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Wstęp

Boskość przybiera wiele postaci i bywa nazywana wieloma imionami. Pseudo-Dionizy
Areopagita do tzw. jednoczących imion zalicza między innymi dobroć, światło, miłość, życie
czy mądrość: „Tak więc do przyczyny wszystkiego, będącej ponad wszystkim, stosują się
i bezimienność, i imiona wszystkich bytów, ponieważ dosłownie jest ona królową
wszechrzeczy i wszystkie rzeczy od niej zależą, i wznoszą się do niej jako do swojej
przyczyny, zasady i kresu. To ona jest – jak mówi Pismo Święte – <wszystkim we
wszystkim>, i jako taka powinna być bezspornie czczona jako podstawa, zasada rządząca,
doskonałość, trwałość, ochrona i mieszkanie wszystkich rzeczy, ich wieczny do niej powrót;
zawsze ta sama, zjednoczona, niezmierzona, niedościgła”1.
Z kolei tradycja islamska podaje, że Bóg ma dziewięćdziesiąt dziewięć imion, wśród
nich takie jak Wszechogarniający, Al-Wasi, Jawny i Ukryty, Az-Zahir i Al-Batin, a także
Przewodnik, Al-Hadi. We współczesnej filozofii religii boskość bywa nazywana
transcendencją. Dla Erica Voegelina to, obok „boskiej podstawy” i „źródła porządku”, imię
najważniejsze. Każdemu imieniu wydaje się odpowiadać swoista droga do boskości, ścieżka
przybliżeń - boskiej transcendencji odpowiada ludzkie transcendowanie; nazwanie Boga
transcendencją pociąga za sobą rozumienie człowieka jako przekraczającego. Pierwszy człon
niniejszej dysertacji brzmi „Doświadczenie transcendencji w filozofii Erica Voegalina”, jest
więc ona rozważaniem nad tym, jak człowiek doświadcza transcendencji, resp. jak
transcenduje ku transcendencji.
Eric Voegelin urodził się w 1901 roku w Kolonii. Dziewięć lat później rodzina
Voegelinów przeprowadziła się do Wiednia, gdzie przyszły autor Order and History ukończył
studia, a potem obronił doktorat z nauk o polityce i został wykładowcą na Wydziale Prawa.
Dzięki stypendium wyjechał na dwa lata (1924-1926) do Stanów Zjednoczonych, m.in. na
Harvard, gdzie uczęszczał na wykłady Alfreda Northa Whiteheada, oraz na uniwersytet
w Wisconsin. Pod koniec lat dwudziestych udał się na kilka miesięcy do Heidelbergu, tam
został słuchaczem zajęć Karla Jaspersa. W tym okresie zapoznał się filozofiami Bergsona,
Martina Heideggera i przede wszystkim – Edmunda Husserla. Anschluss Austrii zmusił go do
1

Pseudo-Dnionizy Areopagita, Imiona boskie [w:] Pisma teologiczne, przeł. Dzielska M., Kraków 1997, s. 5556.
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ucieczki z kraju, bowiem począwszy od początku lat trzydziestych opublikował szereg
krytycznych prac rozprawiających się z m.in. z ideą rasy (w 1933 ukazały się Rasse und Staat
oraz Die Rassenidee in der Geistesgeschichte von Ray bis Carus, w 1936 Der autoritäre
Staat, a dwa lata później – Die politischen Religionen 2 ). Voegelin osiadł w Stanach
Zjednoczonych, gdzie przez szesnaście lat – od 1942 do 1958 roku – pracował na
Uniwersytecie w Baton Rouge. W 1958 roku władze uniwersytetu w Monachium
zaproponowały mu stworzenie i objęcie kierownictwa nad Institute für Politische
Wissenschaft, na co filozof wyraził zgodę. Po dziesięciu latach uczony wrócił do USA, gdzie
– aż do śmierci w 1985 roku – był pracownikiem Hoover Institution on War, Revolution, and
Peace na uniwersytecie Standforda.
Na przełomie lat 20’ i 30’, w wyniku lektury wymienionych filozofów, w młodym
badaczu wykształciła się określona orientacja intelektualna, a także egzystencjalna –
przekonanie o konieczności odzyskania podstaw samego myślenia w egzystencjalnych
doświadczeniach. Zdaniem Voegelina, ówczesna filozofia i nauka w ogóle uznawszy metody
stosowane przez nauki empiryczne za paradygmat wszelkiej wiedzy, wyobcowały się od tego,
co rzeczywiście kształtuje ludzkie życie, i to zarówno w wymiarze jednostkowym, jak
i w historycznym, politycznym oraz społecznym.
Voegelin nie rozpoczynał swojej kariery od filozofii, pierwotnie zajmował się
naukami o polityce, jednak wraz z biegiem czasu, uprzytomniał sobie, że niepokoje, kryzysy
i napięcia (to, co określał później zbiorczym mianem „nieporządku”) trapiące społeczeństwa
mają swe źródło w deformacjach ludzkiego myślenia i życia. Dlatego jego nauka o polityce
przekształciła się w filozofię polityki. Już w Die politische Religionen Voegelin wysunął
hipotezę, że współczesne ruchy totalitarne stanowią zsekularyzowaną wersję chrześcijańskiej
eschatologii - zamiast nadziei na nadejście niebiańskiego Królestwa Bożego kreślą przed
człowiekiem wizję Królestwa Bożego na ziemi. Z tą istotną różnicą, że środkiem do jego
zaprowadzenia nie jest paruzja, ale przemoc, podbój i eksterminacja. W latach 40’ i na
początku 50’ autor Anamnesis rozwinął koncepcję, z której jest najbardziej znany do dziś –
gnozy politycznej. W The New Science of Politics uznał, że istotą współczesności jest proces
tzw. „immanentyzacji eschatonu”, a więc projekcja atrybutów transcendencji na immanencję3.
2

Wznowiono je później w języku angielskim w ramach serii Collected Works of Eric Voegelin: E. Voegelin,
Race and State, Columbia 1997; E. Voegelin, The History of the Race Idea: From Ray to Carus, Columbia 1998;
E. Voegelin, The Authoritarian State: An Essay on the Problem of the Austrian State, Columbia 1999; E.
Voegelin, The Political Religions [w:] Modernity without Restraint, Columbia 1999, s. 19-74.
3
E. Voegelin, The New Science of Politics [w:] Modernity without… dz. cyt., s. 243-314.
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Konstytutywnym elementem tego procesu jest deifikacja człowieka, uznanie, że posiada on
wiedzę (gnozę) na temat tego, jak zrealizować eschaton. W pracach poświęconych gnozie
politycznej, Voegelin zajmował się przede wszystkim deformacjami egzystencji, jednak
wykrycie i przebadanie jakiejkolwiek deformacji wymaga wstępnego ujęcie czy rozumienia,
tego, co ulega deformacji. Dlatego w latach 50’ Voegelin podjął się napisana
monumentalnego studium historii ludzkiego porządku Order and History. Coraz wnikliwsze
badania, kolejne odkrycia empiryczne i teoretyczne spowodowały duże przerwy w publikacji
kolejnych tomów: trzy pierwsze ukazały się w ciągu dwóch lat (1956-1957 rok), tom czwarty
został wydany dopiero w 1974 roku, ostatniego, V tomu zatytułowanego In search for Order,
Voegelin nie zdołał ukończyć – opublikowano go po jego śmierci, w 1987 roku.
Michael P. Morrissey, autor jednej z najważniejszych monografii poświęconych
Ericowi Voegelinowi – Consciousness and Transcendence: The Theology of Eric Voegelin,
uważa, że jego twórczość można zasadniczo podzielić na trzy główne okresy: pierwszy,
trwający od 1928 do 1951 roku, można scharakteryzować jako politologiczny; drugi,
datowany na lata 1951-1958, przybrał postać filozofii historii i polityki; trzeci, trwający od
1959 aż do śmierci autora w 1985 jest już ściśle filozoficzny – wtedy Voegelin ugruntował
swoje myślenie na autorskiej filozofii świadomości4. To właśnie w przeważającej mierze na
pracach pochodzących z tego okresu opieram swoje analizy i interpretacje. Nie oznacza to
jednak, że wcześniejsze rozważania Voegelina miały charakter niefilozoficzny – jego listy do
Alfreda Schütza, omawiające krytycznie Husserla i jednocześnie prezentujące zręby własnej
teorii świadomości, pochodzą z okresu, który można datować między pierwszym a drugim
etapem wyróżnionym przez amerykańskiego badacza. Jest raczej tak, że to, co stanowiło
zaledwie nieopracowane i niedookreślone przeczucie odnośnie struktury rzeczywistości,
zostało w pełni przemyślane i rozwinięte dopiero w trzecim okresie twórczości autora
Anamnesis. To właśnie wtedy Voegelin utwierdził się w przekonaniu, że świadomość
ukonstytuowana jest w napięciu ku boskiej podstawie istnienia i poprzez nie, i zaproponował
4

Morrissey utrzymuje, że podana powyżej chronologia nie ma arbitralnego charakteru – pierwszy okres wiąże
się z możliwy, dzięki dwuletniemu pobytowi w USA zerwaniem z kantyzmem i legalnym pozytywizmem –
w stanach Voegelin studiował filozofię Whiteheada, Jamesa, Reida i Deweya, w tamtych latach szkolił się także
w fenomenologii Husserla i Schelera, poznał również myśl Bergsona, czego krystalizacją była wydana w 1928
roku książka Uber die Form des amerikanischen Geistes. Przejście do drugiego okresu wiąże się z porzuceniem
projektu History of Political Ideas – Voegelin doszedł bowiem w trakcie pisania do wniosku, że historia idei jest
przedsięwzięciem pozbawionym sensu o tyle, o ile nie ma żadnych idei bez motywujących je doświadczeń, które
swą źródłową ekspresję mają nie w ideach, ale w symbolach (ta zasada obowiązuje zarówno w przypadku religii,
jak i filozofii). Trzecie przejście wiąże się z porzuceniem koncepcji linearnego rozwoju historii oraz
wyłonieniem symbolu metaxy jako podstawowej kategorii filozofowania. Zob. M.P. Morrissey, Consciousness
and Transcendence: The Theology of Eric Voegelin, London 1994, s. 24.
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szereg pojęć - takich jak napięcie, metaxy, bieguny, płynącą obecność, pneumatyczna
i noetyczna wizja, lingwistyczne indeksy - które pozwoliły na głębsze i bardziej adekwatne
ujęcie konstytucji świadomości. Nie należy jednak mniemać, że ów trzeci okres stanowi jakiś
monolit: również i on ma swoje fazy, wśród których należy wyróżnić przełom, jaki dokonał
się w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych, związany z kilkuletnim pobytem na
uniwersytecie w Monachium, kiedy to Voegelin przeformułował krytycznie założenia własnej
teorii historii ugruntowując refleksję historyczno-polityczną na teorii świadomości, a także
pogłębienie refleksji nad świadomością kulminujące w powrocie do Timajosa Platona
i w ukuciu postulatu równowagi świadomości (patrz rozdz. IX).
***
Eric Voegelin wyróżnia trzy nadrzędne znaczenia transcendencji: 1) oznacza ona
transcendencję boskości, a więc to ku czemu człowiek transcenduje; 2) ludzkie
transcendowanie, a więc sam ruch przekraczania ku, bycia ku; 3) wreszcie transcendowanie
ma sens eschatologiczny, wiąże się bowiem z tym, co przekraczane – ze światem, z czasem,
z immanencją – antycypując to, co filozof nazywa transfiguracją: eschatologiczną przemianą.
Autor Order and History nazywał ten rodzaj refleksji, który uprawiał mistyczną filozofią
(ang. mystic philosophy). To medytacja nad istotą człowieka, a więc nad tym, co Voegelin
określał „ludzkim napięciem ku boskiej podstawie” (ang. man’s tension toward the divine
ground)5, które z kolei jest niczym innym jak transcendowaniem6. Już w 1928 roku pisał:
„Byt to nie jedno ani dwa, jako całość nie ma punktów poza sobą; nie jest racjonalnym,
zamkniętym w sobie systemem, ponieważ transcendowanie w egzystencji jest otwartością,
która sprawia, że jakiekolwiek domknięcie w postaci systemu jest niemożliwe” 7 . Po
dwudziestu pięciu latach od skreślenia tych słów dodał w liście do Alfreda Schütza:

5

E. Voegelin, Autobiographical Reflections, Baton Rogue-London 1989, s. 112.
Pisze Christian Schwaabe: „Decydującym wymiarem ludzkiej egzystencji jest dla Voegelina relacja do
transcendencji, do pozaświatowej podstawy istnienia” („Die entscheidende Dimension menschlicher Existenz ist
für Voegelin der Bezug zur Transcendenz, zum weltjenseitigen Seinsgrund”). Ch. Schwaabe, Seinvergessenheit
und Umkehr. Uber das „richtige Denken” bei Eric Voegelin und Martin Heidegger, München 1997, s. 8. Jeśli
nie zaznaczono inaczej, wszystkie tłumaczenia pochodzą od autora.
7
„Das Sein is nicht Eins and nicht Zwei; d.h. es hat als Ganzes keinen Stützpunkt ausserhalb seiner; und es ist
kein geschlossenes rationales System im Innern, denn das Transzendieren in die Existenz is eine Offenheit, die
jede Schliessung zum System essentiel unmöglich macht”. E. Voegelin, über die Form des amerikanischen
Geistes, Tübingen 1928, s. 20.
6
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„Filozofowanie wydaje mi się być w swej istocie niczym innym jak interpretacją doświadczeń
transcendencji”8.
Pojęcie doświadczenia przeżywa we współczesnej humanistyce swoisty renesans,
czemu sprzyja mnogość możliwych konceptualizacji. Doświadczenie można bowiem
rozpoznawać równie dobrze z perspektywy epistemologicznej, jak i egzystencjalistycznej,
a przecież te dwie orientacje nie wyczerpują gamy możliwości: „Do doświadczenia zdają się
odwoływać zarówno ci, którzy dostrzegają ograniczenia zastosowań scjentystycznych modeli
na gruncie humanistyki, jak i ci, którzy w pewnych postaciach skrajnego konstruktywizmu
dostrzegli przejawy za daleko posuniętego kreacjonizmu. Mocno upraszczając, powiedzieć
można, iż pierwsi mają nadzieję, że modyfikując koncepcję doświadczenia będą mogli
uwzględnić ten wymiar ludzkiego uniwersum, który jest wolny od rozpoznawanych
systematycznych konieczności i ma zdarzeniowy charakter, drudzy szukają sposobu na to, by
wyartykułować <opór>, jaki świat nam jednak stawia”9.
Polimorficzność doświadczenia uniemożliwia jego dokładne zdefiniowanie. Zamiast
więc wstępnie zdefiniować, czym jest doświadczenie, a następnie „przyłożyć” ową kategorię
do filozofii Voegelina, bądź też przedstawić, choćby skrótowo, sposób, w jaki autor Order
and History ujmuje doświadczenie, wskażę na kilka jego podstawowych cech, nie roszcząc
sobie pretensji ani do ostatecznego ujęcia, ani do istotowej konieczności realizacji wszystkich
wymienionych przeze mnie charakterów w każdym doświadczeniu. Po pierwsze więc,
doświadczenie wiąże się z ideą bezpośredniości, nawet jeśli ma to być bezpośredniość
zapośredniczona w medium języka, kultury czy ciała; po drugie, doświadczenie wiąże się ze
zdarzeniowością – doświadczenie nie zawiera w sobie systemowej konieczności, wiąże się
z pewną przygodnością, możliwością; po trzecie, doświadczenie jest myślane w związku
z tym, co dane – nawet jeśli doświadczenie jest współkonstytuowane przez doświadczającego,
nawet jeśli nie ma doświadczenia bez projektującego rozumienia itd., to kluczowym
momentem doświadczenia jest odbiór tego, co dane, przynajmniej częściowa niezależność
tego, co dane, sama jego daność; po czwarte, jeśli będziemy lokalizować fenomen
doświadczenia w obrębie tradycji fenomenologicznej, bez wątpienia doświadczenie jest
związane z kategorią sensu – doświadczamy nie bezkształtnego chaosu wrażeń, ale czegoś

8

„Philosophizinig seems to me to be in essence the interpretation of experiences of transcendence”. Eric
Voegelin to Alfred Schütz, Jan. 1. 1953 [cyt. za The Philosophy of Order: Essays on History, Consciousness,
and Politics, ed. Opitz P.J. and Sebba G., Klett-Cotta 1981, s. 450].
9
Wolska D., Odzyskać doświadczenie. Sporny temat humanistyki współczesnej, Kraków 2012, s. 6.
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czemu każdorazowo przysługuje jakiś sens10. W kolejnych rozdziałach pokażę, w jaki sposób
Voegelin podejmuje każdy z tych aspektów doświadczenia.
***
Perspektywa badawcza dysertacji została określona jako fenomenologicznohermeneutyczna. Pozostańmy przy pierwszym członie pary pojęć – niniejsza praca
interpretuje filozofię Voegelina w horyzoncie fenomenologii. W pierwszych rozdziałach
pracy Voegelin jest myślany jako krytyk Husserla, krytyk wskazujący na braki i niedostatki
myśli ojca fenomenologii; także krytyk, który podejmuje określone wątki Husserla,
przeformułowuje je i nadaje im inne znaczenie. Zresztą stosunek Voegelina do Husserla –
którego nigdy nie poznał osobiście, a znał jedynie z pism i relacji swojego bliskiego
przyjaciela Alfreda Schütza, z którym z kolei prowadził spory odnośnie fenomenologii – jest
nacechowany tą specyficzną dla relacji syn-ojciec ambiwalencją. O szczegółach piszę
w kolejnych rozdziałach, w tym miejscu ograniczam się do naszkicowania najważniejszych
tez. W słynnym liście do Schütza, datowanym na 1943 rok, Voegelin pisał: „naszym punktem
wspólnym było opanowanie neo-kantowskiej metodologii, i szczególnie Husserlowskiej
fenomenologii”11. Ale prawie czterdzieści lat później, w liście do Kennetha Dortra z 1980
roku, Voegelin napisał: „Podkreśla Pan <wpływ> Husserla i Heideggera na moją pracę. Ale
czy można nazwać <wpływem> trwające ponad dekadę zmagania z różnymi teoriami
świadomości tylko po to, aby wyzwolić się spod tegoż <wpływu>, i odnaleźć własną drogę do
filozofii?”12. Najpierw afirmacja wspólnego pochodzenia, potem negacja – ale czyż właśnie
negacja, dystans, nie zakłada pierwotnej bliskości?

