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Szczepan Urbaniak 

 

Streszczenie doktoratu: „Prawda jako objawienie w fenomenologii 

Jeana-Luca Mariona” 

 

Streszczenie 

 

Celem rozprawy doktorskiej „Prawda jako objawienie w fenomenologii Jeana-Luca 

Mariona” jest krytyczna analiza nowego pojęcia prawdy, wypracowanego przez Mariona. 

Pojęcie objawienia zakłada, zgodnie ze swoją etymologią, funkcję odsłaniania, a więc właśnie 

kwestię prawdy. Objawienie jest więc u Mariona rozumiane jako najwyższy stopień prawdy. 

Nie chodzi w nim wyłącznie o szczególny przypadek Objawienia, czy „prawdy objawionej”, 

ale raczej o objawienie jako powszechną formę prawdy. Marion przeciwstawia przy tym 

objawienie, które określa jako „odsłanianie”, pojęciu prawdy, które określa jako aletheia – 

„nieskrytość”.  

Pojęcie prawdy rozumianej jako objawienie stanowi zwieńczenie wypracowanej przez 

Mariona fenomenologii donacji. Dlatego centralnym motywem objawienia – tak jak i 

fenomenologii donacji – jest zerwanie z transcendentalnością podmiotu, który miałby narzucać 

warunki możliwości i zasięg fenomenalności. Aby więc przedstawić prawdę jako objawienie, 

konieczne jest najpierw zbadanie założeń, zasady, metody i prześledzenie drogi rozwoju samej 

fenomenologii donacji, do czego za nić przewodnią może posłużyć właśnie pojęcie prawdy. 

Droga, którą mamy prześledzić, pozwala więc z jednej strony opisać samą fenomenologię 

donacji, której powiązane fenomeny miłości i objawienia są zwieńczeniem, z drugiej zaś strony 

uchwycić wynikające z tejże fenomenologii nowe pojęcie prawdy. 

W literaturze przedmiotu dobrze zbadana jest fundamentalna rola zasady donacji, którą 

można też zrozumieć jako ostateczny horyzont racjonalności oraz instancję uruchamiającą 

prowadzącą do niej redukcję, wcześniej zawężaną do horyzontu przedmiotowego czy bycia. W 

horyzoncie donacji, nie ograniczonym już przez podmiot transcendentalny czy horyzont bycia, 

Marion opisuje „fenomeny przesycone”, w których naoczność przesyca pojęcia i intencje 

poznającego. W naszej rozprawie zwracamy jednak uwagę, że tak rozumiana fenomenologia 

donacji jest pewnym służebnym elementem większej całości – i to zarówno na poziomie 



2 

 

chronologii twórczości Mariona, jak i w ramach samych założeń fenomenologii donacji. Tę 

całość można przedstawić według następujących punktów: 

1. To co dane, jest dane źródłowo jako paradoks. Dla Mariona paradoks, jako to, czego 

filozofia zrazu nie jest w stanie zrozumieć ani opisać, choć pozostaje to powszechnie i 

doskonale dostępne, powinien być punktem wyjścia filozofii. Celem filozofii ma być bowiem 

umożliwienie widzialności czy zrozumienia paradoksów jako paradoksów, bez próby redukcji 

do ogólnie przyjętej doxy tkwiącego w nich płodnego napięcia. Paradoksom idola, ikony, 

miłości i Objawienia (rozumianego bardziej teologicznie) poświęcone są w dużej mierze Idol i 

dystans z 1977 r., Bóg bez bycia z 1982 r., czy Prolégomènes à la charité z 1986 r., ale też 

dzieła poświęcone Kartezjuszowi, gdzie Marion bada granice onto-teo-logii Kartezjusza i 

wskazuje na przekraczający je pascalowski „porządek serca”. 

