w odniesieniu do bycia 

„Es gibt”, Marion interpretuje fenomenologiczną „daność’ jako „donację”. 

Pozwala mu to na stopniowe eliminowanie idei transcendentalnych warunków 

możliwości, a więc barier, które fenomenologia za Kantem narzuciła filozofii. 

Marion umieszcza to eliminowanie pod znakiem husserlowskiej idei „redukcji”; 

chodzi mu oto, by uwolnić ‘daność’ z kolejnych ograniczających horyzontów 

interpretacyjnych takich jak „przedmiotowość”, czy „bycie” i w ten sposób 

otworzyć się na przyjęcie wszelkich danych, z których niektóre domagają się 

nowych kluczy interpretacyjnych. Tak powstała książka „Redukcja i donacja” – 

starannie omówiona przez autora rozprawy - oraz „Będąc danym” i „O 

nadmiarze” (De Surcroit”). W tych dwóch ostatnich książkach Marion 

wprowadza kategorię „fenomenów przesyconych”, a także zarysowuje nową 

koncepcje podmiotu, który, uwolniony od własnych warunków możliwości, 

może być „oddany”(adonné) fenomenom. W ramach fenomenów przesyconych 

może pojawić się fenomen objawienia, a nawet objawienia „niejawiącego się”, 

którego pojęcie  wprowadził już Heidegger pisząc że właściwym obiektem 

fenomenologii jest właśnie to, co zakryte  i zapomniane, i co Heidegger 

utożsamiał z „aletheią” -  grą jawności i zakrytości - jako prawdą bycia.  

 W tym punkcie zaczyna się najważniejszy i najtrudniejszy rozdział filozofii 

Mariona i rozprawy o nim. Rozdział ten pod tytułem „Zwrot’ (którego zresztą 

nie sposób nie powiązać ze słynnym die Kehre Heideggera) wprowadza 

kluczowy fenomen miłości, „fenomen erotycsny’. Z punktu widzenia podmiotu 

w problematykę tę wprowadza według autora pytanie o ostateczny sens w 
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obliczu marności egzystencji: „czy ktoś mnie kocha?”, które istotnie jest 

pytaniem o podstawy człowieczeństwa. Rzecz w tym, że pytanie to stawia 

podmiot w obliczu radykalnej niepewności, gdyż odpowiedź musi przyjść 

„skądinąd”; podmiot czuje się radykalnie zdecentralizowany, ale inaczej niż w 

filozofii radykalnej odpowiedzialności za „twarz’ u Levinasa, gdyż status innego 

jest tu odmienny. Między mną a innym rozwiera się dystans, ale inaczej niż u 

Levinasa dystans ten jest dystansem radykalnej wolności. Nie ma tu mowy o 

żadnej racji dostatecznej ,wszystko jest ryzykiem. Miłość domaga się dystansu, 

to znaczy przestrzeni niezbędnej do przyjęcia gestu wychodzenia z siebie ku 

innemu. To tu wydaje się być pierwotny sens daru, który nie jest po prostu 

daną, ale daniem siebie. Marion zadaje pytanie: czy mogę kochać pierwszy? 

Mogę, gdyż miłość jest ryzykiem bez gwarancji i naoczności. Ale z drugiej strony 

mój akt oddania może się jawić jako odpowiedź , jako „respons’ na wezwanie 

odczytane jako bycie najpierw pokochanym. Sytuacja ta jest na wskroś 

paradoksalna, bowiem dopiero w mojej odpowiedzi wezwanie miłosne innego 

zostaje rozpoznane. Fenomen erotyczny rozgrywa się miedzy dwoma 

niewidzialnymi wzajemnymi spojrzeniami. W wypadku relacji z Bogiem muszę 

móc rozpoznać, że Bóg mnie pierwszy ukochał – wydaje się to niemożliwe bez 

fenomenu Chrystusa. Donacja w fenomenie erotycznym jest „interdonacją”, 

wzajemnym darowywaniem siebie w taki jednak sposób, że miłość nie 

spodziewa się wzajemności jako zapłaty za moje oddanie: akt prawdziwej 

miłości to gest „poza byciem”, to znaczy porzucając sferę bycia kochanym - na 

rzecz czystej donacji. Ten niezwykle trudny moment zakłada dystans i wolność , 

ale także w sferze religijnej niewątpliwie wiarę w znaczeniu ufności, emuna. 