10

Tamże, s. 23.
„Die Ausganssituation war für uns beide durch unsere Schulung in neukantischer Methodenlehre, im
besonderen durch die Phänomenologie Husserls geben”/.„The starting point common to both of us was
determined by our training in neo-kantian methodology, and in particular bu Husserl phenomenology”.
E. Voegelin, In Memoriam Alfred Schütz [w:] Anamnesis. Zur Theorie der Geschichte und Politik, Bamberg
2005, s. 17/E. Voegelin, In Memory of Alfred Schütz [w:] Anamnesis: On the Theory of History and Politics,
Columbia 2002, s. 41-42. W wypadku fragmentów z książki Anamnesis zdecydowałem się na dwujęzyczne
cytaty. Oryginalnie książką została wydana w języku niemieckim, dopiero potem przetłumaczono ją na
angielski. Stanowi ona jednak przypadek o tyle osobliwy, że poprzedzające ją trzy pierwsze tomy Order and
History zostały napisane w języku angielskim, podobnie jak większość tekstów, które zostały napisane przez
Voegelina już po wydaniu Anamnesis. Przytaczam także tekst w języku angielskim, aby Czytelnik mógł się
zorientować, które kategorie na stałe weszły do aparatu pojęciowego Voegelina (zasadniczo wyrażonego
w języku angielskim), a zostały odrzucone bądź zamienione na inne.
12
„You stress, for instance, the <influence> of Husserl and Heidegger on my work. But can one really call it an
<influence>, when I have struggled for more than ten years with their various theories of consciousness to get
away from their <influence> and find my way to philosophy”. E. Voegelin, Letter to Kenneth Dorter 4.05.1980
[w:] Selected Correspondence 1950-1984, Columbia 2007, s. 854.
11
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Fenomenolog Aron Gurwitsch, przyjaciel Voegelina i Schütza, w liście napisanym do
Schütza pod koniec 1952 roku sformułował najradykalniejszą jak dotąd interpretację filozofii
autora Anamnesis: „Świetna robota. A jednak bliższa nam, tj. fenomenologii, niż chciałby
przyznać. Czymże ona jest, jeśli nie fenomenologią historycznie aktywnych społeczeństw?
Cała jego metoda jest fenomenologiczna […] tylko, że on jej tak nie nazywa” 13 . Zaś
w styczniu 1953 Gurwitsch pisał tak: „Niezależnie od tego, co można powiedzieć
o szczegółach [dotyczących New Science of Politics, przyp. T.N.], orientacja książki jest
jednym z najlepszych usprawiedliwień myślenia fenomenologicznego” 14 . W sukurs temu
poglądowi nie przyszły jednak pogłębione interpretacje. To prawda, że niektórzy badacze
wskazywali na powinowactwo filozofii autora Order and History z fenomenologią15. Tak na
przykład Kenneth Keulman pisze: „Pomiędzy piśmiennictwem Voegelina a centralnym
projektem fenomenologii istnieje pokrewieństwo. W pewnym sensie, jego teoria
doświadczenia i symbolizacji jest próbą połączenia fenomenologii z historią […] Teoria
świadomości
13

jest

podstawą

fenomenologicznego

studium

poszukiwania

porządku

„Ein grosses Werk, und doch uns, d. h. der Phänemenologie näher, als er es wahr haben will. Was is das
weitgehend, wenn nicht Phänomenologie historisch aktiver Gesellschaften? Die ganze methode ist
phänemonologish […] den er nur nicht so nennt”. Gurwitsch an Schütz 2. November 1952 [w:] E. Voegelin.,
A. Schütz A., L. Straus, A. Gurwitsch, Briefwechsel über >>Die Neue Wissenschaft der Politik<<,
Freiburg/München 1993, s. 133.
14
„Ganz abgesehen von dem, was zu Details zu sagen wäre, ist die Ausrichtung des Buches eine besten
Vindikationen phänomenologischen Denkens”. Gurwitsch an Schütz 24. Januar 1953 [w:] tamże, s. 142.
15
Moim celem nie jest jednak podanie pełnej listy autorów, którzy dostrzegli zbieżność pomiędzy Voegelinem
a fenomenologami. Ograniczam się do podania kilku przykładów, których zadaniem jest unaocznienie owej
bliskości. I tak William Thompson podejmuje się próby odczytania myśli Voegelina poprzez porównanie
z niektórymi koncepcjami Heideggera, chodzi m. in. o pojęcia Czwórni i Es gibt, a także Lévinasa – szczególnie
chodzi o pojęcie il y a. Thompson uważa, że tym co łączy owych myślicieli jest świadomość tajemniczej
wspólnoty bycia w jej wszechobejmowalności (ang. mysterious community of being in its comprehensiveness).
Z kolei Frederick Lawrence pisze o powinowactwie refleksji Voegelina z Heideggerowskim Seinfrage
i hermeneutyką filozoficzną Gadamera: wszystkich trzem wspólne jest przekonanie o konieczności
przekroczenia egologicznych ograniczeń filozofii Kartezjusza, Kanta i Husserla – u Voegelina owo
przekroczenie wiąże się ze zwrotem ku starożytnym, u Heideggera z destrukcją metafizyki, wreszcie
u Gadamera z ponownym przyswojeniem Platona i Arystotelesa, przyswojeniem innym od akademickiego
platonizmu i arystotelizmu. Twórcą jednej z najradykalniejszych i zarazem najciekawszym opinii nie tyle
o podobieństwie, co o explicite fenomenologicznym charakterze projektu Voegelina jest John White, który pisze:
„Voegelin bez wątpienia uznałby swoje podejście za fenomenologiczne, ale w sensie innym niż chciał tego
Husserl, przynajmniej w jednej, acz kluczowej kwestii: podczas gdy Husserl zakłada, że ludzkie doświadczenie
jest pewną stałą, a zatem czysta, eidetyczna analiza jest wystarczającą podstawą do zyskania fenomenologicznej
pewności, badanie historii skłoniło Voegelina do uznania, że doświadczenie nie stanowi spójnej i sztywnej
struktury” (Voegelin would no doubt consider his approach „phenomenological”, but in a sense different than
Husserl in at least one decisive point: whereas Husserl presuposes that human experience is relatively constant
and therefore a purely eidetic analysis of one’s own experience is sufficient to gain phenomenological evidence,
Voegelin’s researchs into history required him to reformulate experience as a less rigid and consistient structure,
s. 265). Patrz. W.M. Thompson, Exodus and Statecraft [w:] Voegelin’s Israel and Revelation: An
Interdisciplinary Debate and Anthology, ed. W.M. Thompson and D.L. Morse, Milwaukee 2000, s. 242-274;
F. Lawrence, Voegelin and Theology as Hermeneutical and Political [w:] Voegelin and the Theologian. Ten
Studies in Interpretation, Ed. J. Kirby and W.M. Thomspon, New York/Toronto 1983, s. 314-355); J. White,
Participation and Luminosity. Eric Voegelin’s Critique of Edmund Husserl’s Phenomenology
http://www.academia.edu/2141317/Participation_and_Luminosity._Eric_Voegelins_Critique_of_Edmund_Huss
erls_Phenomenology [ dostęp 13.12.2016].
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w społeczeństwie i historii”16. Należy jednak odnotować, że wszystkie tego typu konstatacje
nie docierają do sedna związku Voegelina z fenomenologią w sposób należyty. Tenże
związek jest jedynie przez badaczy wzmiankowany, nigdzie natomiast nie jest systematycznie
i wyczerpująco przebadany. Niniejsza dysertacja pragnie tę lukę zapełnić. W pracy podążąm
za intuicją Gurwitscha i zakładam tezę nie tyle o istnieniu związków pomiędzy myślą
Voegelina a fenomenologią, co o fenomenologicznym charakterze refleksji autora Order and
History (tę tezę potwierdzam przede wszystkim w rozdziałach V, VI i VII). Dotrzeć do
doświadczenia boskości jako źródłowego doświadczenia świadomości, doświadczyć
transcendencji i opisać sposób w jaki owa transcendencja się odsłania – oto cel Voegelina17.
Zasadę hermeneutyczną, jaką kieruję się w niniejszej pracy, sformułował, choć
w innym kontekście, Gregor Seba: „Poszukując odpowiedzi, przyjrzyjmy się raczej temu, co
Voegelin robi, niż temu, co mówi” 18 . Przyjęcie takiej perspektywy, oznacza „wzięcie
w nawias” deklaracji Voegelina, i przyjrzenie się temu, jak rzeczywiście postępował on
w swoich badaniach, na co kierował uwagę i czego dotyczyły jego wnioski. Jeśli tak
postąpimy, to zobaczymy, że Voegelinowskie poszukiwanie porządku jest poszukiwaniem
źródłowego doświadczenia, że koncepcja napięcia w metaxy świadomości stanowi
opracowanie źródłowego sposobu jawienia się wydarzenia teofanicznego, wreszcie - że
transcendencja oznacza partycypację w tym, co źródłowe.
16

„Voegelin’s writings share an affinity with the central projet of phenomenology. In one sense, his theory of
experience and symbolization is an attempt to link phenomenology and history, as point of parabola. The theory
of consciousness is the foundation of Voegelin’s phenomenological study of the search for order in society and
history”. K. Keulman, The Tension of Consciousness: The Pneumatic Differentiation [w:] Voegelin and the
Theologian… dz. cyt., s. 79.
17

Oto jeszcze inny przykład pokrewieństwa między Voegelinem a fenomenologią: W jednym ze swoich
ostatnich i najważniejszych esejów, The Beginning and the Beyond: A Meditation on Truth, Voegelin pisze
o tradycji, do której należą Platon, św. Augustyn i św. Anzelm, tradycji, do której Voegelin zalicza także siebie –
ta filozofia nie spoczywa na dowodzie w sensie logicznego wykazania, na tym, co Grecy nazywali apodeixis, ale
na epideixis, czyli na wskazaniu (ang. pointing to) na pewien obszar rzeczywistości. Sylogizm nie może dowieść
istnienia rzeczywistości, ta może być jedynie wskazana, co na gruncie filozofii religii i Boga znaczy: wątpiącego
w boską rzeczywistość można jedynie zaprosić do wejścia na drogę ku niej. Wykazać, udowodnić można
bowiem tylko to, co istnieje na sposób czasoprzestrzennej (ang. spatiotemporal) rzeczy; boska rzeczywistość nie
jest ani przedmiotem, ani rzeczą, ani nawet bytem, lecz nie-istniejącą rzeczywistością (ang. non-existient
reality): „Już masz Go [Boga – T.N.] w świadomości, jest już obecny, nie musisz na Niego przenosić pojęcia
istnienia przedmiotu czasoprzestrzennego, aby następnie dowieść jego istnienia” [„You have him in
consciousness already present, already there, and you do not have to to transfer the concept of existence of an
object in time and space to God and afterward prove his existence”]. Zob. E. Voegelin, The Beginning and the
Beyond: A Meditation on Truth [w:] What is History? And Other Late Unpublished Writings, Columbia 2002,
s. 202; E. Voegelin, Conversations with Eric Voegelin at the Thomas More Institute for Adult Education in
Montreal [w:] The Drama of Humanity and Other Miscelleneous Papers 1939-1985, Columbia and London
2004, s. 255.
18

G. Seba, Prelude and Variations on the Theme of Eric Voegelin [w:] Eric Voegelin’s Thought. A Critical
Appraisal, ed. E. Sandoz, Durham 1982, s. 5.
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Jak pisze Michael P. Morrissey: „Voegelin poszukuje rzeczywistości, która nie jest już
żywa, bowiem jego zdaniem utraciliśmy kontakt z rdzeniem doświadczenia rzeczywistości.
Głównym celem jego badań stało się więc przywrócenie owych doświadczeń, które stoją
u fundamentów wielkich filozofii, religii, i kultur; sprawienie, aby ciemne symbole boskoludzkiego odniesienia jeszcze raz zalśniły. Voegelin pragnął nie tylko powrotu do tych
źródłowych doświadczeń, ale także do źródłowego języka [podkreślenie moje. T.N.],
w którym owe wglądy zostały po raz pierwszy wcielone”19.
Czyż już na pierwszy rzut oka filozofia Vogelina prezentuje się jeśli nie jako
fenomenologia, to przynajmniej jako myśl z fenomenologią spokrewniona? Czymże jest
jednak fenomenologia? Pisze Jan Patočka: „Tak więc fenomenologia jest chyba najbardziej
oryginalnym kierunkiem filozoficznym tego stulecia, który też stawiał sobie największe
zadania: chce ona ugruntować na nowo autonomię filozofii, urzeczywistnić filozofię jako
naukę ścisłą, stworzyć uznawaną wreszcie powszechnie metafizykę, postawić na nowo
podstawowy problem filozoficzny: problem bycia, całą metafizykę sprowadzić najpierw do
jej źródła i wniknąć w to źródło, uwolnić problem prawdy od sklerozy tradycji, umożliwić
całej filozofii nowy początek. To wielkie, ale częściowo sprzeczne ze sobą cele pochodzą
stąd, że podstawowy problem fenomenologii – pytanie o ostateczną przyczynę jawienia się
tego, co się jawi (podkreślenie moje – T.N.) otrzymał u dwóch wielkich myślicieli dwie
radykalnie różne odpowiedzi, przy czym jedna obaj oni konsekwentnie twierdzili, że należy
czerpać z <samych rzeczy>, ze zjawisk, tak jak są one nam dane, i realizować w metodach to,
co jako jedyne może pomóc fenomenologii w zakreślaniu jej granic”20, z kolei Lévinas pisze:
„Od czasu Badań logicznych odsłanianie bytów – w tym przypadku bytów logicznych –
konstytuuje samo bycie tych istotności. Bycie bytów jest w ich prawdzie: istota bytów jest
w prawdzie albo w odsłonięciu ich istoty” 21 . Innymi słowy fenomenologia jest nie tyle
metodą odsłaniania bytów, ale metodą odsłaniania ich odsłaniania się, jawienia się.
Fenomenologia bada więc nie tyle „co” przedmiotów, ale ich „jak”. „Fenomenologiczność”
Erica Voegelina będzie przejawiała się właśnie w trosce o ostateczną przyczynę jawienia się,
19

„Voegelin is in search of a reality no longer alive, because, in his judgement, we have lost the experential core
of reality. So the fundarnental task of his entire work has been to restore the experencies that led to the founding
of the great philosophies, religions, and cultures in history to make radiant once again the opaque symbols of the
human-divine relation. As a philosopher Voehelin was determinded to return not just to the original experencies
but also to the original analytical vocabulary that first embodied their insights”.M.P. Morrissey, Voegelin,
Religious Experience, and Immortality [w:] The Politics of the Soul: Eric Voegelin on Religious Experience, Ed
Hughes G., Lanham 1998, s. 15.
20
J. Patočka, Co to jest fenomenologia [w:] Świat naturalny a fenomenologia, przeł. J. Zychowicz, Kraków
1987, s. 158-159.
21
E. Lévinas, Odkrywając egzystencję z Husserlem i Heideggerem, przeł. E. Sowa, Warszawa 2008., s. 121.
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o to, co nie potrzebuje już niczego innego do swego samopojawienia się. Fenomenologicznie
pytanie o „jak” owego spotkania, o „jak” przejawiania się boskości i człowieka w wydarzeniu
– które jest zarazem pytaniem o doświadczenie transcendencji – oto cel mojej pracy.
***
Hermeneutyczny aspekt prezentowanej pracy nie wyczerpuje się w ustanowieniu
fenomenologii jako interpretacyjnej perspektywy. Voegelin był przekonany, że powrót do
źródłowych doświadczeń możliwy jest poprzez zwrot ku starożytnym, którzy doświadczyli
rzeczywistości w jej prawdzie - aletheia - i wyrazili owe doświadczenia w symbolach. Nie
ulega wątpliwości, że ostatecznym celem analiz prowadzonych przez autora Order and
History jest przejście z poziomu języka do poziomu doświadczeń, co podkreśla m.in. David
Walsh: „Współczesna filozofia świadomości domaga się powrotu do klasycznych źródeł,
dzięki temu będzie mogła ona ponownie wejść w rzeczywistość iluminacji z której owe
wglądy wyrastają”22.
Jednakże dotarcie do źródłowych doświadczeń dokonuje się poprzez lekturę
starożytnych, poprzez historyczne badanie, a to z kolei oznacza, że fenomenologiczne
odsłonięcie jest możliwe tylko poprzez rozumiejącą lekturę, tylko poprzez hermeneutykę.
Frederick

Lawrence,

podkreślając

zbieżność

filozoficznego

projektu

Voegelina

z hermeneutyką Martina Heideggera i Hansa-Georga Gadamera, pisze: „Zarówno dla

hermeneutycznego podejścia jak i dla Voegelina, adekwatne rozjaśnienie teorii świadomości
– przynajmniej takiej, która spełniałaby postulat Husserla powrotu do rzeczy samych,
jednocześnie unikając uprzedniego jej określenia, co Husserl uczynił, pytając o ontologiczne
determinanty świadomości – oznacza wyjście poza kanony ważności wyznaczone przez
rzekomą <strenge Wissenschaft>. Tak więc dla obu tych nurtów, filozoficzne Besinnung jest
sprawą medytacyjnej egzegezy śladów pozostawionych przez całą zachodnią tradycję czy też
historię”23. Do opisu relacji doświadczenia i języka Voegelin będzie stosował nazwę napięcie
(ang.

tension):

wypowiedzenie,

ekspresja

jest

częścią

samego

doświadczenia,

a doświadczenie dochodzi do pełni swej prawdy, pełni rzeczywistości dopiero w języku,
22

D. Walsh, The Scope of Voegelin’s Philosophy of Consciosuness „Philosophical Studies V. XXVIII”, Dublin,
The National University of Ireland 1981, s. 50.
23
„for both the hermeneutic approach and Voegelin, an adequate elabaroation of a theory of of conciosuenss that
fulfills the Husserlian demand over against the various Neo-Kantanism to return to the reality itself, without
prescinding the way Husserl himself did from the question of the specific ontological determinanty
of consciousness, has ment going beyond the canons of relevance prescribed by Husserls supposedly „strenge
Wissenschaft”. For both, therefore, philosophic Besinnung (heightening of awareness) has been principally
a matter of meditative exegesis on the traces left by the entire Western tradition or history”. F. Lawrence,
Voegelin and Theology as Hermeneutical and Political… dz. cyt, s. 320-321.
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w artykulacji. Gregor Seba, wnikliwy badacz myśli Erica Voegelina, pisze o jego teorii:
„Symbol i egzystencja nie są czymś różnym od siebie, ale nie są także czymś jednym; ich
wzajemne odniesienie należałoby nazywać <różnicą-w-jedności>” 24 . Hermeneutyczność
prezentowanej pracy wiąże się więc także z pytaniami o historyczność przekazu starożytnych,
o miejsce języka w całokształcie myśli Voegelina, o strukturę tegoż, a także o jego koncepcję
hermeneutyki, a więc rozumienia docierającego do prawdy o rzeczywistości oraz o warunek
możliwości symbolizowania rzeczywistości jako takiej – o imaginatywność rzeczywistości.
To, co nazywam perspektywą hermeneutyczną należy rozumieć jednak jeszcze
bardziej fundamentalnie. Badanie hermeneutyczne nigdy bowiem nie jest po prostu badaniem
historycznym. Mowa i pismo zawsze „mówią” coś i o czymś, każdy znak składa się z sensu
i referencji. Mówienie o czymś odsyła do tego, co dane lub możliwe do dania
w bezpośredniości, z kolei mówienie czegoś odsyła do tego, co ogólne, do słowa. Wedle
Gadamera centralnym problemem hermeneutyki jest napięcie pomiędzy tym, co konkretne
a tym, co ogólne. To Gadamer nazywa problemem zastosowania (niem. Applikation) 25 .
W problemie zastosowania chodzi o to, jak dany tekst można „przyłożyć” do określonej
sytuacji – a więc o to, co dany tekst właściwie czyni. Hermeneutyka nie bada więc tego, co po
prostu-przeszłe, co już niebyłe, co kiedyś powiedziano lub napisano. Hermeneutyka usiłuje
zrozumieć, co właściwie powiedziano i jak to, co powiedziane, przekłada się na moją, a więc
konkretną, sytuację egzystencjalną. Badanie hermeneutyczne wychodzi więc z założenia, że
Voegelina rozumienie doświadczenia transcendencji może nam coś powiedzieć o owym
doświadczeniu, a także o wyzwaniach i problemach związanych z myśleniem o boskości.
Badanie hermeneutyczne nie jest więc antykwarycznym przeglądem tego, co nieaktualne, ale
próbą zrozumienia mowy o rzeczywistości, o tym, co dotyczy każdego człowieka, choć
każdego na jego własny, historyczny sposób. W kontekście niniejszej dysertacji
hermeneutyczność perspektywy dotyczy lekcji, jaką można wyciągnąć z lektury Voegelina,
zarówno w sensie pozytywnym, a więc unaocznienia pewnej prawdy o człowieku
i rzeczywistości, jak i negatywnym – zagrożeń czyhających na tego, kto podejmie się zadania
myślenia ludzkiego odniesienia do boskości.
***