2. Aby dostrzec i pojąć paradoks jako taki, a więc zasadniczo „fenomen przesycony”, 

należy podjąć się zadania „poszerzenia racjonalności”. To zadanie realizowane jest poprzez 

wypracowanie fenomenologii donacji, zwłaszcza wychodząc od Réduction et donation z 1989 

r., Będąc danym z 1997 r. oraz De surcroît z 2001 r. Jak zauważa Marion, filozofia, w 

przeciwieństwie do nauk szczegółowych, nie posiada stałej granicy, ponieważ musi ją sobie 

sama nadawać. Granica ta jest granicą racjonalności, odpowiedzią na pytanie „co możemy 

wiedzieć”. Każda epoka musi w ramach filozofii zdecydować jakie granice wyznaczyć 

rozumowi i przez to określić, co jest nieracjonalne, a również czym jest poznanie i prawda. 

Pytania te zawsze były stawiane w kontekście kolejnych krytyk oraz aporii – między 

niezmiennym a zmianą, nieskończonym a skończonym, niemożliwym a możliwym, 

doświadczalnym a niedoświadczalnym, widzialnym a niewidzialnym. Określenie tych granic 

zawsze było stawką filozofii. Należy jednak zapytać, kto i według jakich kryteriów ma określić, 

co jest możliwe, a co nie, co doświadczalne, a co nie? Czy granicą jest podmiot poznający i 

jego skończony rozum, pozwalający zarazem określić a priori warunki możliwości poznania, 

czy też może należy znaleźć inną granicę oraz jej instancję? 

Można powiedzieć, że fenomenologia w swoich założeniach właśnie tym ma się różnić 

od wcześniejszego myślenia metafizycznego, że to rzecz sama ma określać granice tego co dane 

– a więc również granice racjonalności. Dlatego, w duchu „powrotu do rzeczy samych”, 

fenomenologia rządzona raczej kierującą zasadą niż określoną doktryną, przekracza i wciąż 

poszerza tematykę przez siebie podejmowaną. Fenomenologia Mariona wpisuje się w tę 

dynamikę. Kwestia poszerzenia racjonalności koreluje u niego z odkryciem zasady donacji w 

początkach fenomenologii u Husserla i Heideggera, a która posłuży za punkt wyjścia 

fenomenologii donacji. U późniejszych fenomenologów, do których odwołuje się Marion, 



3 

 

takich jak Levinas czy Derrida, widać dalsze przekształcenia, szczególnie głównych operacji 

fenomenologicznych, takich jak konstytucja sensu, intencjonalność oraz redukcja. Motyw 

„poszerzania racjonalności” jest też charakterystyczny dla nurtu fenomenologii określanego 

jako „nowa fenomenologia francuska”. 

3. Poszerzenie to jednak ma ostatecznie dokonać „zwrotu”, który w fenomenologii 

donacji jest tylko przygotowywany. Samo to „przygotowanie”, rozumiane jako „wysiłek 

redukcji”, choć umożliwia jawienie się pewnych fenomenów, to ma zarazem na ich rzecz 

„zaniknąć”. Jeśli bowiem podmiot dokonujący redukcji nie ma okazać się podmiotem 

transcendentalnym konstytuującym fenomen, to sam musi raczej poddać się konstytucji i 

kontrintencjonalności fenomenu. Redukcja zaś jako „kontrmetoda” ma jedynie służyć jawieniu 

się samego fenomenu, aż po całkowity zanik w tym jawieniu się. 

Donacja jest źródłem i zasadą tego co dane, jednak nie można jej z tym co dane wprost 

utożsamić. Tego, co dane nie można przyjmować w sposób absolutny według „naiwnego 

empiryzmu” – dystans, różnica, fałd donacji i daru ustanawiają sytuację fenomenologiczną 

wymuszającą wysiłek drogi redukcji. Jeśli więc to donacja jest absolutna, to my jesteśmy 

skończeni. Tu skończony podmiot stoi wobec donacji, która paradoksalnie okazuje się z zasady 

większa od możliwości pojmowania i przyjęcia tego co dane.  

Można powiedzieć, że fenomeny, które ostatecznie fenomenologia donacji wraz ze 

zwrotem pozwalałaby unaocznić, to u Mariona fenomeny miłości i Objawienia. Fenomeny te 

mają jednoczyć wszystkie inne fenomeny przesycone i zostają opisane dzięki poszerzeniu 

racjonalności, a zarazem poniekąd poza nim, zwłaszcza w Le phénomène érotique z 2003 r., 

Givenness and Revelation z 2016 r., Das Erscheinen des Unsichtbaren z 2018 r. oraz D’ailleurs, 

la révélation z 2020 r.  