Autor słusznie pisze, że Marion interpretuje wzajemnie donację i miłość. „Czy 

nie należałoby zatem postawić tezy, ze donacja zachowuje swoją autonomie 

jako zasada ale zarazem Marion przez redukcję erotyczną interpretuje donację 

nie de iure, ale de facto w świetle miłości i jako miłość? (s. 193) 

 W tym świetle autor rozprawy interpretuje za Marionem problem 

prawdy objawienia i jego istoty. Prawda objawienia wiąże się ściśle z prawdą 

erotyczna. Filozofię prawdy objawienia łączy Marion z analizami prawdy u 

Husserla i Heideggera. U Heideggera prawda jest, jak wiadomo, rozumiana jako 

aletheia czyli czasowy, a więc dziejowy  przepływ jawności i skrytości, który 

jednak sam się skrywa i zostaje zapomniany na rzeczy prawdy jako 

adekwatności sądu  i rzeczy. Tak rozumiana prawda zostaje przez Heideggera 
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zinterpretowana jako wydarzenie bycia i czasu, które są pewnymi kluczowymi i 

nieoczywistymi sensami, pobudzającymi do pytania o prawdę. Prawda 

erotyczna u Mariona jest także w ścisłym sensie wydarzeniem, faktycznym 

wydarzeniem stwórczej miłości Boga, na którą mam odpowiedzieć. W tym 

kontekście pojawia się prawda jako prawda Objawienia. Jest to nie tylko i nie 

tyle wydobycie na jaw czegoś, co, jak każdy fenomen, się w pewien sposób 

skrywało, ale uczynienie widzialnym tego, co niewidzialne jako takie „ze 

względu na skądinąd, od którego to objawienie pochodzi.” (s. 213) Dlatego 

prawda objawienia jest w ścisłym sensie paradoksem. Jest ona nie tyle, jak u 

Heideggera funkcją pytania skierowanego do tajemnicy alethei, otwartej ku 

przyszłości i w tym sensie bez odpowiedzi, ile jest już zawsze danym 

objawieniem tajemnicy jako takiej bez uprzedmiotowiania jej; jest paradoksem 

„odpowiedzi danej przed pytaniem”. Prawdę objawienia można nazwać 

„apokalipsą”, która domaga się wolnej odpowiedzi ze strony podmiotu 

„oddanego”, który może tę prawdę zawsze odrzucić. W tym punkcie rodzi się 

kilka pytań: 

 1)jak wygląda stosunek filozofii do teologii? Wiąże to się, od strony 

teologii, z zagadnieniem relacji natury i łaski, wiary i rozumu. Fenomen 

erotyczny nie domaga się z konieczności interpretacji teologicznej, ale jej nie 

wyklucza, lecz w innym porządku. Objawienie miłości może się jawić jako 

donacja par excellence, lecz choć zarówno pojęcie donacji jak miłości są 

filozoficznie uprawnione, to ich połączenie w idei objawienia wydaje się 

uprawnione jedynie z perspektywy teologicznej.. Poszerzenie racjonalności, z 

którym mamy tu do czynienia ukazuje komplementarność teologii i filozofii.  

 2)jak dokładnie przedstawia się to, co łączy prawdę jako aletheię i 

objawienie? Zarówno  u Heideggera, jak u Mariona kluczowa okazuje się 

kategoria wydarzenia. Była mowa, ze dla Heideggera bycie i czas – jako sensy – 

są wydarzeniami gry skrytości i nie skrytości. Dla Mariona objawienie zawsze 

dotyczy także mnie samego – takimi objawieniami przychodzącymi „skądinąd” 

są np. narodziny i śmierć; są nimi także wszystkie fenomeny erotyczne, są 

jakimiś prawdami o mnie samym. Są to wszystko objawienia donacji, które z tej 

racji wpisują się w założenia fenomenologii jako takiej. Wydaje się – w każdym 

razie z perspektywy teologicznej - że wszystkie przejawy donacji mają coś 

wspólnego z fenomenem erotycznym. Fenomen erotyczny  - twierdzi Marion – 
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jest „jednoznaczny”, tzn. dotyczy nie tylko relacji międzyludzkich, ale także 

Boga: polega on zawsze na darze siebie osobiście, zarówno np. w trynitarnej 

relacji Ojca i Syna, jak w relacji Boga i człowieka. 

 W ostatnich podrozdziałach rozdziału pt. „Zwrot” autor rozprawy 

analizuje za Marionem fenomen objawienia i prawdy objawienia. 

Charakteryzuje go poprzez trzy wymiary: świadka, oporu i paradoksu. Świadek 

doświadcza tego, co pochodzi „skądinąd” i co jest niewidzialne jako takie; 

dlatego przekracza to możliwości rozumienia i stąd otwiera na nieskończoną 

hermeneutykę, która sama musi mieć źródło skądinąd. Z tej tez racji objawienie 

budzi opór i chęć powrotu do zwyklej zrozumiałości, która nie zakłóca 

codziennego spokoju; opór ten może budzić się także w samym świadku. 