24

„There is no duality between symbol and existence, but neither is there oneness; the relation would have to be
called „Two-in-Oneness”. G. Seba, Prelude and Variations… dz. cyt., s. 28.
25
H.G. Gadamer, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. B. Baran, Warszawa 1993, s. 291.
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Tytułem wstępu chciałbym poczynić jeszcze jedną uwagę. Zdecydowałem się na
własny przekład cytatów z pism Voegelina, a także z literatury przedmiotowej.
Dotychczasowy polskojęzyczny przekład obejmuje wszystkie pięć tomów Porządku i historii,
i choć jest on czytelny na tyle, na ile Voegelina można uczynić czytelnym, to w niektórych
przypadkach, szczególnie istotnych dla niniejszej dysertacji, wydaje się być niewystarczający.
I tak np. w polskim wydaniu piątego tomu tłumacz oddaje termin „Beyond” jako „pełniępoza”, który konsekwentnie tłumaczę jako po prostu „Ponad”. Podobną ingerencję uważam za
nie tylko niepotrzebną, ale także chybiającą intencji Voegelina – Ponad pisane jest z dużej
litery nie przypadkowo; ta pisownia podkreśla, że Beyond nie jest jednym z wielu symboli
stosowanych przez Voegelina, ale symbolem wyrażającym podstawową strukturę
doświadczenia rzeczywistości (pomijam już kwestię tego, że symbol Ponad jest ekspresją
tego, co Platon nazywał epekeina, którego ziemskim obrazem jest słońce - o którym przecież
nie mówimy, że jest poza naszymi głowami, lecz właśnie ponad). Dlatego też uważam próbę
własnego tłumaczenia za uzasadnioną – czy dobrze zrealizowaną, to już musi ocenić
Czytelnik.
***
Cztery otwierające pracę rozdziały poświęcone są przede wszystkim Voegelinowskiej
teorii świadomości, ze szczególnym uwzględnieniem krytyki fenomenologii transcendentalnej
Edmunda Husserla. W pierwszym prezentuję przeprowadzoną przez Voegelina w latach
czterdziestych interpretację kilku aspektów myśli Husserla; w kolejnym pochylam się nad
tymi wątkami myśli ojca fenomenologii, które wydają się szczególnie istotnie w kontekście
pracy myślenia Voegelina. W trzecim rozdziale „Wstępne ujęcie świadomości w filozofii
Erica Voegelina” omawiam Philosophie des Bewusstseins, ze szczególnym uwzględnieniem
pojęć partycypacji, egzystencji i rozświetlenia. Wreszcie w czwartym przyglądam się,
przygotowanej niejako w opozycji do Husserla, idei historycznej konstytucji świadomości.
Druga część pracy rozpoczyna się od rozdziału V „Heidegger i porażka
transcendencji”, gdzie przedstawiam przeprowadzoną przez Voegelina krytykę Heideggera,
skupiającą się na ujęciu transcendencji przez tego drugiego, jednocześnie zwracam uwagę na
to, co wspólne dla obu filozofów. W rozdziale VI, kluczowym dla niniejszej pracy,
zatytułowanym „Pomiędzy świadomości i wydarzenie” omawiam koncepcję doświadczenia
transcendencji i dokonuję fenomenologicznego odczytania myśli autora Order and History.
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W rozdziale „Eschatologiczny wymiar doświadczenia transcendencji” podejmuję się
interpretacji trzeciego sensu, jaki Voegelin przypisuje terminowi transcendencja.
Wreszcie w trzeciej część pracy, na którą składają się dwa rozdziały zatytułowane
„Język transcendencji” i „Postulat równowagi świadomości i idolatria”, pochylam się nad
tym, co stanowi najbardziej hermeneutyczny aspekt myśli Voegelina. W rozdziale VIII
analizuję doświadczenie transcendencji w kontekście języka, w którym owo doświadczenie
jest wypowiadanie. Natomiast w ostatnim, IX rozdziale podejmuję analizę kilku kluczowych
pojęć utworzonych przez Voegelina w ostatnim okresie jego twórczości – wizji, imaginacji,
refleksyjnej pamięci – które współkonstytuują koncepcję równowagi świadomości,
a następnie w oparciu o Voegelina hermeneutykę chrześcijaństwa i Wcielenia przeprowadzam
krytyczną interpretację myśli autora Order and History poprzez pojęcie idola. Ostatni rozdział
pracy stanowi hermeneutykę odkrywającą metafizyczne korzenie myślenia z założenia
antymetafizycznego.

16

Rozdział I
Ambiwalentny charakter Husserlowskiej fenomenologii. Wczesne próby
ujęcia świadomości
„Mędrzec, owszem, potrafi niejedno mi wyjaśnić,
Lecz kiedy zjawia się Bóg,
Rozlewa się inna jasność”
(Hölderlin, Święto pokoju)

W 1943 roku Eric Voegelin sporządził liczący kilkanaście stron list do jednego
z najbliższych przyjaciół, socjologa i fenomenologa, Alfreda Schütza, mieszkającego
podówczas w Nowym Jorku. Zaprzyjaźnili się jeszcze w Wiedniu, gdzie mieszkali w okresie
międzywojennym; w 1938 roku niezależnie od siebie wyemigrowali wraz z rodzinami do
Stanów Zjednoczonych, gdzie udało się im się znaleźć prace na uczelniach: Voegelin w Baton
Rogue, Schütz w Nowym Jorku. Geograficzny dystans dzielący przyjaciół uniemożliwił im
częste i bezpośrednie dysputy, od tej pory byli skazani przede wszystkim na epistolarną formę
wymiany myśli. Główny tematem korespondencji z 1943 roku są wrażenia z lektury Kryzysu
nauk europejskich Husserla, choć należałoby raczej powiedzieć, że lektura Kryzysu…
dostarczyła Voegelinowi okazji do przemyślenia fenomenologii Husserla w ogólności.
We wstępie do listu wydanego później w ramach tomu Anamnesis, Voegelin pisze, że
ówczesny dialog z Schützem pozwolił obu myślicielom na osiągnięcie „przynajmniej
prowizorycznej jasności co do doświadczeń motywujących filozoficzne myślenie”26. Tym, co
łączyło ich myślenie było poszukiwanie źródłowych doświadczeń – czytelnik ma prawo
domyślać, że owo poszukiwanie tego, co źródłowe (i to w obrębie doświadczenia), musi być
jakoś spokrewnione z fenomenologią27. I rzeczywiście tak jest, czytamy bowiem: „Początek

26

„gelang es uns, in der Frage der Erfahrungen, die philosophisches Denken motivieren, zu mindestens
vorläufiger Klarheit zu kommen”/„at least provisionally in reaching some clarity concerning the experiences that
motivate philosophical thinking. E. Voegelin, In Memoriam Alfred Schütz… dz. cyt., 2005, s. 17/In Memory
of Alfred Schütz… dz. cyt., s. 41.
27
O źródłowości jako o jednej z naczelnych kategorii dyskursu fenomenologicznego pisze m.in. Tischner:
„gdzie istnieje wiele znaczeń jakiegoś słowa, istnieje także jedno znaczenie podstawowe, z którego wszystkie
inne w jakiś sposób się wywodzą. Analogicznie – tam, gdzie istnieje wiele różnych doświadczeń jednego i tego
samego przedmiotu, musi istnieć przynajmniej jedno doświadczenie źródłowe. Poszukiwanie kluczowych
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naszych poszukiwań był zdeterminowany przez znajomość neo-kantowskiej metodologii,
w szczególności Husserlowskiej fenomenologii” 28 . Ten fenomenologiczny punkt wyjścia
szedł w parze z przekonaniem o konieczności odrzucenia wszelkiego wpływu ideologii na
naukę (to już wpływ Maxa Webera) oraz zamiarem stworzenia teorii społecznego działania
i politycznego porządku (niem. gesellschaftlichen Handelns und politischer Ordnung).
Jednak, jak po latach pisze urodzony w Kolonii filozof, choć punkt wyjścia przyjaciół był
wspólny, to jednak ich drogi myślowe rozeszły się – Schütz pozostał wierny fenomenologii
sensu stricte, choć jego późniejsze prace zdradzają wpływ tak bliskiego Voegelinowi
Williama Jamesa. Natomiast Voegelin, w swym własnym mniemaniu, zbliżył się ku
klasycznej filozofii Platona i Arystotelesa, choć przed 1943 rokiem jedynie przeczuwał, jak
sam utrzymuje, różnicę pomiędzy filozofią w jej klasycznym wydaniu (a więc filozofią
Platona i Arystotelesa) a fenomenologią. To właśnie dysputa z 1943 roku pozwoliła na
wyjaśnienie owej różnicy: „fenomenologiczne filozofowanie, takie jak Husserla, jest co do
zasady zorientowane według modelu doświadczenia przedmiotu świata zewnętrznego; z kolei
klasyczne filozofowanie o politycznym porządku jest w równym stopniu zorientowane
według modelu noetycznego doświadczenia transcendentnego bytu boskiego”29.
Zatrzymajmy się na chwilę przy cytowanym powyżej tekście. Po pierwsze,
filozoficzne myślenie, o które chodzi Voegelinowi, bierze sobie za rzecz myślenia polityczny
porządku, z kolei ów porządek jakoś wiąże się z doświadczeniem transcendentnego boskiego
bytu. Nie przeceniajmy obecności słowa „byt” (niem. Sein), późny Voegelin niemal w całości
zrezygnuje z jego używania, wiedząc, że pozostaje ono uwikłane w metafizyczny sposób
myślenia, który stanie się przedmiotem krytyki autora Order and History. Zwróćmy uwagę na
związek kategorii porządku z doświadczeniem transcendentnej boskości – poniekąd
wyprzedzając rozważania przeprowadzone w następnych rozdziałach, chcę jedynie
napomknąć, że doświadczenie transcendentnej boskości jest źródłem porządku politycznego
w tym sensie, że w i poprzez nie człowiek staje się uporządkowany. Po drugie, zwróćmy
znaczeń pojęć oraz poszukiwanie podstawowych doświadczeń danego przedmiotu jest pierwszym zadaniem
fenomenologii”. J. Tischer, Impresje aksjologiczne [w:] Świat ludzkiej nadziei, Kraków 1982, s. 163.
28
„Die Ausgangssituation war für uns beide durch unsere Schulung in neukantischer Methodenlehre, im
besondern durch die Phänomenologie Husserls gegeben”/The starting point common to both of us was
determined by our training in neo-Kantian methodology, and in particular by Husserl’s phenomenology”. E.
Voegelin, In Memoriam Alfred Schütz… dz. cyt., s. 17/In Memory of Alfred Schütz… dz. cyt., s. 41-42.
29
„Das phänomenologische Philosophieren eines Husserl orientiert sich grundsätzlich am Modell der Erfahrung
von Gegenständed der Aussenwelt; das klassische Philosophieren über politische Ordung orientiert sich ebenso
grundsätzlich am Modell der noetischen Erfahrung von transzendentgöttlichem Sein”/ „Phenomenological
philosophizning such as Husserl’s s in principle oriented to the model of the experince of objects in the external
world; classical philosophizing about political order is equally in principle oriented to the model of neotic
experience of transcendent divine being”. Tamże, s. 19/ s. 43.
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uwagę na utożsamienie przez Voegelina fenomenologii z fenomenologią Husserla – według
filozofa, każdy projekt fenomenologiczny będzie naznaczony myślą Husserla, a więc piętnem
prymatu przedmiotowości jako modelu dla doświadczania i myślenia. Odpowiednio, Voegelin
wydaje się przyjmować, że wyjście poza Husserla oznacza wyjście poza fenomenologię. Być
może dlatego w późniejszym okresie Voegelin będzie unikał wspominania o związkach
z fenomenologią, bowiem ta ostatnia wydawała mu się nieomal z konieczności związana
z idealizmem transcendentalnym i prymatem przedmiotowości jako sensu myślenia.
Jaka by nie była odpowiedź na owo pytanie, należy skonstatować, że projekt autora
Order and History jest naznaczony nieusuwalną dwuznacznością – zwrot ku starożytnym, ku
klasycznej filozofii, dokonuje się w ramach perspektywy wyznaczonej przez współczesną
myśl - przez fenomenologię. Dokonuje się on bowiem za pośrednictwem kategorii
doświadczenia i świadomości, w ramach pojęć źródłowości i fenomenalności (nawet jeśli
Voegelin wzbrania się przed takim ich nazwaniem), które są jednymi z naczelnych kategorii
fenomenologii Husserla. Pisze Voegelin: „Ponieważ akcent w rozumieniu rzeczywistości
przesunął się na doświadczenia, musiałem zrezygnować z już zaprojektowanej i całkiem
zaawansowanej pracy nad >Historią politycznych idei<, która stała się nieaktualna. Wyparły
ją badania dotyczące filozofii świadomości – doświadczeń porządku, ich symbolicznej
ekspresji, fundujących instytucji i wreszcie porządku samej świadomości”30.
Biorąc pod uwagę powyższe możemy zapytać: czy filozofowanie Voegelina należy
ujmować jako zerwanie z fenomenologią Husserla (a więc fenomenologią w ogóle), czy też
może jako radykalizację projektu fenomenologicznego? Następne rozdziały pracy mają za
zadanie odpowiedź na to pytanie.
I
Czytelnikowi należą się jeszcze dwie uwagi. Po pierwsze, omawiana korespondencja
stanowi jedynie wycinek trwającej kilka dekad wymiany myśli pomiędzy dwoma filozofami.
Pełno w niej skrótów myślowych, niedostatecznie wyjaśnionych pojęć, zbyt szybkich
konkluzji; możemy jednak założyć, że dla Schütza nie przedstawiały one takiego problemu,
30

„Da sich der Realitätsakzent auf die Erfahrungen verlagert hatte, musste ich meine projektierte und schon weit
fortgeschrittene >>Geschichte der politischen Idee<< als obsolet aufgeben. An ihre Stelle traten die neuen
Untersuchungen zur Philosophie des Bewusstseins – über die Erfahrungen von Ordnung; ihre symbolichen
Ausdrücke; über die fundierenden Institutionen; nnd schliesslich über die Ordnung des Bewusstseins selbst”/ „In
regard to reality the akcent had shifted to the experiences; I therefore had to abandon my projected and already
fairly advnced >>History of Political Ideas<< as obsolete. It was superseded by new investigations on the
philosoph of consciousness – on the experiences of order, on their symbolic expressions, on the founding
institutions, and finally on the order of consciousness itself”. Tamże, s. 19-20/s. 43-44.
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znał przecież poglądy Voegelina z pierwszej ręki. Dlatego Czytelnik musi pamiętać, że nie
ma do czynienia ze skrupulatną analizą i interpretacją filozofii Husserla przygotowaną
w formie artykułu bądź rozdziału książki, ale z naładowanym emocjonalnie listem do adresata
już zaznajomionego z większością tez nadawcy. Po drugie, w żadnym wypadku nie należy
traktować omawianego listu jako skończonego wykładu stosunku Voegelina do filozofii
Husserla. W 1943 roku Voegelin był jeszcze daleki od sformułowania autorskich
i oryginalnych koncepcji, konieczność sformułowania alternatywnego wobec Husserlowskiej
ujęcia świadomości należy traktować na tym etapie raczej jako przeczucie i ewentualnie
postulat, który realizacji doczeka się dopiero dwadzieścia kilka lat później. Nie należy
również pomijać faktu, że wraz z upływającym czasem zmieniał się krytyczny stosunek do
określonych elementów doktryny Husserla, zmienia się również świadomość długu
i zależności od fenomenologii: od wyparcia jakiegokolwiek wpływu, przez milczącą
obojętność, aż po afirmację przynajmniej niektórych odkryć Husserla. Wydaje się jednak, iż
można zaryzykować stwierdzenie: w im większym stopniu Voegelin koncentrował się na
eksplikacji własnej teorii świadomości, w tym większym stopniu stawał się krytycznym
wobec osiągnięć Husserla. Jak bowiem zrozumieć doświadczenie boskości skoro redukcja
bierze w nawias kwestię Boga? Jak opisać egzystencjalne zakorzenienie człowieka w historii,
społeczeństwie i kosmosie, jeśli ów człowiek zostaje sprowadzony do czystego Ja
transcendentalnego? Możemy jednak po raz kolejny zadać pytanie: czy to zerwanie
z Husserlem z konieczności prowadzi do zerwania z fenomenologią? Czy pytania o jawienie
się boskiej podstawy oraz o sposób bycia człowieka ku owej postawie nie są par excellence
pytaniami fenomenologicznymi?
Tak Voegelin pisze o swoich wrażeniach związanych z lekturą Kryzysu…: „Ogólne
wrażenie jest wspaniałe – nie tylko w porównaniu z innymi filozoficznymi dziełami naszych
czasów, lecz także w porównaniu do innych prac Husserla […] Pomimo suchego
i technicznego języka, esej jest nasycony olimpijską atmosferą czystego, filozoficznego
entuzjazmu. W iście mistrzowski sposób radzi sobie z tematami przewodnimi; prezentacja
problemów Galileuszowego świata i domknięcia, jakie doprowadziło do fizykalizmu
odznaczają się nieporównywalną jasnością; problem transcendentalnej subiektywności jako
właściwego tematu filozofii od czasów Kartezjusza nigdy nie jawił mi się z taką jasnością jak
tu. Krytyka wcześniejszych usiłowań sformułowania transcendentalnego pytania wydaje mi
się stosowna. A co za tym idzie, opracowanie >>egologicznego<< wymiaru wraz
z ufundowaniem obiektywności świata na osiągnięciach transcendentalnego ego należy uznać
20

za sukces. Jestem gotów uznać tenże esej za najbardziej znaczące osiągnięcie
epistemologicznej krytyki naszych czasów”.
Następnie jednak dodaje: „Epistemologiczna krytyka może być jednym z najbardziej
znaczących tematów filozofii, lecz nie pokrywa się ona z polem dociekań filozofii jako takiej.
W owym polu epistemologia nie stanowi ani niezależnego tematu, ani też obszaru, gdzie
zakorzenione byłyby wszystkie pozostałe filozoficzne problemy” 31 . Innymi słowy: obszar
epistemologii nie pokrywa się w całości z obszarem refleksji filozoficznej, więcej nawet:
epistemologia nie jest źródłową i fundującą formą filozofowania. W dalszej części listu
Voegelin pisze, że nie spodziewa się, aby dalsze publikacje pism Husserla jakoś zasadniczo
zmieniły epistemologiczno-logiczne stanowisko ojca fenomenologii. Więcej nawet, Voegelin
przyjmuje, że tekst Kryzysu nauk europejskich wyklucza wyłonienie się jakiegoś nowego
principium, które władne byłoby zmienić filozoficzną orientację autora Badań logicznych.
Ale skąd takie przekonanie?
Zanim odpowiemy na powyższe pytanie, przyjrzyjmy się temu, co łączy Voegelina
z Husserlem. A jest to krytyka pozytywistycznego ujęcia człowieka, redukującego go do
nagiego faktu. Pozytywizm, zdaniem Husserla (a także Voegelina), wyklucza wszelkie
pytanie o racjonalność i wartościowość, albowiem pierwszym i jedynym zadaniem
31