Jeśli celem rozprawy jest opis i analiza pojęcia prawdy jako objawienia w kontekście 

fenomenologii donacji, to zarazem należy stwierdzić, że nowe pojęcie prawdy u Mariona 

wpisuje się w opisaną wyżej strukturę „poszerzenia” racjonalności poprzez rezygnację z 

transcendentalnej funkcji podmiotu i wymóg „kontrmetody”, zwrotu redukcji. Pytanie o 

możliwość takiego zwrotu jest więc również pytaniem o możliwość prawdy jako objawienia. 

Opis i analiza fenomenologii donacji według wspomnianych trzech punktów prowadzi zarazem 

do konieczności wskazania na zawartą w samej zasadzie tej fenomenologii problematyczną 

strukturę czy też pewne napięcie.  

Po pierwsze więc, choć fenomenologia donacji odsłania nowe możliwości opisów 

„fenomenów przesyconych”, to jednak można zauważyć, że ich pełna interpretacja w zwrocie, 

a więc w „sytuacji fenomenologicznej” miłości i objawienia, dokonuje się kosztem pewnego 
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zerwania z wcześniejszymi opisami fenomenów przesyconych. Być może wynika to z samych 

założeń fenomenologii donacji, gdzie redukcja – a wraz z nią całe pojęciowe rusztowanie – 

ostatecznie musi zaniknąć na rzecz fenomenu, który z zasady musi być większy od 

obejmującego go pojęcia czy przebytej ku niemu drogi.  

Można więc powiedzieć, że część opisów fenomenów przesyconych należy jeszcze 

raczej do ruchu redukcji, część zaś do próby zwrotu. Należy zauważyć, że opisy fenomenów 

takich jak twarz Innego czy żywa cielesność pełniły u Levinasa i Henry’ego – do których 

szczególnie odnosi się Marion – pewną rolę w całości ich filozofii. Twarz wpisywała się w 

etykę, jako filozofię pierwszą, natomiast cielesność w samoobjawienie życia. Jedno wyjaśniało 

drugie w formie hermeneutycznej relacji części do całości. Te szersze perspektywy nadawały 

fenomenom twarzy i cielesności ich właściwy sens. Należy więc zadać pytanie, czy u Mariona 

można zauważyć również taką szerszą perspektywę, która jako całość ustanawiałaby 

możliwość interpretacji części? Marion przyjmuje, że redukcja, posuwając się zygzakiem, 

wciąż musi być ponawiana, poruszając się po „stopniach fenomenalności” ku celowi. Czy 

zasada redukcji do donacji odkrywa również nowy, absolutny stopień fenomenalności? Być 

może w tym duchu również fenomeny przesycone zyskują pełnię swej interpretacji dopiero w 

fenomenie przesyconym objawienia. 

 Po drugie, należy zapytać o pewną paradoksalność samej „kontrmetody”, a więc o samą 

możliwość wyżej opisanego „zwrotu”. Michel Henry, odnosząc się do zasady „ile redukcji, tyle 

donacji”, wskazuje na problem, który – jeśli można tak powiedzieć – wiąże się z jej zakładaną 

doskonałością. O ile bowiem to donacja jest źródłem ukazywania się, nie zaś pojęcie czy 

jakiekolwiek zewnętrzne źródło, to musi być ona „ukazywaniem się ukazywania”. Henry pyta 

więc, jak można jeszcze nałożyć na ten proces jakąkolwiek strukturę lub model? Redukcja zdaje 

się zbliżać tu do „granicy”, poza którą „paradoksalnie” zawraca do punktu wyjścia. W tym 

powrocie do punktu wyjścia – jednak po przebyciu koniecznej drogi redukcji – fenomen zostaje 

opisany albo w oparciu o tę drogę redukcji, a więc ciągnąc za sobą „strukturę lub model”, albo 

bez tego oparcia, a więc w pewnym zerwaniu lub braku ciągłości z przebytą drogą. Bardziej 

prawdopodobna wydaje się jednak droga pośrednia – redukcja i zwrot jako „spalenie 

rusztowania zjawiska” na rzecz „intencjonalności rzeczy samej” okazuje się jako „próba ognia” 

niemożliwa. Ile redukcji, tyle donacji – donacji jest jednak zawsze więcej, redukcja natomiast 

jest zawsze spóźniona i dlatego, również jako interpretacja donacji, nigdy nie zanika. Należy 

więc zapytać czy zwrot redukcji jest w ogóle możliwy, skoro jesteśmy skazani na ciągłą drogę 

nieustannego powrotu do donacji tego co dane? Należy jednak też zapytać, czy również 