Objawienie wreszcie jest paradoksem par excellence, to znaczy wyzwaniem dla 

rozumu.  Pociąga to za sobą nie tylko znaną relacje wiary i rozumu, ale przede 

wszystkim pytanie o granicę racjonalności w ogóle. Pytanie to, które wydaje się 

rozumne otrzymuje odpowiedź w postaci objawienia, ale objawienie jest 

odpowiedzią paradoksalną, która dopiero pozwala stopniowo zrozumieć samo 

pytanie. Marion uważa że jest to wyzwanie dla skończoności przez 

nieskończoność, będącą jak u Kartezjusza „wcześniejsza” od skończoności, 

stanowiąc dla niej nadmiar, owo przesycenie, o którym był mowa w 

fenomenach przesyconych. Wszystko więc rozumiane tu jest w logice 

fenomenologicznej donacji, która jednak w tym wypadku domaga się ruchu ze , 

strony podmiotu, to znaczy metanoi, pewnego nawrócenia. Ono z kolei 

wprowadza wymiar woli, która, jak twierdza teologowie, implikuje tu wiarę, 

która wyprzedza rozumienie, `ale, jak pisze Marion, „nikt nie może chcieć, o ile 

nie kocha tego, w co wierzy i nie chce chcieć”(231). Oznacza to, że warunkiem 

możliwości poznania transcendencji nie jest tu ani podmiot, ani bycie, lecz 

miłość. Ale co to oznacza? Objawienie się samego Boga - ale jest możliwe 

wkroczenie Boga w fenomenalność? Marion odrzuca tu rozwiązanie 

transcendentalizmu Rahnera i Tillicha, w myśl którego objawienie wkracza od 

wewnątrz do człowieka, który jest z istoty nakierowany na boską 

transcendencją – w tym sensie człowiek przekracza samego siebie otrzymując 

odpowiedź na zapytanie którym jest sama jego istota; można je nazwać 

„objawieniem transcendentalnym”. Lecz Marion wskazuje na opór, jaki nieraz 

towarzyszy Objawieniu, gdyż to nie człowiek objawia Boga, ale sam Bóg w 

sposób nieprzewidywalny objawia siebie Pod jaka postacią? Marion pisze; pod 



8 
 

postacią miłości, jaką jest Chrystus. Bóg jest miłością według św. Jana, a także 

teologii von Balthasara, ale porządek miłości według Pascala  wprawdzie 

przewyższa, ale nie unieważnia porządku rozumu: „Rozróżnienie porządków nie 

znosi logiki, lecz komplikuje ją przez jej pomnożenie” (235). W myśli 

Heideggera, na którą zarówno Levinas, jak autor rozprawy się powołuje, między 

byciem a bytem panuje nie tylko różnica, ale i nieciągłość, natomiast u Mariona 

donacja - choć i dar „skądinąd” stanowią jedno. 

 Ostatnim problemem, który rozważa autor rozprawy, jest problem 

hermeneutyki, ważny ze względu na postulat zakończenia redukcji na samej 

donacji. Tymczasem to, co się daje nie pokrywa się z tym, co się ukazuje. 

Donacja zostaje oddane w ręce podmiotu oddanego i jego wolności, a zatem 

także konieczności interpretacji. Ale interpretujący wraz ze swoją 

interpretacją(?) jest także dany z wnętrza donacji, która jest miłością. Dlatego 

chociaż wezwanie jest pierwsze, to pojawia się dopiero wraz z odpowiedzią i 

„czyste wezwanie” jest niedostępne! Donacja ofiaruje nie tylko samą siebie i 

nie tylko fenomeny przesycone, ale także wezwanego, który musi się uporać  z 

całą paradoksalnością i nieprzewidywalnością wydarzenia objawienia i z tym, co 

Marion nazywa „negatywnymi pewnościami”, do których należy niemożliwość 

pomyślenia przez skończony podmiot nieskończoności Boga, który jest 

niepojętą transcendencją. Donacja nieskończonej miłości znajduje się zawsze w 

rękach skończonego podmiotu, ale skończoność ta jest „wliczona’ w samą 

donację, ponieważ jest ona „interdonacją” dokonującą się w ramach fenomenu 

erotycznego. Dlatego hermeneutyka Objawienia jest grą dwóch miłości, 

nieskończonej i skończonej, która otwiera się na nieskończoną. 

Rozprawa mgra Urbaniaka jest pracą cenną, interesującą i pod każdym 

względem potrzebną i na czasie. Jest bardzo ważnym przyczynkiem do poznania 

filozofii Mariona, ale także do problematyki fenomenologii  zwróconej ku 

teologii. Jest to problematyka poszerzenia racjonalności, ale zarazem nie 

gubienia swoistości dyskursów; filozoficznego i teologicznego. Wydaje się, że 

autor rozprawy poradził sobie z trudnościami tej problematyki, nie kryjąc jej 

aporetyczności. Zdarzają się  w niej zdania nie dość jasne, choć trzeba przyznać, 

że najbardziej niejasne są cytatami z samego Marion. 
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