„Vor Allem: der Gesamteindruck ist grossartig – nich nur im Vergleich mit anderer philosophischer
Produktion unserer Zeit, sondern auch im Vergleich mit manchen anderen Werken Husserls […] Trotz der
Trockenheit der Sprache lebt der Aufsatz in einer olympischen Atmosphäre von reinstem philosophischem
Enthusiasmus. Die Beherrschung des Stoffes ist meisterhaft; die Darstellung des Problems der Galileischen
Weltansicht und der Verdeckungen, die zum Physikalismus führen, ist unübertrefflich klar; und das Problem der
transzendentalen Subjektivität als Thema der Philosphie seit Descartes ist mir noch nie so klar geworden wie bei
dieser Gelegenheit. Die Kritik an den früheren Versuchen der transzentendalen Fragestellung scheint durchaus
zutreffend und entsprechend die Herausarbeitung der >>egologischen<< Sphäre und die Begründung der
Objektivität der Welt in den Leistungen des transzententalen Ego durchaus gelungen. Sie sehen mich bereit,
diesel Aufsatz als die bedeutendste erkenntniskritische Leistung unserer Zeit anzuerkennen […] denn die
Erkentnniskritik ist ein emitent wichtiges Thema der Philosophie, aber sie erschöpft nich den Bereich des
Philosophischen, und in diesem Bereich ist sie weder ein selbständiges Thema noch eine Sphäre, in der alle
anderen philosophischen Probleme wurzeln, so dass mit der Grundlegung einer Erkenntniskritik auch eine
Philosophie grundgelegt wäre”/„The overall impression is magnificient – not only in comparison with other
philosophical output of our time, but also in comparison with many other works by Husserl[…] In spite of the
dry language the essay moves in the Olymoian atmospehere of pure philosopphical enthusiams. The handling of
the subject matter is masterful; the presentation of the problems of the Galilean world view and of the
conclusions that lead to physicalism is of unparalelled clarity; finally the problem of transcendnetal subjectivity
as the theme of philosophy since Descartes has never been revelaed to me as clearly as in this case”31; po czym
dodaje: „Im am more than billing to recognize this essay as the most significant achievemnt in epistemological
critique of our time” […] The epistemolgical critique may well be an eminentny important topic of philosophy,
but it does not exhaust the entire range of philosophical endeavor. Within this reange epistemological critique is
neithr an independent topic, nor asphere, in which all other philosophical problems are rooted”. E. Voegelin,
Brief An Alfred Schütz über Edmund Husserl September 17, 1943 [w:] Anamnesis. Zur Theorie… dz. cyt., s. 2122/E. Voegelin, A Letter to Alfred Schütz concering Edmund Husserl [w:] Anamnesis. On the Theory… dz. cyt.,
s. 45-46.
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pozytywnej nauki jest stwierdzenie tego, co jest: „jeśli od historii nie można nauczyć się
niczego innego, jak tylko tego, że wszystkie postaci świata duchowego, wszystkie
dostarczające jakiegoś oparcia więzi życiowe, ideały, normy, jak przepływające fale powstają
i giną, że zawsze tak było i zawsze będzie, że ciągle rozum musi przeobrażać się w bezsens,
a dobrodziejstwo w zło? Czy możemy na tym poprzestać, czy możemy żyć w takim świecie,
w którym wydarzenia historyczne nie są niczym innym jak tylko jakimś nieustannym splotem
iluzorycznych wzlotów i gorzkich rozczarowań?”32.
Voegelin podziela perspektywę Husserla. Drogi obu myślicieli rozchodzą się
w momencie, kiedy Husserl udziela wstępnej odpowiedzi na pytanie o sens – sensu i istoty
człowieczeństwa należy bowiem poszukiwać na gruncie nauki, i to nauki apodyktycznej,
której sądy będą obowiązywały bezwzględnie. Husserl utrzymuje, że w epoce renesansu
„ludzkość europejska” (nawet nieuprzedzony wobec Husserla czytelnik musi przyznać, że jest
to dziwaczne określenie) dokonała zwrotu, którego celem było odtworzenie sposobu bycia
ludzi antyku. Na czym jednak polegał ten antyczny sposób bycia? Odpowiada Husserl: „Po
pewnych wahaniach nic innego jak tylko <filozoficzną> formę istnienia: swobodne
podporządkowanie siebie, całego swojego życia jego regułom, wywiedzionym z czystego
rozumu, z filozofii. Filozofia teoretyczna jest tym, co pierwsze. Osiągnięte powinno zostać
wyższe widzenie świata, wolne od więzów mitów i w ogóle tradycji, absolutnie
bezzałożeniowa, uniwersalna wiedza dotycząca świata i człowieka, rozpoznająca tkwiący
w samym świecie rozum i teologię oraz najwyższą zasadę świata – Boga. Filozofia jako teoria
czyni wolnym, a nie jedynie badaczem, każdego, kto jest filozoficznie wykształcony.
Autonomia teoretyczna pociąga za sobą autonomię praktyczną”33.
Antyczność oznacza dla Husserla nic innego, jak wszechobejmującą naukę o tym, co
istniejące, ale naukę nastawioną na sens, rozumność tego, co istnieje. „W odważnym, a nawet
w nadmiernym podkreślaniu sensu tej uniwersalności, które następuje już u Kartezjusza,
nowa filozofia dąży do tego, aby w sposób ściśle naukowy ogarnąć w jedność systemu
teoretycznego w ogóle wszystkie sensowne pytania w apodyktycznie intuicyjnej (einsichtige)
metodzie i w nieskończonym, lecz racjonalnie uporządkowanym postępie badań”

34

.

Aksjologia, etyka, estetyka – zdaniem Husserla wszystkie te nauki są w istocie rozumne,
także „problem Boga” dotyczy „teologicznego źródła rozumu w świecie”. Pytanie każdej
32

E. Husserl, Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna, przeł. S. Walczewska, Toruń 1999, s.

8.
33
34

Tamże, s. 9.
Tamże, s. 10.
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nauki, także teologii, ma za swój horyzont ideę rozumu. Wszystko to, co jest (fakty istnienia
badane przez nauki pozytywne) w rzeczywistości zakłada rozum, rozum bowiem określa
czym jest to, co istnieje; rozum jest tym, co nadaje sens. W Kryzysie… sensem jest to, co
nadaje normatywne odniesienie do prawdy. Antyczna, często jeszcze na poły mityczna,
koncepcja wszechjedności bytu znajduje swe rozwinięcie, wedle ojca fenomenologii,
w domniemaniu sensownego porządku bytu.
Ale w epoce nowoczesności nauki pozytywne popadły w kryzys: „kryzys filozofii
oznacza kryzys wszystkich nowożytnych nauk jako członów filozoficznej uniwersalności –
początkowo utajony, potem jednak coraz jawniej występujący kryzys samej ludzkości
europejskiej, dotyczący ogólnej sensowności jej życia kulturalnego, dotyczący całej jej
<egzystencji>”35. Owocem kryzysu jest nic innego, jak utrata wiary w sens. Jednym z celów
fenomenologii jest odnowienie przekonania o sensowności ludzkiego istnienia. Jednak nie
może to być już dłużej sens po prostu dany człowiekowi, przekazany mu jedynie do
odczytania – dziś, wraz z odkryciami fenomenologii, sens jest nam zadany. To człowiek jest
odpowiedzialny za nadanie sobie rozumnego sensu istnienia. Ludzkie istnienie to dla Husserla
z Kryzysu… zadanie prawdy, tj. uczynienie siebie prawdziwym: „Wszędzie prawdziwe
istnienie jest idealnym celem, zadaniem episteme, >>rozumu<<, przeciwstawionym istnieniu,
które jest jedynie mniemane i bez pytania zrozumiałe jako >>oczywista<< doxa”36.
Eric Voegelin wskazuje, że wizja historii jaką roztacza Husserl została zredukowana
do dziejów racjonalności; to istotna historia (niem. Die relevante Menschheitsgeschichte),
której jedynymi istotnymi etapami są greckie narodziny nauki oraz początek nowoczesności
datowany na epokę renesansu. Hellenizm, chrześcijaństwo, wieki średnie są nic
nieznaczącymi okresami, jedynie „zbędnym interludium” (niem. ein unbedeutender
Zeitraum), by nie wspomnieć o cywilizacjach Indii i Chin, które są dla Husserla
„niedorzeczną ciekawostką” (niem. ridikule Kuriositat). Husserl sprowadza bowiem
człowieka do rozumu pojętego w specyficzny sposób. Filozofia i nauka są dla niego
historycznymi etapami ruchu samoobjawiania uniwersalnego rozumu. Po serii chwalebnych,
lecz niedoskonałych wcieleń uniwersalnego rozumu – u Greków, w pismach Kartezjusza czy
Kanta – filozofia wreszcie osiąga swoją entelechię w Husserlowskim transcendentalizmie.

35
36

Tamże, s. 14.
Tamże s 15.
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Dla Voegelina taki obraz historii to „zubożały obraz” (niem. poveren Bildes)
intelektualnej historii ludzkości. Ale czytelnik może zadać pytanie: czy Voegelin nie
wyolbrzymia problemu historii w ujęciu Husserla, czyż bowiem nie jest to drobny, właściwie
nieistotny szczegół? Czy temat dziejów nie wydaje się peryferyjny względem naczelnych
tematów podejmowanych przez transcendentalną fenomenologię, jakże wiąże się on
z problematyką intencjonalności i konstytucji, ego i świata?
Na to pytanie pada odpowiedź: „tenże obraz historii nie jest wybaczalnym,
systematycznie nieistotnym wykolejeniem, zamiast tego bezpośrednio ustanawia warunek
wstępny tematu Husserla”37. Autor Anamnesis powołuje się na paragraf 1538 Kryzysu nauk
europejskich zatytułowany Uwagi na temat naszego sposobu prowadzenia rozważań
historycznych, gdzie wyjaśnione zostały zasady jakimi Husserl kierował się przy omawianiu
problemu historii. Voegelin ujmuje je w pewnym porządku:
a) Historia, resp. czasowe stawanie się filozofii, ma swoją teleologię.
b) Ta teleologia może zostać uświadomiona w jednej z postaci filozofowania, a z tego
wynika, że może być zrozumiana niejako od „wewnątrz” historii.
c) Z kolei od tego zależy sformułowanie samego telosu – tylko bowiem wtedy, gdy
w jednej z postaci filozofii ukaże się historyczny ruch całej filozofii (a nawet ludzkości),
możliwe stanie się określenie celu, do jakiego zmierza ów ruch.
d) Zrozumienie telosu historii, tj. jego odnalezienie we współczesnej filozofii, staje się
zadaniem nowoczesnego filozofa.
e) Ów telos jest bezczasowy, dlatego choć jednocześnie odsłania się w historycznym
stawaniu się, to zadanie filozofa nie sprowadza się do wyrażenia aktualnego ducha epoki, lecz
do realizacji tego, co absolutne.
f) Historyczna egzystencja filozofa nabywa tym samym dialektycznego charakteru:
każdy filozof musi rozpoznać własne dziejowe stanowisko, jednakże każde partykularne
dziejowe stanowisko musi mieć na celu ostateczne spełnienie filozofii. Jak pisze Husserl: „Do
Praustanowienia należy jednak z istoty pewne zwieńczenie, które jest zadaniem procesu
37

„dieses Geschichtsbild nich eine verzeihliche, systematisch unwesentliche Entgleisung ist, sondern unmittelbar
die Voraussetzung der Husserlschen Thematik bildet”/„its image of history is not a pardonable systematically
inessential derailment; instead it represents a direct presupposition of Husserl’s thematic”. E. Voegelin, Brief an
Alfred… dz. cyt., s. 23/E. Voegelin, A Letter to Alfred… dz. cyt., s. 47.
38
E. Husserl, Kryzys… dz. cyt., s. 76-79.
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historycznego. Spełnione ono zostaje, gdy zadanie dochodzi do całkowitej jasności i przez to
do apodyktycznej metody, która w każdym kroku osiągającym coś jest ciągłym
przechodzeniem do następnego kroku, który ma charakter kroku będącego absolutnym
osiągnięciem, tzn. kroku apodyktycznego. Filozofia jako nieskończone zadanie mogłaby
przez to dojść do swego apodyktycznego początku, do horyzontu swej apodyktycznej
kontynuacji”39.
g) Telos historii odsłania się jedynie w interpretacji „zwieńczenia”, interpretacji
przeprowadzonej przez Husserla. Voegelin podkreśla, że wedle takiego ujęcia Husserl
rozumie lepiej sens przeszłych, historycznych filozofii niż filozofowie, którzy byli ich
autorami.
h) Na końcu owego procesu zostaje osiągnięta dziejowo uprzywilejowana pozycja
teleologicznego wglądu opartego na „zwieńczeniu”. Z perspektywy osiągniętego telosu
historii przeszłość jawi się jako „sensowna harmonia historycznego procesu” (niem. sinnhafte
Harmonie des geschischtlichen Ganges)40. Stąd Husserl nie waha się określić filozofów jako
„funkcjonariuszy ludzkości” (niem. Funktionare im allgemein). Voegelin wskazuje, że jeśli
filozofowie są reprezentantami celu historii, jeśli przemawiają z paradoksalnego stanowiska
czasu-poza-czasem (zwieńczenia tego, co czasowe), to stają się oni władni oceniania całej
ludzkości, stoją powyżej ludzkości. Krótko mówiąc: stają się ludzkością zrealizowaną
przeciwstawioną ludzkości tylko potencjalnej.
Autor Order and History uważa, że radykalizm fenomenologii Husserla, jakże często
i ochoczo podkreślany przez tego ostatniego, nie jest radykalizmem „filozoficznej
egzystencji” (niem. philosophischen Existenz), a jedynie radykalizmem regionalnym,
wynikającym z podążania za konkretnym problemem filozoficznym, tj. problemem
transcendentalnej filozofii. Voegelin jest przekonany, że w ramach tego konkretnego
problemu Husserl dotarł do tego, co źródłowe, czyli do konstytucji świata obiektywnego
przez transcendentalnego ego. Ale czy to fundamentalne odkrycie filozofii transcendentalnej
jest równoznaczne z odkryciem tego, co źródłowe dla myślenia w ogóle? Zdaniem Voegelina
- nie.
Wróćmy jeszcze raz do historiozofii Husserla: Voegelin rozumie ją jako przypadek
ogólniejszego typu. Jak pisze amerykański filozof, w historii Zachodu możemy wyróżnić dwa
39
40

Tamże, s. 78-79.
Voegelin E., Brief an Alfred… dz. cyt., s.23-24.
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podstawowe stanowiska dotyczące istoty człowieka: 1) stanowisko, które w najczystszej
postaci wystąpiło w tomizmie – człowiek jest jednostkową substancją, oraz 2) stanowisko,
którego wyrazicielem jest Siger z Brabancji, a więc stanowisko aweroistyczne, wedle którego
człowiek jest częścią duszy świata. Awweroizm prezentuje się, wedle autora Order and
History, w wielu wariantach i odmianach – kolektywną duszę można rozumieć jako
transcendentną wobec świata albo jako immanentną światu. Husserlowski telos „europejskiej
ludzkości” rozumu Voegelin interpretuje właśnie jako wariant stanowiska kolektywnego:
„problem filozofii zostaje zidentyfikowany z problemem ducha w ogóle, a skoro duch stanowi
substancję człowieka, to ulega on identyfikacji z problemem człowieka rozwiniętego do swej
pełnej formy”41.
Jednakże „ludzkość” Husserla to ludzkość zredukowana do Europejczyków. Husserl
w istocie dokonuje zawężenia problemu uniwersalnego do partykularnej sfery historycznej,
do Greka starożytności i Europejczyka nowoczesności – Voegelin uważa, że za owym
antropologicznym redukcjonizmem stoi wizja ludzkości zredukowanej do wspólnoty
jednostek zaangażowanych w filozoficzną aktywność (i to w sensie ściśle Husserlowskim,
gdzie nicią przewodnią filozofii jest transcendentalizm). Dlatego Voegelin nie waha się
nazwać tej filozofii historyczno-kolektywną metafizyką (niem. geschichtskollektivistische
Metaphysik) – niefilozofująca ludzkość staje się w jej świetle ludzkością niepełną, jeszcze
niezrealizowaną. Jednak nawet ta hermetyczna i uprzywilejowana grupa okazuje się
ustrukturyzowana hierarchiczne, bowiem na szczycie tej swoistej piramidy stoją ci, którzy są
zaznajomieni z transcendentalną fenomenologią Husserla. Przeszłe filozofie i przeszli
filozofowie zredukowani są do roli przygotowawczej, są jedynie środkami prowadzącymi do
celu apodyktycznej filozofii. Husserl, podobnie jak Kant, wierzy, że telosem historii jest
rozwój rozumu, jednak, inaczej niż Kant, uważa, że nie jest to postęp nieskończony.
Spełnienie celu nie leży więc w nieskończenie odległym punkcie; spełnienie już zostało
osiągnięte. Przez ustanowienie fenomenologii filozofia osiągnęła swój apodyktyczny
początek, a nieskończone zadanie filozofii od tej pory będzie się rozgrywać w „horyzoncie
apodyktycznej kontynuacji”.