5 

 

wypracowane wraz ze zwrotem nowe pojęcie prawdy, rozumianej jako objawienie, umyka tej 

trudności? 

 Po trzecie, należy zapytać o rolę, jaką pełni hermeneutyka w fenomenologii donacji. 

Czy odpowiedź na wezwanie fenomenu, które dokonuje się również przez konieczną jego 

interpretację, nie powoduje, że zasada donacji jest wyłącznie pewną ideą regulatywną, dzięki 

której redukcja ma się asymptotycznie zbliżać do donacji? Choć Marion zapewne zgodziłby się 

z taką tezą, jednak należy zadać drugie, bardziej istotne pytanie – jakie struktury czy 

przedzałożenia narzuca sam Marion na opisywane przez siebie fenomeny i paradoksy? Czy 

fenomenologia donacji, poszerzenie racjonalności, nie służy tylko za usprawiedliwienie z góry 

przyjętych i zinterpretowanych fenomenów, paradoksów takich jak miłość i objawienie? Jeśli 

początek decyduje o końcu drogi, to można powiedzieć, że droga musi zatoczyć koło, lub 

dokonać zwrotu na końcu ku początkowi. Sama droga jednak jest nieunikniona, podyktowana 

naszym istotowym spóźnieniem wobec donacji. W zwrocie tym, w powiązaniu początku z 

końcem, tkwi zarazem cel jak i trudność filozofii Mariona. Określenie bowiem początku jest 

już decyzją, formą redukcji, jest już interpretacją. 

Celem rozprawy jest więc opisanie pojęcia prawdy jako objawienia, a więc zarazem 

prześledzenie drogi, którą przemierza myśl Mariona, idąc za nicią przewodnią tego nowego 

pojęcia prawdy, wzdłuż linii paradoks – poszerzenie racjonalności – zwrot. Natomiast 

powiązanym problemem badawczym, jaki narzuca nasz cel, jest pytanie o możliwość zwrotu 

redukcji, a więc próba zmierzenia oporu, na który, być może w pełnej zgodzie z założeniami 

fenomenologii donacji, redukcja natrafia w drodze ku donacji. 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.  

 Skoro początek określa koniec, to zasada ta odnosi się nie tylko do fenomenalizacji 

poszczególnych fenomenów, lecz wydaje się, że należy ją również zastosować do interpretacji 

rozwoju filozofii Mariona. W naszej analizie będziemy więc trzymać się zasadniczo 

chronologii jego twórczości, prześwietlając ją zarazem pod kątem nici przewodniej prawdy 

jako objawienia, dlatego też czasami wychodząc poza chronologię, aby wskazać na wzajemne 

powiązania początku z końcem. 

 W pierwszej części rozprawy rekonstruujemy owe paradoksy, a więc fenomeny, które 

wbrew warunkom możliwości a priori poznania dane są myśleniu. Marion z jednej strony w 

swoich badaniach filozofii Kartezjusza wskazuje na granice metafizyki nowożytnej, z drugiej 
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strony – w nawiązaniu do Pascala – wskazuje już na ich przekraczanie przez porządek miłości. 

Kwestie te zostają opisane w rozdziale pierwszym. W drugim rozdziale pytamy o źródła 

teologiczne myśli Mariona, szczególnie w odniesieniu do Bartha i Balthasara. Równocześnie 

w swoich pracach z pogranicza filozofii i teologii, Marion zarysowuje idolatryczność myślenia 

Boga (i miłości) w ramach metafizyki i – na razie wstępnie i raczej negatywnie – możliwość 

ich myślenia poza metafizyką, chociażby w fenomenie ikony i pojęciu dystansu. Te kluczowe 

dla rozwoju fenomenologii Mariona zagadnienia zostają opisane w rozdziale trzecim. W 

czwartym rozdziale przedstawiamy Mariona polemikę z Heideggera myśleniem Boga.  