41

„Das Problem der Philoosphie wird mit dem Problem des Geistes schlechthin, und, insofern der Geist das
Wesen des Menschen ist, mit dem Problem des Menschen in seiner voll entfalteten Form identifiziert”/„The
problem of philoosphy becomes identified with the problem of the spirit in general, and insofar as spirt is the
substance of man, it becomes identified with the problem of man in his fully developed form”. E. Voegelin,
tamże, s. 27/s. 51.
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Zdaniem Voegelina, Husserl nie proponuje niczego innego jak nową wersję
klasycznego trójetapowego rozwoju ludzkości: 1) okres nieświadomości ludzkości,
nieznajomości telosu; 2) greckie odkrycie ducha i kontynuacja tegoż w nowoczesności;
3) wreszcie trzecia faza, evangeliun aeternum, rozpoczyna się wraz z fenomenologia
Husserla- to nic innego, twierdzi Voegelin, jak zsekularyzowany eschaton 42 . Historia
poprzedzająca

ukonstytuowanie

Husserlowskiej

fenomenologii

ma

sens

jedynie

przygotowawczy, jest środkiem prowadzącym do celu, nie ma go zaś sama w sobie. Voegelin
stwierdza, że poza epistemologicznym wątkiem, Husserlowski radykalizm zawiera
„mesjanistyczny komponent na którego fundamencie powstaje filozoficzna sekta końca
świata, odznaczająca się apodykycznością w sferze historyczno-społecznej”43.
W interpretacji Voegelina, Husserl staje się mesjaszem transcendentalnego eonu,
a wszelka możliwa przyszłość momentem, rozciągnięciem kluczowego, eschatologicznego
odkrycia apodyktycznej podstawy. Innymi słowy, fenomenologia transcendentalna Husserla
ma być słońcem, które nigdy nie zachodzi. Ten historyczno-eschatologiczny radykalizm nie
jest zaś nieistotnym kuriozum, wynaturzeniem myśli, ale korelatem radykalizmu
epistemologicznego44. Albo nawet więcej: osiągnięcie absolutnie apodyktycznego punktu na
gruncie epistemologii możliwe jest tylko wtedy, gdy ten, kto do tego punktu dociera, czyni to
w absolutnie apodyktycznym punkcie historii. Voegelin wydaje się sugerować, że
ustanowienie niepowątpiewalnej, samooczywistej prawdy na gruncie teorii poznania domaga
się osiągnięcia czasu-poza-czasem, zwieńczenia historii. Absolutny początek może zostać
poznany dopiero z równie absolutnego końca historii.
II
Drugim,

niemniej

istotnym

punktem

krytyki

Voegelina jest

Husserlowska

interpretacja Kartezjusza. Ten wątek uzupełniony zostaje przez autora Anamnesis
przeciwstawieniem fenomenologicznej epoche – której cel stanowi dotarcie do immanencji
42

Tamże, s. 29/53.
„eine messianische Komponente, kraft deren die Enstiftung mit ihrer Spodiktizität im Bereich des
Geschischtlich-Sozialen zur Stiftung einer endzeitlichen Philosophensekte wird”/„a messianic component on the
strenght of which the final foundation becomes, with its apodicticity in the historically social realm, the
establishemnt of a philosophic set at the end of time”. Tamże, s. 30/s. 54.
43
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Choć mesjanistyczna interpretacja Husserla może wydawać się osobliwa i oryginalna, nie jest jedyną próbą
tego typu. Również Herbert Spiegelberg i Thomas Ryba piszą o „mesjańskim ferworze” z jakim Husserl nauczał
swej fenomenologii, o ślepym posłuszeństwie jakiego wymagał od studentów, a także o tym, że praktykowanie
fenomenologii rozumiał na podobieństw religijnego nawrócenia. Zob. T. Ryba, The Essence of Phenomenology
and Its Meaning for the Scientific Study of Religion, New York 1991, s. 202; Spiegelberg H., The
Phenomenological Movement: A Historical Introduction, Hague 1982, s. 76-84.
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czystej świadomości - medytacji, którą posługuje się filozofia, poszukująca transcendencji.
Przyjrzyjmy się najpierw pokrótce temu, jak Husserl rozumie myśl Kartezjusza, aby następnie
przejść do omówienia Voegelinowskiej krytyki tego rozumienia, a dalej jego pozytywnej
wykładni myśli Descartesa.
Husserl nie ukrywa, że jego celem nie jest literalne odczytanie Kartezjusza – te nie
dość że byłoby banalne, ale prawdopodobnie bezowocne – lecz dotarcie do istoty jego myśli,
do tego, co Kartezjusz rzeczywiście pomyślał, nawet jeśli nie był tego w pełni świadomy.
Otóż według ojca fenomenologii, Kartezjusz uznawał, że poznanie filozoficzne musi być
absolutnie uzasadnione, bezpośredne i apodyktyczne, a więc w swej oczywistości
wykluczające wszelką dającą się pomyśleć wątpliwość. Aby osiągnąć ten apodyktyczny,
a przez to absolutny, punkt konieczna jest równie radykalna metoda. U Kartezjusza Husserl
doszukuje się więc prototypu epoche „która stawia pod znakiem zapytania uniwersum
wszystkich jego dotychczasowych przekonań, zabrania z góry wydawania sądów o nich,
problematyzuje każde

zajęcie stanowiska

co

do

ich

obowiązywania lub

braku

obowiązywania” 45 . Epoche oznacza więc „wzięcie w nawias”, zawieszenie wszelkich
przekonań, wszelkich przeświadczeń, doxa, czy też wszelkiej „wiedzy” o świecie – i nie
chodzi tylko o problematyczną, bo niezapytującą o swe podstawy, wiedzę naukową, ale
o każdą formę rozumiejącego odnoszenia się do rzeczywistości. Innymi słowy, epoche
zawiesza wszelką wiedzę o świecie i obarcza znakiem zapytania doświadczenie zmysłowe,
które dla wielu stanowi podstawę wszelkiej wiedzy: „świat jako świat, który ma dla nas
w doświadczeniu tym i z niego swój sens i istnienie, i takim, jakim go stale w pozbawionej
wątpienia pewności bierzemy za wprost obecny, z tą a tą zawartością poszczególnych
przedmiotów realnych, a który tylko czasem, w swych szczegółach, traci obowiązywanie
stając się czymś wątpliwym bądź błahym pozorem”46. Na tej drodze, uważa Husserl, jedynym
co pozostaje wyłączone z wątpienia, jako jego warunek możliwości, jest podmiot – ten, który
wątpi, który przeprowadza epoche. Istnienie myślenia, w którym świat ulega wątpieniu, jest
ową absolutnie apodyktyczną oczywistością.
Husserl uważa jednak, że filozoficzny projekt Kartezjusza zakończył się jedynie
połowicznym sukcesem: „w rzeczywistości nie poddał epoche (nie wziął w <nawias>)
wszystkich wstępnych mniemań, całego świata, że w drodze do tego nie wydobył on tego
właśnie, co najbardziej znaczące, co uzyskałby w <ego> dzięki epoche, aby w nim rozwijać
45
46

E. Husserl, Kryzys… dz. cyt., s. 82.
Tamże, s. 83.
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czysto filozoficzne thaumazein” 47 . Jeśli istnienie myślenia jest tym, co niepowątpiewalne,
powtaje pytanie – kto myśli? Cóż to jest za Ja, owo Ja odkryte przez wątpienie? Kartezjusz
odpowiada: podmiotem myślenia jest res cogitans, rzecz/substancja myśląca, dusza. Zdaniem
niemieckiego filozofa, właśnie w tym punkcie Kartezjusz porzuca swój radykalizm: „Ego nie
jest residuum świata, lecz jego absolutnie apodyktycznym osadzeniem (Setzung), które staje
się możliwe, i to możliwe jako jedyne takie osadzenie tylko przez epoche, tylko przez
<wzięcie w nawias> obowiązywania całego świata. Dusza jest residuum dokonanej wcześniej
abstrakcji z samego ciała i przynajmniej z pozoru zgodnie z tą abstrakcją jest ona częścią
dopełniającą ciało. Nie można jednak tego pominąć, że abstrakcja ta nie dokonuje się
w obrębie

epoche,

lecz

w

sposobie

rozważań

właściwym

przyrodnikowi

albo

48

psychologowi” .
Kartezjańskie ego nie jest podmiotem transcendentalnym, warunkującym świat, lecz
duszą, a więc elementem świata, warunkowanym przez struktury owego świata. Husserl
podkreśli, że w obrębie epoche, dusza nie jest początkiem i źródłem poznania, ale tym, co
poznawane – jest jedynie fenomenem. To właśnie przyjęcie duszy, czegoś quasiempirycznego za podstawę poznania sprawia, że rewolucja Kartezjusza zatrzymuje się w pół
kroku – nie dosięga ona godności fenomenologii. Descartesa nie interesuje fenomen jako to,
co się jawi, i świadomość jako sfera konstytucji fenomenów, lecz upewnienie się co do
prawdy i istnienia świata. Krótko mówiąc, Kartezjusz nie bada ukazywania się, lecz istnienie.
Kiedy francuski filozof pisze: „Cóż jednak teraz będzie, skoro zakładam, że zwodziciel jakiś
przepotężny – i jeśli godzi się tak powiedzieć – złośliwy zadaje sobie trud, aby mnie zwodzić
we wszystkim, ile tylko potrafi? Czyż mogę twierdzić, że posiadam chociażby najmniejszą
rzecz z tych wszystkich, o których poprzednio powiedziałem, że należą do natury ciała?
Natężam uwagę, myślę, rozważam i niczego takiego nie znajduję; bezowocnie wysilam
powtarzaniem tego samego” 49 - to przyjmuje, że zwodziciel zwodzi co do rzeczywistego
istnienia tego, co myślane. Gdy nie wiadomo, czy to co myślane jest takim rzeczywiście, to
wątpienie zakorzenia się pomiędzy reprezentacją a tym, co reprezentowane50. Ale takie ujęcie
zwodzenia wpisuje Kartezjańskie wątpienie w koleiny metafizyki, gdzie prawda
47

Tamże, s. 85-86.
Tamże, s. 87.
49
Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii, przeł. Ajdukiewicz M., Kęty 2001, s. 50.
50
„Zasadniczy zaś i najczęściej spotykany błąd, jaki mógłby się w nich znaleźć, polega na tym, że sądzę, iż idee,
które są we mnie, są podobne albo zgodne z jakimiś rzeczami, znajdującymi się poza mną. Gdyby natomiast
same idee rozważał jako pewne odmiany (modos) mego myślenia, a nie odnosił ich do czegoś innego, to
z pewnością nie mogłoby mi dostarczyć żadnego materiału do popełnienia błędu”. Tamże, s.59.
48
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i rzeczywistość rozgrywają się pomiędzy reprezentowanym a reprezentacją, a więc między
przyczyną a skutkiem.
Zdaniem Voegelina, Husserlowska krytyka jest o tyle uprawniona, o ile rzeczywistym
celem wątpienia jest metodyczne usunięcie świata i zawieszenie sądu co do jego istnienia.
Voegelin przyznaje rację Husserlowi także w kwestii niedostatecznej radykalności działań
podjętych przez Kartezjusza, który zatrzymawszy się na psychologicznym Ja, nie dotarł do
transcendentalnego ego. Jednak, zdaniem Voegelina, zrównawszy medytację z epoche
Husserl pomylił się co do istoty Kartezjańskiego myślenia. Co więcej, autor Anamnesis
przyjmuje, że owa pomyłka nie ma charakteru tylko i wyłącznie błędu teoriopoznawczego,
lecz jest powiązana z metafizyczną teorią historii.
W wykładzie wygłoszonym przez Husserla kwestia Boga właściwie jest jedynie
wzmiankowana – niepowodzenie Kartezjańskiego upewnienia się co do istnienia i zawartości
świata wynika, wedle ojca fenomenologii, z oparcia go na niedającym się utrzymać dowodzie
na istnienie Boga 51 . Wbrew Husserlowi Voegelin twierdzi, że przeprowadzona przez
Kartezjusza medytacja nie jest radykalnie nowym sposobem filozofowania, ale formą
klasycznej medytacji chrześcijańskiej, której celem jest wymazanie z umysły każdego obrazu
stworzenia po to, aby nakierować się na Stwórcę: „Celem medytacji jest stopniowe
wymazywanie zawartości świata, przechodzenie od świata cielesnego do duchowego, tak aby
dosięgnąć punktu transcendencji, w którym dusza w swej intencji może obrócić się ku Bogu.
Tak rozumiana medytacja jest przede wszystkim procesem w indywidualnej biografii, a także
produktem owej biografii; ów punkt transcendencji i intentio są krótkotrwałymi
doświadczenia” 52 . Ten proces medytowania może zostać zapisany i może przybrać formę
literacką, dzięki temu źródłowa (niem. originare) medytacja może zostać odtworzona
51

Husserl ujmuje to tak: „W rzeczywistości w tych pierwszych medytacjach tkwi głębia, która jest tak trudna do
wydobycia, że nawet Kartezjusz nie zdołał tego uczynić – uczynił to w tak niewielkim stopniu, że pozwolił by
mu umknęło wielkie odkrycie, które już prawie miał w ręku. Wydaje mi się, że jeszcze dzisiaj – a być może
dopiero dzisiaj – każdy samodzielny myśliciel powinien studiować te pierwsze medytacje możliwie najgłębiej
w nie wchodząc, nie pozwalając się odstraszyć przez ich pozorną prymitywność, przez dobrze znane
wykorzystanie nowych myśli dla paradoksalnego i całkowicie błędnego dowodu na istnienie Boga oraz przez
liczne niejasności i wieloznaczności, a także studiować nie przerywając ich zbyt pośpiesznie własnymi
kontrargumentami”. Husserl E., Kryzys… dz. cyt., s. 81-82.
52
„Die Annihilation des Weltinhaltes per gradus von der Körperwelt bis zur seelischen, um den
Transzendenzpunkt zu erreichen, in dem die Seele sich, augustinisch gesprochen, in der intentio zu Gott wenden
kann, ist der Zweck der Meditation. Diese Meditation ist primär ein Prozesa in der Biographie des Individuums,
das sie vollzieht; und das Halten im Transzendenzpunkt und die intentio sind ein Erlebnis von kurzer
Dauer”/„The graduale annihilation of the content of the world, moving from the bodily world to the spirituals, in
order to reach the point of transcendence in which, put in the Augustinian manner, the soul can turn in an
intentio toward God, is the purpose of this meditation. The meditation is primarily a process in the idividual’s
biography that is being produced by it, and the duration of the point of transcendence and the intentio are a shortlived experience”. E. Voegelin, Brief An Alfred… dz. cyt., s. 33/E. Voegelin, A Letter to Alfred… dz. cyt., s. 57.
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w świadomości czytającego. Kartezjańska medytacja jest właśnie medytacją tego typu. Nie
oznacza to jednak, że jest ona wyzbyta momentu epistemologicznego: chrześcijanin chce
zapomnieć o świecie, aby odwrócić się ku Bogu; Kartezjusz wymazuje świat i zwraca się ku
Bogu po to, aby upewnić się ostatecznie co do istnienia świata. Francuski filozof łączy więc
ze sobą poszukiwanie punktu transcendencji z kwestią uprawomocnienia poznania świata,
immanencji – ale w taki sposób, że doświadczenie transcendencji jest warunkiem koniecznym
uprawomocnienia świata.
Husserl przeoczył ten podwójny – teoriopoznawczy i medytacyjny - charakter refleksji
Kartezjusza, tak samo jak nie zrozumiał sensu rzekomego dowodu na istnienie Boga. Z kolei
Voegelin uważa, że zasadniczo wszystkie tzw. dowody na istnienie Boga nie mają na celu
upewnienia co do istnienia Boga - w dowodach Bóg nie jest punktem dojścia, lecz wyjścia;
Jego istnienie, dane inaczej niż na sposób dowodu, jest warunkiem wstępnym dowodu.
Voegelin napisze, że z logicznego punktu widzenia dowody, demonstratio, nie wykazują
istnienia Boga i nie da się ich utrzymać na tej płaszczyźnie, jednak nie oznacza to, że należy
je traktować jako bezsensowną zabawę intelektu. Pisze: „Poza dowodem na istnienie Boga,
znajdujemy u Kartezjusza czysto opisową relację z doświadczenia transcendencji, które nie
oferuje żadnego wykazania. To właśnie to doświadczenie liczy się w medytacji”53.
Voegelinowi chodzi naturalnie o fragmenty trzeciej Medytacji: „Musi się więc na
podstawie tego, co przed chwilą powiedziałem, dojść do wniosku, że Bóg koniecznie istnieje.
Bo chociaż idea substancji jest wprawdzie we mnie, dlatego właśnie, że ja sam jestem
substancją, nie byłaby to jednak idea substancji nieskończonej, jako że ja jestem skończony,
chyba żeby pochodziła od jakiejś substancji, która jest naprawdę nieskończona”54. Voegelin
uważa, że Kartezjusz nie dedukuje istnienia Boga, bowiem w doświadczeniu ludzkiej
skończoności (niem. Finitheit) jaśnieje nieskończoność, albo, jak dokładnie pisze niemiecki
filozof, nieskończoność jest dana (niem. gegeben) w doświadczeniu ludzkiej skończoności.
Zdaniem autora Anamnesis, francuski filozof w swej medytacji odkrywa, że choć pod
względem logicznym istnienie Boga można poddać wątpieniu, to medytacja nad owym
wątpieniem ujawnia, że Bóg jest warunkiem możliwości wątpienia i niedoskonałości:

53

„Neben dem Gottesbeweis findet sich selbstverständlich auch bei Descartes das rein deskriptive, nicht
demonstrative Referat der Transczendenzerfahrung, auf das allein es meditativ ankommt”/„Apart from the proof
of God, we naturally find in Descartes the purely descriptive report on the experience of transcendence, which
offers no demonstration. This experience is all that matters in the meditative mode”. Tamże, s. 34/s. 59.
54
Descartes, Medytacje… dz. cyt., s. 66.

31

„w doświadczeniu granicznym byt skończony, to co po tej stronie, jest dany wraz z tym, co
poza granicą”55.
W następstwie tych spostrzeżeń Voegelin stwierdzi, że Husserl dostrzegł jedynie dwa
poziomy ego cogitans, pominął jednak trzeci poziom, i to poziom najważniejszy:
1. Poziom psychologicznego ego – intencja świadomości zwraca się ku duszy

(substancji, rzeczy).
2. Poziom transcendentalnego ego – intencja tego Ja zwraca się ku cogitata, ku temu, co

myślane, ku intencjonalnym przedmiotom.
3. Poziom ego jako anima animi – na tym poziomie Ja w swej intencji zwraca się nie ku

przedmiotom, lecz ku transcendencji. To właśnie poziom ego odkrywany przez
medytację. Według Voegelina, ten trzeci poziom gruntuje (niem. fundiert) poziomy
drugi i pierwszy, w nim zostaje potwierdzone zarówno istnienie Ja, jak i Boga, ale nie
dokonuje się to na drodze dedukcji, lecz „w mistycznym sensie transcendencji
w podstawę”56.
Voegelin kończy swe rozważania stwierdzeniem, że choć Husserl rozwinął w pełni
teorię transcendentalizmu, to jego fenomenologii nie możemy uznać za autentycznie
radykalne przedsięwzięcie, bowiem nie dotarł on do podstawowego wymiaru świadomości,
do Ja jako anima animi, do tego wymiaru świadomości, gdzie Ja zwraca się ku transcendencji
i w sobie odnajduje transcendencję. Innymi słowy, Husserl zamknął się w immanencji
korelacji Ja-świat; właśnie tej immanencji świadomości odpowiada immanentna teleologia
historii – transcendencja, prawdziwe doświadczenie transcendencji, nie pozwala bowiem na
skonstruowanie takiej architektoniki myśli, w której jakikolwiek element immanencji mógłby
otrzymać znamię ostateczności, finalności. Dla Voegelina transcendencja oznacza
niedomkniętość, jednak należy pamiętać, że nie jest ona postulatem myślenia teoretycznego,
elementem koniecznym do zbudowania otwartego i w swej otwartości koherentnego systemu,
lecz żywym doświadczeniem granicznym (niem. Grenzerfahrung), w którym Bóg jest dany
(niem. geben).
III

55

„In der Grenzerfahrung des Finitseins ist mit dem Diesseits das Jenseits der Grenze mitgegeben”/ „In the limit
situation of finiteness is given, together with thos-sidedness, the beyond of the limit”. E. Voegelin, Brief an
Alfred… dz. cyt., s. 35/E. Voegelin, A Letter to Alfred… dz. cyt., 59.
56
„nicht in einem dogmatischen Sinn, sondern im mystischen der Transzendenz in den Grund”/ „in the mystical
sense of transcendence into the ground”. Tamże, s. 35/s. 60.
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Ostatnim z pism tworzących Przypomnienie jest tzw. „anamnetyczny eksperyment”
(niem. anamnetischen Experimente), przez co należy rozumieć „przypomnienie tych
doświadczeń, które otworzyły źródła ekscytacji, a z których następnie wyłoniła się potrzeba
dalszej filozoficznej refleksji”57. Celem tak rozumianej anamnezy jest przywołanie z pamięci
tych indywidualnych doświadczeń, które można by określić mianem „egzystencjalnych”, a
więc konstytutywnych, brzemiennych sensem i wartością, dla indywidualnej historii, dla
człowieka w jego, by pożyczyć sformułowanie od Heideggera, „mojości”. Voegelin pisze, że
w przeciwieństwie do refleksji przeprowadzanej przez Husserla, anamneza jest tylko
częściowo transparentnym procesem – to proces nieustannej gry, napięcia pomiędzy
odsłanianiem i ukrywaniem, którego rezultaty nie odznaczają się apodyktyczną pewnością.
Voegelinowi udało się przywołać dwadzieścia takich wspomnień z okresu wczesnego
dzieciństwa 58 , pogrupowanych na kilka kategorii: a) wspomnienia zawsze obecne (niem.
prasent), w nieokreślonej przeszłości, jaśniejące sensem; b) doświadczenia wciąż pamiętane,
lecz w taki sposób, że ich sens pozostawał do czasu „eksperymentu” niezrozumiany; c) to, co
niepamiętane, przywołane dopiero w procesie anamnezy; d) wspomnienia, które „narzuciły
się” same w trakcie anamnezy, ale ich znaczenie w jej toku wciąż pozostało niejasne.
Czy jest coś, co łączy wszystkie te przypomnienia? Voegelin odpowiada: tak, to
doświadczenie

transcendencji,

rozumiane

jednak

nie

jako

doświadczenie

intencji

nakierowanej na Boga, ale transcendencji „w przestrzeni, czasie, materii, historii, w sennych
pragnieniach” (niem. in Raum, Zeit, Materie, Geschichte, Wunschraumen).
Jednak dla nas bardziej interesujące od

konkretnych charakterów owych

przypominanych doświadczeń są wyłożone w kilku punktach założenia tak pojętej anamnezy:
4. Świadomość nie ma charakteru immanentnego i jednorodnego strumienia czasu.

57

„jene Erlebnisse in die Errinerung zu rufen, welche Erregungsquellen aufgerissen haben, aus denen es zu
weiterer philosophischer Bessinung treibt”/„recall those experiences that have openen sources of excitation, from
which issue the urge to further philosophical reflection” E. Voegelin., Anamnesis [w:] Anamnesis. Zur Theorie…
dz. cyt., s. 61-62/E. Voegelin, Anamnesis [w:] Anamnesis. On the Theory… dz. cyt., s. 85.
58
Chodzi o pierwszych dziesięć lat życia. Voegelin argumentuje za taką selekcją w dwójnasób: 1) późniejsze
wspomnienia wiążą się zawsze w mniejszym bądź większym stopniu z traumą emigracji z Niemiec do Austrii, 2)
późniejsze doświadczenia nie mają już elementarnego charakteru, są już ustrukturyzowane przez owych
dwadzieścia elementarnych doświadczeń. O ile pierwsza racja takiej a nie innej selekcji nie poddaje się z
łatwością krytyce – choć można zapytać dlaczego nie zaliczyć doświadczenia emigracji w poczet owych
konstytutywnych doświadczeń, skoro rzekomo odcisnęło ono swój ślad na wszystkich, które miały miejsce po
nim – to możemy zapytać z kolei, czy nie można by wyróżnić jeszcze pierwotniejszych doświadczeń tudzież
skąd Voegelin bierze przekonanie o tym, że elementarne doświadczenia nie są ustrukturyzowane przez coś
jeszcze wcześniejszego? Jakkolwiek wybór nie pozostawałby arbitralny, to w kwestii egzystencji musimy na
taką arbitralność przystać. Zob. Tamże, s. 62/s. 85-86.
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5. Intencjonalność świadomości jest już rodzajem transcendencji w świecie, ale jest to

tylko jeden z rodzajów transcendencji i to bynajmniej nie prymarny.
6. Wśród owych doświadczeń transcendencji możemy wyróżnić transcendowanie w

ciało, w świat zewnętrzny, w historię oraz w podstawę istnienia (niem. Seinsgrund) –
wszystkie cztery odmiany doświadczeń transcendencji „są tym, co dane w biografii
świadomości

i

przez

to

poprzedzają

akty

systematycznej

refleksji

nad

świadomością”59.
7. Donacja owych doświadczeń przejawia się w tym, że refleksja nakierowuje się

właśnie na nie, tudzież to one stanowią punkt jej wyjścia.
8. Refleksja jest również wydarzeniem (niem. Ereignis) w biografii świadomości. Jej

celem jest rozjaśnienie świadomości, które w ostateczności prowadzi do wniosku o
pewności istnienia Ja (przypadek Kartezjusza) - ale pod żadnym pozorem nie można
uznawać refleksji za radykalny początek ani nawet drogę do radykalnego początku.
W komentarzu do owych założeń czytamy, że jeśli radykalizm myślenia uznamy za jeden
z wyznaczników prawdziwej filozofii, to musi on oznaczać radykalizm filozofowania w
kontekście „biografii indywidualnej świadomości” (niem. in der Biographie des
philosophierenden Bewusstseins), a więc w kontekście doświadczeń samoczynnie
narzucających się refleksji, przez sam fakt tego, że „wzbudzają one w świadomości
egzystencjalne drżenie”

60

. Jeśli przyjrzymy się zaproponowanym przez Voegelina

założeniom, to zauważymy, że tym, co transcendujące jest świadomość, a choć znaczenie
transcendencji nie zostało wyjaśnione, to z kontekstu zdań możemy wywnioskować, że jest
ona jakiś rodzajem uczestnictwa w różnych strukturach rzeczywistości. Temu wstępnemu
ujęciu przyjrzę się staranniej w rozdziale trzecim i częściowo szóstym. Następnie, choć w
cytowanym przeze mnie tekście ani razu nie pojawia się odwołanie do pism Heideggera to
sama koncepcja ugruntowania intencjonalności świadomości w transcendencji egzystencji
odsyła do niego, co omawiam, także uwzględniwszy Voegelinowską krytykę Heideggera i jej
przyczyny, w rozdziale piątym.
Wśród różnorakich doświadczeń transcendencji Voegelin wymienia transcendowanie w
podstawę istnienia, co oznacza transcendowanie ku Bogu i choć filozof w tekście Anamnesis
59

„in der Biographie des Bewusstsein vorgegeben sind, wenn die systematische Bessinung auf das Bewusstsein
einsetz”/„are givens in the bography of consciousness and thus antecede the systematic reflection on
consciousness”. Tamże, s. 61/s. 84.
60
„das Bewusstsein zu Existenzschauern erregt haben”/„they have excited consciousness to the >awe< of
existence”. Tamże, s. 61/s. 84.
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nie przyznaje prymatu żadnemu z rodzajów przekraczania, to w świetle już przytaczanego
listu do Alfreda Schütza oraz późniejszych pism, musimy zauważyć, że transcendowanie ku
Bogu jest nie tylko jednym spośród wielu typów transcendowania, lecz przekraczaniem w
sensie źródłowym i właściwym. Co więcej, źródłowość każdego z rodzajów transcendowania
wiąże się z tym, że transcendencja jest tym, co dane świadomości, co doświadczane lub, by
sięgnąć do języka bliskiego Husserlowi, źródłowo prezentujące. Transcendencja jest tym, co
dane. Inaczej rzecz ujmując: doświadczenia transcendencji są tym, co źródłowe i
konstytuujące dla egzystencji. Tym samym zyskujemy wstępne i niepełne potwierdzenie
założeń przyjętych na początku niniejszej dysertacji – relacja do transcendencji konstytuuje
człowieka w jego istocie, zaś owa relacja jest tym, co dane na sposób doświadczenia.
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Rozdział II
Przedmiot i Ja. Wybrane elementy filozofii Husserla
„Poza rzeczy-wistością
Nie szukaj już niczego,
Bo wistość tych rzeczy
Jest nie z tego świata”.
(Witkacy)

W niniejszym rozdziale zajmuję się prezentacją fenomenologii Edmunda Husserla.
Czytelnikowi należą się przy tej okazji dwie uwagi. Po pierwsze, wzmiankowana prezentacja
przedkłada tylko wybrane tematy filozofii Husserla, mianowicie te, które wydają się
szczególnie istotne w kontekście refleksji Voegelina. Jak się okaże, niektóre z poruszanych w
niniejszym rozdziale wątków mają ograniczone znaczenie dla zrozumienia filozofii
Voegelina, jednak ich omówienie jest konieczne w takim stopniu, w jakim łączą się one z
kwestiami kluczowymi dla autora Anamensis. Po drugie, rodzi się również pytanie o to, skąd
Voegelin czerpał wiedzę odnośnie fenomenologii? Omawiany filozof nie był słuchaczem
wykładów Husserla ani bezpośrednim uczniem ojca fenomenologii. Podobnie jak większość
jemu współczesnych, fenomenologii uczył się najpierw z pism. Pytanie brzmi: których? Z
bezpośrednich odniesień zawartych w tekstach wiemy, że Voegelin znał Badania logiczne,
Wykłady dotyczące wewnętrznej świadomości czasu, Medytacje kartezjańskie i Kryzys nauk
europejskich; omówienia i krytyka różnorakich tematów fenomenologii wskazują, że autor
Order and History musiał znać przynajmniej pierwszy tom Idei czystej fenomenologii i
fenomenologicznej filozofii. Dlatego też przy omówieniu poglądów Husserla ograniczyłem się
do wymienionych pism (dołączyłem do nich krótki wykład pt. Idea fenomenologii, który
antycypuje rozwiązania podjęte w Ideach I i, jak mi się wydaje, pokazuje drogę jaką Husserl
przebył od Badań logicznych do Idei czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii).

I
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W V części Badań logicznych Husserl namyśla się nad istotą świadomości. Jego
badania są przeprowadzane z perspektywy eidetycznej, tj. dotyczącej nie takich czy innych
przeżyć jakiejś konkretnej jednostki, ale tego, co ogólne, wspólne i konieczne dla wszelkich
przeżyć 61 . Badanie fenomenologiczne jest badaniem apriorycznym. Próbując naświetlić tę
kwestię z jeszcze innej strony, można powiedzieć, że Husserl uważa fenomenologię za
filozofię badającą to, co idealne jako czystą możliwość, możliwość species. Możliwość jest
bowiem tym, co poprzedza i warunkuje każdy empiryczny byt, każdy fakt 62 . Jak pisze
Husserl w Ideach czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii: „Jeśli mówiliśmy:
każdy fakt mógłby <zgodnie ze swą własną istotą> być inny, to wyrażaliśmy już przez to, że
do sensu wszystkiego, co przypadkowe, należy to, iż właśnie posiada ono istotę, a tym samym
pewne dające się w swej czystości ująć eidos, to zaś podpada oto pod dotyczące istot prawdy
różnego stopnia ogólności”63.
Naoczność czegoś jednostkowego ma za swój przedmiot coś indywidualnego, a
widzenie istotnościowe ma za swój przedmiot czystą istotę 64 . Do każdego przedmiotu
indywidualnego (możliwego przedmiotu doświadczenia) przynależy zasób momentów
istotnościowych jako jego istota (i odwrotnie: każdej istocie odpowiadają możliwe indywidua
będące jej ujednostkowieniami; sam ten związek ma charakter istotnościowy).
Karen Gloy wyróżnia za Husserlem trzy „warstwy” czy też „znaczenia” świadomości
do jakich wydaje się odnosić autor Badań logicznych. Niemiecki filozof najpierw rozważa