 W części drugiej rozprawy nieodzownym okaże się poruszenie w piątym rozdziale 

tematyki „zwrotu teologicznego” w fenomenologii, specyfiki „nowej fenomenologii 

francuskiej”, oraz Mariona odniesienia do tych kwestii, które pytają o granice samej 

fenomenologii. Następnie w rozdziale szóstym opisujemy wypracowaną przez Mariona 

fenomenologię donacji. Przedstawiamy więc najpierw rolę prawdy w fenomenologii – 

szczególnie u Husserla i Heideggera. Następnie analizujemy samą fenomenologię donacji. Jeśli 

redukcja ma prowadzić do rzeczy danej, to donacja okazuje się ostatecznie nieprzekraczalnym 

horyzontem, który nie jest narzucany ani przez przedmiotowość ani nawet przez bycie. 

Wypracowanie koncepcji fenomenów przesyconych pozwala Marionowi umieścić w ramach 

fenomenologii donacji takie kluczowe tematy fenomenologiczne jak ciało, twarz Innego 

(ikona), widzialność jako idol, wydarzeniowość fenomenów, „fenomenologię niejawiącego 

się” oraz możliwość maksimum fenomenalności w objawieniu. Natomiast podmiot 

transcendentalny również zostaje w tym poszerzeniu zredukowany do oddanego, który zależy 

od donacji. 

 Poszerzenie racjonalności dokonuje się niejako w dwóch posunięciach. Z jednej strony 

redukcja ma prowadzić do donacji, z drugiej natomiast – gdy do niej dotrze, ma zaniknąć, by 

nie przysłonić rzeczy samej. Skoro zaś donacja jest zarówno początkiem jak i końcem procesu 

redukcji, to można powiedzieć, że zwieńczeniem redukcji jest zwrot. W trzeciej części pracy 

opisujemy ów zwrot, który dla Mariona jest możliwością opisu fenomenów miłości i 

objawienia przy pomocy wypracowanej fenomenologii donacji. Najpierw więc w rozdziale 

siódmym opisujemy „fenomen erotyczny” oraz „prawdę erotyczną”. Miłość okazuje się 

bowiem w sposób szczególny powiązana z objawieniem, zarówno jako jego treść, jak i jako 

wymóg epistemologiczny poznania prawdy objawienia. Pojęcie prawdy jako objawienia, które 

opisujemy w rozdziale ósmym, bazuje zarówno na dziełach teologicznych Mariona, jak i na 

jego fenomenologii donacji oraz pojęciu „prawdy erotycznej”. Następnie opisujemy więc nowe 

pojęcie prawdy, rozumianej jako apokalypsis, odsłonięcie. Dodatkowo, o ile Marion szuka 
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możliwości prawdy w fenomenologii poza metafizyką, to wchodzi również w polemikę z 

Heideggerem. Staramy się więc wykazać, wychodząc od analiz Mariona, że pojęcie prawdy 

jako objawienia może okazać się odpowiedzią na pytania postawione przez Heideggera, 

podążającego za nicią przewodnią interpretacji prawdy rozumianej jako aletheia.  

Na koniec, podejmując w rozdziale dziewiątym problem badawczy związany ze 

„zwrotem redukcji”, próbujemy ocenić jego możliwość oraz rolę hermeneutyki w 

fenomenologii donacji. Ostatecznie napięcie spowodowane niemożliwym do spełnienia 

wymogiem „kontrmetody” prowadzi Mariona do pewnego przeformułowania tego wymogu, z 

drugiej zaś strony do nowej jego interpretacji w opisie fenomenów miłości i objawienia. Na 

koniec zadajemy więc pytanie o inne rozumienie „zwrotu”, przez uwolnienie fenomenu 

objawienia i prawdy objawienia od wcześniejszych, wciąż negatywnych i metafizycznych ram 

opisu.  