61

„to, co wewnętrznie doświadczone albo jakoś inaczej wewnętrznie dane naocznie (np. w samej tylko
wyobraźni), bierzemy co jego czystego zasobu przeżyciowego i tylko jako przykładowe podłoże ideacji; w
drodze ideacji wypatrujemy w tym ogólne istoty i istotowe związki – idealne species przeżyć na różnym
szczeblu uogólnienia i idealnie obowiązujące poznania istot, poznania, które obowiązują więc dla idealiter
możliwych przeżyć odnośnej species a priori, w bezwarunkowej ogólności. W ten sposób uzyskujemy wglądy
czystej (i tutaj zwróconej ku zasobom efektywnym) fenomenologii, której opis jest zatem na wskroś opisem
nauki idealnej i pozostaje wolny od wszelkiego doświadczenia, tj. współuznania istnienia realnego”. E. Husserl,
Badania Logiczne t. II/I, przeł. A. Półtawski, Warszawa 2000, s. 501.
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świadomość jako efektywną, fenomenologiczną jedność przeżyć Ja. Takiemu ujęciu
świadomości musi towarzyszyć wypracowanie pojęcia przeżycia: przeżycie to zjawianie się
przedmiotu. Tym, co się pojawia i co się przejawia w zjawiskach jest przedmiot. Zjawiska się
nie pojawiają, ale są przeżywane. Przy okazji omawiania istoty przeżyć Husserl konstatuje, że
tzw. treści świadomości nie oznaczają wcale przedmiotów myślenia, ale właśnie przeżycia.
Wszelkie treści świadomości – tj. przeżycia świadomości – przynależą do zespołu przeżyć.
Albo inaczej rzecz ujmując: świadomość to zespół przeżyć 65 . Korelatywnie, po stronie
przedmiotów, możemy odróżnić mnogość różnorakich przejawów rzeczy od tej rzeczy
(mnogość różnorakich spostrzeżeń drzewa stojącego na polanie wobec tego jednego drzewa
stojącego na polanie).
Jak pisze Husserl o efektywnej jedności świadomości: „Jej treścią jest zbiór obecnych
przeżyć, a przez treści w liczbie mnogiej rozumie się wtedy same te przeżycia, tzn. wszystko,
co
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świadomości” . Za jedność owego kompleksu odpowiadają pewne aprioryczne prawa. Łączą
one najpierw poszczególne treści (przeżycia, np. ogląd drzewa z tyłu i przodu), następnie
zespoły treści (ogląd drzewa na polanie oraz ogląd prowadzącej przez las drogi do niego), aż
w końcu „konstytuuje się jednolita całość treści, która nie jest niczym innym niż samym
fenomenologicznie zredukowanym Ja”67.
Husserl jednak wykracza poza takie ujęcie świadomości ,ujmując ją przez pryzmat
świadomości wewnętrznej resp. wewnętrznego spostrzeżenia. Swoistą cechą świadomości
jest to, że przysługuje jej możliwość zwrócenia się ku sobie samej, a więc możliwość
refleksji. Spostrzeżenie wewnętrzne towarzyszy aktualnie obecnym przeżyciom i odnosi się
do nich jako do swoich przedmiotów (jest to spostrzeżenie, a nie np. introspekcja, ta druga
65
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cofa się bowiem ku temu, co już przeszłe, spostrzeżenie z kolei zwraca się ku temu, co
obecne, a więc prezentujące się w teraźniejszości68). Świadomość wewnętrzna realizuje owo
odniesienie jako spostrzeżenie, tj. uchwytuje ona swój przedmiot w cielesnej samoobecności.
Wyróżnikiem spostrzeżenia wewnętrznego jest to, że jego przedmiot jest efektywnie zawarty
w samym spostrzeżeniu, stanowi efektywny składnik spostrzeżenia, czyli nie ma w nim
czegoś, co byłoby tylko domniemane (nie wypełnione naocznie).
Przyjrzyjmy się sądowi Cogito, ergo sum – jest to sąd oparty na spostrzeżeniu
wewnętrznym. Wszelkie spostrzegam, że sądzę o czymś, widzę coś, cieszę się z czegoś itd.,
dane jest na sposób samoobecności (samoprezentuje się) ja i mojego sądzenia, widzenia,
radości. Wszystkie one są spostrzeżeniami wewnętrznymi i adekwatnymi: „To, co
spostrzeżone adekwatnie […] stanowi teoriopoznawczo pierwszy i absolutnie pewny obszar
tego, co w danej chwili otrzymujemy dzięki redukcji fenomenalnego empirycznego Ja do
dającej się czysto fenomenologicznie uchwycić zawartości; tak jak też i na odwrót słuszne
jest, że w sądzie ja jestem pod nazwą Ja to, co adekwatnie spostrzeżone, stanowi właśnie
rdzeń umożliwiający dopiero oczywistość i będący jej podstawą”69.
Kluczowy charakter spostrzeżenia wewnętrznego zostaje podtrzymany w Ideach
czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, gdzie Husserl pisze, że refleksja odznacza
się uniwersalną funkcją metodologiczną: „Każde przeżycie nie znajdujące się w zasięgu
spojrzenia może, zgodnie z <idealną> możliwością, stać się <zobaczonym>; refleksja Ja
kieruje się na nie i oto staje się ono obiektem dla Ja. Tak samo jest z możliwymi spojrzeniami
Ja na składowe przeżycia i na jego odpowiedniki intencjonalne (na to, czego one są
ewentualnie świadomością)”70.
Według Karen Gloy, oba te ujęcia mają podstawę w ujęciu bardziej źródłowym,
sięgającym istoty świadomości – intencjonalności. Intencjonalność jest bowiem niejako
najgłębszą istotą świadomością. Znaczy to: każde przeżycie świadomości jest intencjonalne.
„Intencjonalność jest tym, co znamionuje świadomość w ścisłym sensie i co równocześnie
uprawnia do określenia całego strumienia przeżyć jako strumienia świadomości i jako
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jedności jednej świadomości”71. Mówiąc nieco poetycko: świadomość jest obszarem nigdy
nie zachodzącej władzy intencjonalności. Czym jest intencjonalność? To „własność intencji
polegająca na odnoszeniu się do czegoś przedmiotowego na sposób przedstawienia albo w
jakiś inny analogiczny sposób”72.
Intencjonalność oznacza: każde przeżycie ma swój przedmiot, w który celuje. Znaczy
to także: istnieją różne odmiany intencji (odniesień intencjonalnych): spostrzeżenie, sąd,
wyobrażenie, uczucie itp. Husserl pisze: „Każdemu dającemu się logicznie odróżnić
sposobowi myślowego przedstawiania przedmiotu odpowiada odmienność intencji. Uważam
też za bezsporne, że wiemy o tych wszystkich różnicach tylko dlatego, że w jednostkowych
przypadkach możemy je wypatrzyć (tzn. bezpośrednio adekwatnie uchwycić), porównując
możemy podciągnąć je pod pojęcia, a tym samym znów w różnych aktach uczynić obiektami
oglądania i myślenia. Skoro zostały zobaczone, zawsze możemy też adekwatnie uchwycić
poprzez ideującą abstrakcję ujednostkowione w nich czyste species i odpowiednie
specyficzne związki istotowe”73.
Przedmiot nie należy do efektywnej, realnej zawartości przeżycia, nie zawiera się w
przeżyciu. Przeżycia odnoszą się do przedmiotów na sposób intencjonalny, tj. domniemują je:
w świadomości obecna jest tylko jedna „rzecz”, tj. przeżycie intencjonalne. Przedmiot obecny
jest tylko poprzez przedstawienie. Znaczy to: treści immanentne, efektywne, nie są treściami
intencjonalnymi, „budują one akt, jako nieodzowne punkty zaczepienia umożliwiają intencję,
ale same nie są intendowane, nie są one tymi przedmiotami, które w akcie są przedstawione.
Nie widzę wrażeń barw, lecz zabarwione rzeczy, nie słyszę wrażeń dźwięków, lecz pieśń
śpiewaczki”74. Elementy efektywne są elementami konstytuującymi przedmiot, ale samie nie
są przedmiotem. Przedmiot jest przedmiotem intencjonalnym, domniemanym w przeżyciu, a
nie jakoś zawierającym się w świadomości. Intendować przedmiot to odnosić się do niego, to
zaś przedstawiać go75. Z naciskiem trzeba podkreślić, że intencjonalności świadomości nie
należy rozumieć jako tylko pewnej właściwości przedmiotu, jakiejś statycznej cechy.
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Intencjonalność oznacza bowiem aktowy charakter świadomości, to zwrócenie się ku…,
„czynna” moc świadomości, to sposób jej bycia. Właśnie to przekonanie o intencjonalności
jako właściwej i co za tym idzie jedynej istocie świadomości zakwestionuje Voegelin.
Intencje dzielą się także podług tego, czy tylko domniemują swój przedmiot, czy też
go osiągają, a więc czy ich domniemania ulegają wypełnieniu. O obu tych aktach można
mówić jako o intencjonalnych. Różne akty mogą kierować się na ten sam przedmiot, ale
doznawać czegoś innego (ten sam dźwięk, przedmiot, może być słyszany z różnej odległości,
tzn. różne mogą być ujęcia). I odwrotnie: te same treści wrażeniowe można ujmować jako
przedstawiające coś innego (jak np. cień uznawany przez dziecko za potwora, a przez kogoś
dorosłego tylko za cień wierzby rozkołysanej na wietrze). W mnogości różnorakich,
zmieniających się treści uchwytujemy jeden i ten sam przedmiot (np. drzewo stojące na
polanie oglądane z wielu kierunków, w różnej odległości i pod różnymi kątem, w świetle
poranka i zmierzchu itp.). „To, że następnie mniemany, iż w zmiennych treściach
przeżywanych uchwytujemy spostrzeżeniowo jeden i ten sam przedmiot, jest czymś, co samo
znów należy do dziedziny przeżyć. Przeżywamy wszak <świadomość identyczności>, tzn.
mniemanie, że uchwytujemy identyczność” 76 . Przedstawienie, intencja ujmująca to, co
efektywnie dane w przeżyciu, jest niczym innym, jak apercepcją, interpretacją treści
wrażeniowej jako przejawu przedmiotu. Apercepcja to charakter aktowy, który sprawia, że
spostrzegamy to czy tamto.
II
Szczególnie istotne znaczenie w kontekście myśli Voegelina ma korelacja Ja i
przedmiotu, dobitnie wyrażona już w Badaniach logicznych: „Każdy akt intencjonalnie
odnosi się do przynależnej mu przedmiotowości. Dotyczy to zarówno aktów prostych, jak i
złożonych. W jakikolwiek sposób akt byłby złożony z aktów cząstkowych, to jeśli w ogóle
jest on aktem, ma swój korelat w przedmiotowości. I ta jest tym, o czym mówimy w pełnym i
pierwotnym sensie, że akt się do niej odnosi”77.
Zwróćmy uwagę na absolutne roszczenie wyrażone przez Husserla: każdy akt
świadomości jest aktem intencjonalnym, a więc wycelowanym w przedmiotowość; jeśli
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właśnie na przedmioty świadomość kieruje uwagę, która jest wyróżnioną funkcją
świadomości, uchwytującą przedmioty w ich <<teraz>>, w ich, takiej lub innej, obecności.
Każdy akt cząstkowy ma swoje szczególne odniesienie intencjonalne, jednolity przedmiot do
którego się odnosi na swój sposób. Akty cząstkowe łączą się jednak w akt całościowy,
którego „całościowość” polega na jednolitości odniesienia intencjonalnego. Jedność
przedstawionej przedmiotowości polega na tym, że konstytuuje się właśnie w aktach
cząstkowych i w sposobie ich powiązania78.
Jednym z kluczowych elementów słynnego badania VI (np. Heidegger uważał, że
dzięki rozróżnieniu naoczności zmysłowej i kategorialnej Husserl dotarł do bycia, choć
przeoczył je) jest kwestia aktów obiektywizujących. Wyróżnia jest to, że ich syntezy
wypełnienia mają charakter identyfikowania, tj. uznania tego, co zgodne, za jedno. Jaki jest
stosunek pomiędzy wyrażającą coś myślą a wyrażaną naocznością, np. kiedy widzę niebieski
długopis i mówię „oto mój niebieski długopis”? W tym przykładzie dochodzi do statycznego
stosunku jedności, gdzie nadająca znaczenie myśl jest oparta na naoczności i poprzez nią
odnosi się do przedmiotu. Naturalnie, jedność nie dotyczy przedmiotu (długopisu) i słów, ale
aktów, w których te się pojawiają. Pytanie: jak zachodzi resp. jak konstytuuje się jedność tych
aktów? „Odniesienie to, jako nazywające, zapośredniczone jest nie przez akty samego tylko
znaczenia, lecz rozpoznawania, tutaj mianowicie klasyfikacji. Spostrzegany przedmiot zostaje
rozpoznany jako kałamarz, i skoro znaczące wyrażenie w szczególnie ścisły sposób
zjednoczone jest z aktem klasyfikującym, ten zaś jako rozpoznanie spostrzeganego
przedmiotu zjednoczony jest aktem spostrzeżenia, wyrażenie jawi się jako nałożone na rzecz,
niczym jej szata” 79 . To właśnie akt rozpoznania odpowiada za połączenie słowa, którego
znaczenie ma charakter ogólny i konkretnego przedmiotu, nazwa „niebieski długopis” odnosi
się nie tylko do mojego, danego mi tu-oto długopisu, lecz do wszelkich niebieskich
długopisów. Słowo nie jest związane z jednostkowym przeżyciem naocznym, ale przynależy
do niego nieskończona możliwość mnogich przeżyć naocznych. Jakiś przedmiot zostaje
rozpoznany jako „niebieski długopis” i poprzez to rozpoznanie będzie nazwany „niebieskim
długopisem”.
Husserl następnie przechodzi do rozważenia bardziej skomplikowanych przykładów
dynamicznej jedności zachodzącej między opisywanymi aktami – np., gdy do pierwotnej
intencji sygnitywnej dopiero po jakimś czasie dołącza się mniej lub bardziej odpowiadająca
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jej naoczność. Dochodzi wtedy do wypełnienia aktu czystego znaczenia przez odpowiadającą
mu naoczność. Treść, która pierwotnie była tylko pomyślana, zostaje unaoczniona i to tak, jak
została pomyślana. Odwrotnie możemy powiedzieć, że istota intencjonalna aktu naocznego
dopasowuje się do istoty znaczeniowej aktu wyrażającego 80 . Poznanie przedmiotu to nic
innego, jak wypełnienie pierwotnej intencji znaczeniowej w naoczności. Zarówno w
przypadku statycznego, jak i dynamicznego wypełnienia dochodzi do rozpoznania
identyczności przedmiotu, co nie jest jakimś rodzajem refleksji, bowiem owa identyczność
„jest obecna od początku, jest przeżyciem, przeżyciem niewyrażanym i nieujmowanym w
pojęcia. Innymi słowy: to, co fenomenologicznie, w odniesieniu do aktów, charakteryzujemy
jako wypełnienie, w odniesieniu do występujących po obu stronach obiektów, z jednej strony
do obiektu danego naocznie, a drugiej do pomyślanego, da się wyrazić jako przeżycie
jedności, świadomość jedności, akt identyfikacji; bardziej albo mniej doskonała identyczność
jest tym czymś obiektywnym, co odpowiada aktowi wypełniania albo co się w nim
pojawia”81.
Identyczność przedmiotu nie jest wynikiem refleksji, lecz jest świadomością,
przeżyciem. Albo mówiąc inaczej: korelatem wypełnienia jest identyczność. Sytuacja
komplikuje się, gdy uprzytomnimy sobie, że każdy akt spostrzegania jest splotem intencji
cząstkowych, stopionych w jedność intencji całościowej. Korelatem intencji całościowej jest
przedmiot, zaś korelatami intencji cząstkowych są momenty i części rzeczy. Przejawiające się
momenty rzeczy i sama rzecz wskazują na dalsze komponenty rzeczy aktualnie nie
prezentujące się świadomości, tj. tylko domniemane. Husserlowi chodzi o to, że w np.
spostrzeżeniu drzewa stojącego na polanie aktualnie naocznie dana jest tylko pewna strona
owego drzewa, świadomość jednak domniemuje poza to, co aktualnie efektywnie obecne w
świadomości (a owo domniemanie może ulec wypełnieniu, np. obchodząc drzewo możemy
zyskać naoczność dotychczas tylko domniemanych stron drzewa)82. Zdaniem Husserla – i to
jest także ważna kwestia – wszystkim intencjom, a nie tylko spostrzeżeniom, odpowiada
możliwość wypełnienia, a więc możliwość osiągnięcia celu przez intencję domniemającą w
odpowiednim akcie korelatywnym. Jednakże Husserl od razu zaznacza, że wszelkie rodzaje
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Oprócz syntezy wypełnienia jako pokrycia się intencji znaczeniowej i wypełniającej naoczności Husserl mówi
także o sytuacji, kiedy intencja znaczeniowa znajduje się w konflikcie z wypełniającą ją naocznością, naoczność
nie pasuje do intencji sygnitywnej, resp. przedmiot naoczności jawi się jako inny od przedmiotu domniemanego.
W takim przypadku także mamy do czynienia z pewnym stosunkiem i pewną jednością, tj. syntezą odróżnienia
powstałą w wyniku konfliktu odpowiednich intencji. Tamże, s. 54-55.
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intencji mają swe ostateczne ufundowanie w tzw. aktach obiektywizujących, tj. aktach
przedstawiających. Co przedstawiających? Przedmiot.
Jak pisze Husserl: „W odniesieniu do tej wyłącznie nas tutaj interesującej klasy
[aktów obiektywizujących, T.N.] możemy powiedzieć, że jej jedność wypełnienia ma
charakter jedności identyfikacji, ewentualnie węziej, jedności poznania, a więc charakter aktu,
któremu jako intencjonalny korelat odpowiada identyczność przedmiotu”

83

. Różnym

rodzajom intencji odpowiadają różne rodzaje wypełnień (np. życzeniu czy uczuciu
odpowiadają różne rodzaje wypełniających intuicji), ale wszystkie one za podstawę mają akty
obiektywizujące, których jedność wypełnienia ma charakter jedności identyfikacji. Te właśnie
o aktach obiektywizujących możemy w ścisłym sensie powiedzieć, że ich synteza
wypełniania ma charakter identyfikacji (poznania), a synteza rozczarowania ma charakter
odróżnienia84. Spostrzeżenie zmysłowe jest aktem pretendującym do miana tego aktu, kiedy
dany jest sam przedmiot, dany „cieleśnie” i najbardziej źródłowo. W tym sensie spostrzeżenie
jest nie tylko jednym z wielu gatunków aktów, ale - o ile dostarcza innym aktom wypełnienia
(którego samo już nie potrzebuje) - jest ono granicą wszelkich aktów, rodzajem entelechii.
Husserl wspomina, że z reguły jest to jedynie pretensja, bowiem każdy przedmiot
spostrzeżenia zmysłowego, a więc zewnętrznego, ukazuje się tylko poprzez wyglądy, a więc
w sposób nie-pełny, zawsze domagaj się dalszych unaocznień, i tym samym zawsze
dopuszcza możliwość skorygowania czy nawet przekreślenia tego, co dotychczas się
prezentowało 85 .

Tym niemniej, nie ulega wątpliwości, że dla Husserla spostrzeżenie

zmysłowe jest podstawą wszystkich pozostałych aktów świadomości, że stanowi ono
praformę doświadczenia.
Powyższe rozważania ponownie nakierowują nas w stronę spostrzeżenia adekwatnego,
prezentującego swój przedmiot niejako w pełni, a więc przedmiot byłby dany pod każdym
83

Tamże, s. 64.
Tym samym Husserl uważa za udowodnione, że takie akty jak życzenie, żywienie uczucia, wartościowanie
itp. mogą zostać wyrażone tylko dlatego, że są związane ze słowami intencji sygnitywnej i że swoje wypełnienie
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przedmioty. To właśnie ta kwestia – czy każdy akt może być nośnikiem znaczenia – jest punktem wyjścia
badania VI. Zob. Tamże, s. 66.
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„Musimy tu jednak uwzględnić następującą różnicę: spostrzeżenie, o ile pretenduje do tego, że dany jest w
nim <sam> przedmiot, właściwie zarazem pretenduje i do tego, że w ogóle nie jest ono samą tylko intencją, lecz
aktem, który może dostarczyć innym aktom wypełnienia, sam jednak żadnego wypełnienia już nie potrzebuje.
Zazwyczaj, np. we wszystkich przypadkach spostrzeżenia <zewnętrznego>, kończy się to na tej pretensji.
Przedmiot rzeczywiście nie jest dany, mianowicie nie jest dany w pełni i całkowicie jako ten, którym sam jest.
Pojawia się tylko <od przedniej strony>, tylko <w skrócie perspektywicznym i w pewnym
wyglądzie>itp.”Każde spostrzeżenie składa się bowiem z wielu momentów: rzeczywistej (efektywnej) treści
spostrzeżenia, ale także imaginacji czy domniemania (tego, co w środku lub z tyłu przedmiotu). Tamże, s. 70.
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względem (absolutnie) jako „cieleśnie samoobecny”. Celem absolutnego poznania jest nic
innego - jak adekwatna samoprezentacja przedmiotu. Ideał adekwacji wymaga, aby przedmiot
prezentował się nie w nieskończonym ciągu spostrzeżeń, raz z tej, a raz z tamtej strony, lecz
aby był dany „za jednym zamachem, jako czysta samoprezentecja i bez domieszek
analogizujących i symbolizujących”86. Ideałem adekwatnego poznania jest czysta naoczność,
w której wszystko to, co domniemane, jest przedstawione - czysta właśnie w tym sensie, że
nie zawiera ona żadnych „domieszek” sygnitywnych i imaginacyjnych. Czysta naoczność
oznacza nic innego, jak absolutną, cielesną samoobecność, samoprezentację przedmiotu. W
każdym spostrzeżeniu przedmiot jawi się „osobiście”, ale nie w każdym wszystko to, co
należy do przedmiotu, jest rzeczywiście (efektywnie) obecne w przeżyciu. W takim
spostrzeżeniu każda myślowa intencja zostaje wypełniona, i to w sposób ostateczny (tj. nie
dopuszczający możliwości pełniejszego przedstawienia). Przy tej okazji pojawia się pojęcie
oczywistości, tj. aktu „najdoskonalszej syntezy pokrywania się” 87 , który nadaje intencji
absolutną pełnię treści. Korelatem tej syntezy jest prawda, resp. bycie w sensie prawdy.
Prawda jako byt w pełni jest dana w oczywistości (syntezie pokrywania się).
III
Wraz z publikacją książeczki Idea fenomenologii Husserl wprowadził do swojej
filozofii nieobecne wcześniej wątki – m.in. przekonanie, że czysta świadomość stanowi
uprzywilejowaną dziedzinę bytu, dziedzinę absolutnie istniejących przedmiotów. Późniejsze
wielkie dzieła – przede wszystkim Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii
oraz Medytacje kartezjańskie – stanowią rozwinięcie myśli zawartych w Idei fenomenologii.
Już na tym, relatywnie wczesnym, etapie twórczości Husserla pojawia się idea metodycznego
wątpienia

88

: „Na początku krytyki poznania należy tedy opatrzyć wskaźnikiem

problematyczności cały świat, fizyczną i psychiczna przyrodę, w końcu także [nasze] własne
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„Dzięki opublikowaniu przez W. Biemla Pięciu wykładów jako II tomu Husserlianów wiemy, że myśl tego
odwrócenia (od badania świata do badania sfery świadomości, w której jakoś konstytuuje się świat, T.N.) i
zmiany kierunku metodycznego w redukcji do czystej immanencji, która nie pozostaje w sprzeczności z
transcendencją w tym, co dane samo z siebie była wcześniejsza niż czyste metodycznie opracowanie procedury
redukcyjnej. W Pięciu wykładach nie jest zawarta ani idea tezy generalnej, ani jasne rozróżnienie epoche i
sceptycyzmu, znajduje się tam natomiast myśl budowania przedmiotowości w czystej immanencji, a więc
konstytucji”. J. Patočka, Co to jest fenomenologia? [w:] Świat naturalny i fenomenologia, przeł. J. Zychowicz,
Kraków 1987, s. 166.
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ludzkie Ja, wraz ze wszystkimi naukami, które odnoszą się do tych przedmiotów. Ich byt, ich
moc obowiązująca pozostają w zawieszeniu”89.
Krytyka poznania, której kamieniem węgielnym jest metodyczne wątpienie, nie może
zakładać niczego z góry, niejako na wiarę, lecz sama musi dostarczać sobie poznania90. Cechą
tego pierwszego, fundamentalnego poznania musi być absolutna niepowątpiewalność. Musi
dać się wskazać jakiś byt, który byłby dany w sposób absolutny i niepowątpiewalny.
Poszukując poznania takiego bytu Husserl kroczy – wyraźniej niż w Ideach czystej
fenomenologii i filozoficznej fenomenologii – droga kartezjańską. Kiedu poddaje się w
wątpliwość, wszystko nagle „staje się oczywiste”91 , że tym, w czego istnienie wątpić nie
można, jest samo wątpienie, sam akt wątpienia. Zasada ta obowiązuje każde cogitatio:
„Cokolwiek sobie przedstawiam, spostrzegam, sądzę, wnioskuję, jakkolwiek by się przy tym
miały

sprawy

z

pewnością

bądź

niepewnością,

z

przedmiotowością

bądź

bezprzedmiotowością tych aktów, w przypadku spostrzeżenia jest absolutnie jasne i pewne, że
to a to spostrzegam, w przypadku sądu – że to a to sądzę itd”92.
Właściwością każdego przeżycia jest to, że może stać się przedmiotem „czystego
oglądania i chwytywania (Fassen), i w oglądaniu tym będzie ono stanowiło daną absolutną.
Dane jest wówczas jako coś istniejącego, jako pewne <<tu-oto>>, [jako coś,] w czego
istnienie nie ma sensu wątpić” 93 . Dopiero ta konstatacja otwiera właściwe pole badań
fenomenologii: teraz można zapytywać, co to za byt owa świadomość i jak ona istnieje,
rozważać, co oznacza bycie danym (niem. Gegebenheit) itp. Wszystkie te badania poruszają
się na już ustalonym, na już rozstrzygniętym gruncie spostrzeżenia wewnętrznego jako
spostrzeżenia absolutnego. Tak oto Husserl osiąga pewny grunt filozofowania. Co sprawia
jednak, że sfera cogitatio stanowi sferę danych absolutnych? Tym czymś jest immanencja:
„jest koniecznym charakterem wszelkiego poznania teoriopoznawczego, i że nie tylko na
początku, ale w ogóle wszelkie zapożyczenie ze sfery transcendencji […] jest nonsensem”94.
Zdaniem ojca fenomenologii prawdziwym problemem teorii poznania jest transcendencja:
„Wszelkie poznanie naturalne, przednaukowe, a tym bardziej naukowe, jest poznaniem
89
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transcendentnie obiektywizującym: uznaje ono obiekty za istniejące <i> pretenduje do
poznawczego utrafiania stanów rzeczy, które nie są <prawdziwym sensie w nim dane<, nie są
mu <immanentne>”95.
W fenomenologicznej krytyce poznania nie chodzi o ustalenie, jak poznanie może
wykraczać od immanencji do transcendencji (przedmiotu). Fenomenologiczna krytyka
poznania wychodzi od koncepcji poznania immanentnego jako absolutnej i jasnej prezentacji,
samoprezentacji. „Ta wykluczająca wszelkie sensowne wątpienie prezentacja, będąca po
prostu bezpośrednim oglądaniem i uchwytywaniem samego domniemanego przedmiotu, i to
takiego, jakim on sam jest, ta prezentacja stanowi <rzetelne> pojęcie oczywistości, i to
rozumianej jako oczywistość bezpośrednia” 96 . W przeciwieństwie do tak rozumianej
immanencji, transcendencja oznacza poznanie nie-oczywiste, tj. takie, w którym przedmiot
nie jest dany w absolutnej prezentacji, a więc domaga się kolejnych poznań uzupełniających
dotychczasowe. Poznanie transcendentne oznacza: poznanie nie-absolutne, a samo
„transcendentne” oznacza daną nie-absolutną. Celem fenomenologicznej krytyki poznania jest
dotarcie do poznania niepowątpiewalnego i oczywistego, i - co za tym idzie - do absolutnej
sfery bytu97.
Zawarte w Idei fenomenologii rozważania z perspektywy późniejszych prac Husserla
wydają się przygrywką do Idei czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, gdzie
dochodzi do pełnej eksplikacji sensu redukcji transcendentalnej, absolutnego bytu
świadomości oraz przeformułowania koncepcji Ja. Chociaż w Ideach I omówienie redukcji
poprzedzone jest rozróżnieniem między faktem a istotą, to, jak przyznaje Husserl, wszystko, o
czym w tejże książce mowa jest już oparte na dokonanej redukcji, ona jest kamieniem
węgielnym filozofowania 98 . Dlaczego? Ponieważ w Ideach I redukcja przybiera postać
podstawowej operacji spełnianej przez podmiot. Jeśli fenomen rozumieć jako strukturalną
jedność tego, co się zjawia (jest dane) i takiego a takiego zjawiania (sposób dania) się tego
czegoś, to redukcja jest tą operacją, która umożliwia dopiero rzetelne skierowanie się na
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98
R. Ingarden, Wstęp do fenomenologii Husserla: wykłady wygłoszone na uniwersytecie w Oslo, przeł. A
Półtawski, Warszawa 1974, s.168.
96

47

zjawianie się. W pewnym sensie dzięki redukcji to, co się zjawia i zjawianie się stapiają się w
jedność, ponieważ obszarem badań („co”) staje się świadomość, a zjawianie się jest
rozumiane jako strumień przeżyć świadomości.
Inaczej rzecz biorąc: świadomość jako uniwersalna sfera zjawiania się staje się
przedmiotem badania w swoim „jak” (czy też byciu). Husserl bowiem utożsamia zjawianie
się z samą świadomością. I właśnie ta kwestia stanie się punktem spornym pomiędzy
Husserlem a następującymi po nim fenomenologami (Heideggerem, Levinasem a w mojej
opinii także Voegelinem). O ile przyznają oni zgodnie, że wielką zasługa Husserla jest
odkrycie momentu jawienia się, prezentacji, o tyle jego największą porażką jest utożsamienie
zjawiania się ze świadomością intencjonalną, konstytuującą swe przedmioty.
Cóż takiego Husserl mówi w Ideach czystej fenomenologii i fenomenologicznej
filozofii? Zdaniem niemieckiego fenomenologa, horyzontem nauk naturalnych jest świat.
Znaczy to: nauki skupiające się na odpowiadających im przedmiotach uznają, że owe
przedmioty istnieją, że są rzeczywiste (uznają je w bycie). W tych naukach za źródłowo
prezentujące doświadczenie uznaje się spostrzeżenie. Prymat spostrzeżenia sięga jednak, o
czym już pisałem, wedle Husserla poza nauki naturalne – jest to w ogóle źródłowy rodzaj
doświadczenia: „źródłowe doświadczenie fizycznych rzeczy mamy w <zewnętrznym
spostrzeżeniu>, ale w przypomnieniu już nie, ani w spoglądającym naprzód oczekiwaniu;
źródłowe doświadczenie nas samych i naszych stanów świadomości mamy z tzw.
spostrzeżeniu wewnętrznym albo w samopostrzeżeniu ”99.
Naturalnie prymat spostrzeżenia był już założony w Badaniach logicznych, dopiero
jednak w Ideach I został wyraźnie wypowiedziany. Mamy więc spostrzeżenie zewnętrzne
jako źródłowe doświadczenie świata oraz spostrzeżenie wewnętrzne jako źródłowe
doświadczenie stanów naszej świadomości. Husserl ustala spostrzeżenie jako fundament czy,
mówiąc nieco po heideggerowsku, grunt, na którym spoczywają wszelkie inne formy
doświadczenia, co znaczy także, że każdą inną formę doświadczenia (wczucie się w stany
innego, przypomnienie, wyobrażenie itp.) należy rozumieć w odniesieniu do spostrzeżenia.
Dlaczego? Dlatego, że według Husserla tylko spostrzeżeniu przysługuje charakter
samoprezentacji (niem. Selbstgegebenheit) – w spostrzeżeniu pojawiający się przedmiot
ukazuje się sam z siebie, ukazuje samego siebie i na podstawie siebie. W spostrzeżeniu włada,
wystawiając siebie samego, przedmiot - w nim przedmiot jest dany w cielesnej
99
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samooobecności. Spostrzeżenie, powie w innym miejscu Husserl, cechuje doskonała jasność
wszystkich momentów przedmiotu. Ono właśnie dostarcza jasnych i niepowątpiewalnych
ujęć

przypadków

jednostkowych,

na

których

może

nadbudować

się

widzenie

istotnościowe100.
Operacja redukcji transcendentalnej ma jednak sens tylko o tyle, o ile „redukuje coś”,
o ile jest coś do „zawieszenia”. Tym czymś jest teza naturalnego nastawienia, władająca w
obszarze nauk naturalnych oraz w obszarze przednaukowego życia. W obrębie tezy przedmiot
ujmowany jest jako coś naprzeciw mnie (każdego) stojące, coś stale obecnego i
rzeczywistego, tj. realnie istniejącego. Owo ujmowanie przedmiotu jako istniejącego,
realnego nie jest jakimś specjalnym rodzajem aktu, lecz jest właściwością każdego aktu
spełnianego w nastawieniu naturalnym. Człowiekowi (czy też świadomości) przysługuje
jednak na mocy jego wolności możliwość epoche, zawieszenia sądu odnośnie realności
danego przedmiotu: „uchylamy działanie generalnej tezy należącej do istoty naturalnego
nastawienia, ujmujemy w nawias absolutnie wszystko, co ono obejmuje pod względem
ontycznym; a więc cały naturalny świat, który staje <jest nam obecny>, <istnieje> i nadal
pozostanie obecny jako świadomościowa „rzeczywistość”, nawet choć nam się podoba ująć
go w nawias. Jeżeli to czynię – a leży to w granicach mojej pełnej swobody – to wówczas nie
neguję tego <świata>, jak gdybym był sofistą, nie wątpię o jego istnieniu, jak gdybym był
sceptykiem, ale dokonuję <fenomenologicznej> epoche, która zabrania mi całkowicie
wydawania jakiegokolwiek sądu o przestrzenno-czasowym bycie”101.
Redukcja nie oznacza więc jakiejś destrukcji w sensie anihilacji świata – świat zostaje
zachowany, ale tylko jako przeżycie świadomości, a więc nie jako to, co istniejące, ale jako
to, co się zjawia, co się prezentuje. W takim znaczeniu operacja redukcji nie jest negacją, bo
negacja oznaczałaby negatywny sąd odnośnie istnienia świata; redukcja jest w ogólne
poniechaniem pytania o istnienie (nieistnienie) świata i wszystkich poszczególnych
przedmiotów do niego należących. Co osiągamy w wyniku redukcji, tj. jaki jest cel tej
operacji? Redukcja fenomenologiczna nie jest bowiem redukcją w sensie sprowadzenia
jakiegoś swoistego fenomenu do innego rodzaju fenomenu, nie jest uznaniem, że jakiś
fenomen w rzeczywistości jest jedynie epifenomenem czegoś bardziej podstawowego – że
jest czymś iluzorycznym i fałszywym; nie jest ona także równoznaczna z uznaniem, że istota
jakiegoś fenomenu jest bezistociem, maską jakiegoś zafałszowania czy też domagającą się
100
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Tamże, s. 206.
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rozszyfrowania alegorią czegoś bardziej podstawowego (przykładem pierwszego podejścia
jest marksizm, przykładem drugiego - strukturalizm). Skoro dzięki redukcji przechodzimy od
świata jako realnie istniejącego do świata jako tego, co się jawi, to redukcja otwiera przed
badaczem obszar świadomości jako obszar bytu immanentnego i absolutnego. Immanentnemu
bytowi świadomości odpowiada transcendentny byt świata, zdany całkowicie (jak się okaże)
na świadomość. Redukcja transcendentalna odkrywa, że świat – jako horyzont
umotywowanych związków doświadczeniowych – potrzebuje świadomości, natomiast
immanentna świadomość nie potrzebuje świata do swego istnienia. Świat jako byt realny
(rzeczywiście istniejący) i transcendentny może jawić się jedynie poprzez wyglądy, a więc w
sposób niedoskonały, przypadkowy i względny, perspektywiczny, dopuszczający fałszywość i
koniecznie domagający się dalszych (nieskończonych) oglądów; z kolei byt świadomości
zawsze prezentuje się w sposób konieczny i absolutny (tj. nie może jawić się inaczej niż, już
się ukazuje), zawsze jawi się najzupełniej tak, jak jest.
Husserl

z

konstatacji

dotyczącej

prezentacji

przedmiotów

zewnętrznych

i

wewnętrznych wyciąga wnioski co do sposobu bycia świadomości i świata: adekwatny
sposób prezentacji przeżyć w refleksji wskazuje na absolutny byt świadomości, jawienie się
poprzez wyglądy przedmiotów świata zewnętrznego wskazuje na relatywny byt świata102. Jak
pisze: „świadomość rozważana w swej <czystości< musi być uważana za pewną w sobie
zamkniętą powiązaną całość bytu, za całość bytu absolutnego, w którą nic nie może wtargnąć
i z której nic nie może się wymknąć, całość, która nie posiada żadnego przestrzennoczasowego zewnętrza i sama nie może znaleźć się wewnątrz żadnego przestrzennoczasowego układu, która od żadnej rzeczy nie może doznać działania przyczynowego ani na
żadną rzecz takiego działania wywierać […] Z drugiej strony, cały przestrzenno-czasowy
świat, do którego jako podporządkowane [mu] poszczególne realności zalicza się i człowieka
i ludzkie Ja, jest wedle swego sensu jedynie bytem intencjonalnym, a więc takim, który ma
jedynie wtórny, względny sens bytu dla pewnej świadomość. Jest bytem, który świadomość
ustanawia, który zasadniczo jest naocznie ujmowalny i dostępny określeniom jedynie jako to,
co identycznie w umotywowanych mnogościach przejawów – poza tym zaś jest niczym”103.

102

A. Półtawski, Świat. Spostrzeżenie. Świadomość: fenomenologiczna koncepcja świadomości a realizm,
Warszawa 1973, s. 206-208.
103
Husserl, Idee… dz. cyt., s. 150-151.
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W wyniku redukcji świat staje się więc bytem intencjonalnym, światem (tylko) dla
świadomości 104 ; świat to korelat świadomości, już nie zbiór istniejących bytów, ale pole
sensu 105 . W wyniku redukcji otrzymujemy czystą świadomość jako „fenomenologiczne
residuum”– odkrywamy świadomość jako absolutny, niezależny od świata byt, który
konstytuuje w sobie wszelkie transcendensy106: „Świadomość to nie nazwa na <psychiczne
kompleksy>, stopione ze sobą <treści>, <wiązki> lub strumienie <wrażeń>, które, w sobie
pozbawione sensu, także w dowolnym nagromadzeniu nie mogłyby z siebie wydać żadnego
<sensu>, lecz jest ona na wskroś <świadomością>, źródłem wszelkiej rozumności i
nierozumności, wszelkiego uprawienia i nieuprawnienia, wszelkiej realności i fikcji,
wszelkiej wartości i bezwartościowości, wszelkiego [godnego] czynu i haniebnego
postępku” 107 . Żaden realny byt nie jest wymagany do istnienia świadomości, istnienie
świadomości nie domaga się z konieczności istnienia świata transcendentnego – istnienia
świadomości nie da się podważyć; natomiast obszar świata jest z istoty powątpiewalny. Oto
sedno myśli Husserla.
W nastawieniu naturalnym świadomość doświadcza samej siebie jako stanu realnego,
konkretnego podmiotu. Innymi słowy: podmiotem doświadczenia w naturalnym nastawieniu
jest empiryczne, realne Ja, ucieleśnione i mające swe miejsce w czasie i przestrzeni przyrody.
Redukcja transcendentalna przedziera się przez owo fizyczne Ja, będące częścią materialnej
przyrody, przedziera się także przez Ja psychiczne, tj. świadomość konkretnej osoby. Co
więcej,

empirycznym

przeżyciom

przeciwstawia

przeżycie

absolutne,

empirycznej

świadomości przeciwstawia świadomość absolutną108. Jak już wiemy, wszelka empiryczność
104

„Realność, zarówno realność pojedynczo wziętej rzeczy, jak również realność całego świata, pozbawiona jest
w sposób istotny (w naszym ścisłym sensie) samodzielności. Nie jest w sobie czymś absolutnym i czymś, co
wtórnie wiąże się z czymś innym, lecz w absolutnym sensie niczym, nie ma wcale żadnej <absolutnej istoty>,
ma znamię czegoś, co zasadniczo jest jedynie czymś intencjonalnym, jedynie czymś uświadamianym,
świadomościowo przedstawionym, pojawiającym się”. Tamże, s. 151.
105
K. Michalski, Logika… dz. cyt., s. 99.
106
„Ale co znaczy <odróżnienie nastawienia fenomenologicznego od naturalnego>? Czy zmianę nastawienia
można określić wyłącznie subiektywnie przez akt podmiotu? Gdyby tak było, nie rozumiałoby się przecie
skutków tego nastawienia. Fenomeny w samej swojej treści pozostają tym, czym są, nie ulegają modyfikacji. To,
co ich dotyczy jako coś, o czym można powiedzieć: <to jest>, pozostaje tym, czym było. Modyfikacji ulega
jednak owo <jest>, sens ich bycia. Tym, o co więc w tym nastawieniu chodzi, jest sens bycia czystych
fenomenów w porównaniu z sensem bycia tego, co jest dane w nastawieniu naturalnym. Poszukiwana nauka (a
szukać to znaczy pytać) jest więc w drodze do pytania o bycie czystych fenomenów (w tym o bycie
świadomości i przedmiotu świadomości). Pyta ona o bycie, ponieważ rezultatem wyrosłych w trakcie pytania
podstawowych operacji epoche i redukcji jest stwierdzenie tego, jak można zakreślić granice bycia świata i bycia
świadomości i jak się one do siebie mają”. Ale Husserl zawsze – za naukami pozytywnymi – uważa że
przedmiotem musi być jakiś byt. J. Patočka J, Co to jest fenomenologia?…dz. cyt., s. 168.
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E. Husserl, Idee… dz. cyt., s. 276.
108
„Przez redukcję fenomenologiczną odsłoniło się nam państwo transcendentalnej świadomości jako państwo
bytu <absolutnego> w określonym sensie. To jest pra-kategoria bytu w ogóle (albo w naszym języku: pradziedzina), w której tkwią korzeniami wszystkie inne dziedziny bytu, do której ze swej istoty nawiązują, od
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zakłada istotę jako warunek swojej możliwości. Fenomenologia – w wydaniu Husserla – jest
nauką o czystej, transcendentalnej świadomości. Jak jednak ma się sprawa z czystym Ja?
Jak pamiętamy, w Badaniach logicznych Husserl nie uznaje występowania jakiegoś
identycznego, transcendentalnego Ja – Ja to jedność strumienia przeżyć. W Ideach czystej
fenomenologii i fenomenologicznej filozofii ta sytuacja ulega zmianie: „Od początku jasne jest
tyle, że po przeprowadzeniu tej redukcji w owej rzece wielorakich przeżyć, jaka pozostaje
jako transcendentalne residuum, nigdzie nie natkniemy się na czyste Ja jako na przeżycie
wśród innych przeżyć ani też jako na właściwą część przeżycia, pozostającą i znikająca wraz
z przeżyciem, którego byłaby częścią. Ja wydaje się być obecne stale, nawet koniecznie, a nie
jest to oczywiście trwałość jakiegoś tępo uporczywie się utrzymującego przeżycia, jakiejś
<ideé fixe>. Raczej przeciwnie, przynależy ono do każdego nadchodzącego i przepływającego
przeżycia, jego <spojrzenie> przechodzi <poprzez> każde aktowe cogito na to, co stanowi
przedmiot. Ten promień spojrzenia zmienia się wraz z każdym cogito, przy nowym na nowo
wystrzela i wraz z nim znika. Ja jest jednak czymś identycznym”109.
Ja nie jest więc jakimś rodzajem przeżycia czy własnością przeżyć, ale konieczną i
stałą obecnością. Ta stała obecność oznacza, że Ja nie pojawia się i nie znika, lecz jest zawsze
i każdorazowo obecne, choć uobecnia się w pojawiających się i znikających przeżyciach. Jest
to więc specyficzna obecność: owemu Ja przysługuje identyczność, jednak ono samo nie
stanowi efektywnej części świadomości, tj. o Ja nic nie można powiedzieć poza tym, że
przeżycia są jego sposobami odnoszenia się do przedmiotów: „nie ma żadnej dającej się
wyeksplikować zawartości, jest w sobie i dla siebie nieopisywalne: czyste Ja i nic więcej”110.
Czyste Ja to specyficzny rodzaj „transcendnesu w immanencji”, którego nie można wyłączyć
– każde cogitatio jest bowiem przeżyciem owego Ja, jego spojrzenie przechodzi przez każde
przeżycie ku przedmiotowi: „wśród ogólnych właściwości istotnych oczyszczonej
transcendentnie dziedziny przeżyć pierwsze miejsce należy się słusznie nawiązywaniu
każdego przeżycia do <czystego> Ja. Każde <Cogito>, każdy akt w wyróżnionym sensie jest
scharakteryzowany jako akt odpowiedniego Ja, <wychodzi z tego Ja>, ono w nim >aktowo

której zatem są wszystkie zależne. Nauka o kategoriach musi wychodzić całkowicie od tego najradykalniejszego
ze wszystkich rozróżnień bytowych: bytu jako świadomości i bytu jako <ujawniającego> się w niej
<transcendentnego> bytu; rozróżnienie, które jak oczywiście widać, w jego czystości można uzyskać i ocenić
jedynie dzięki metodzie redukcji fenomenologicznej”. Tamże, s. 223-224.
109
Tamże, s. 174-175.
110
Tamże, s. 253.
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żyje>”111. Nie można więc pominąć owego specyficznego charakteru przeżyć – tego, że są
one przeżyciami pewnego Ja.
IV
Doniosłość Ja transcendentalnego wzrasta jeszcze w Medytacjach kartezjańskich,
gdzie celem jest ustanowienie nauki czyniącej zadość ideałowi apodyktyczności, tj.
niepowątpiewalności. Marzeniem Husserla było dotarcie do absolutnego początku, do
absolutnej podstawy, na której z konieczności musiałaby być ugruntowana każda późniejsza
nauka.

Ten

apodyktyczny grunt

musi

zostać dostrzeżony w

doświadczeniu,

w

przedpredykatywnej (przedjęzykowej) oczywistości. Jak pisze ojciec fenomenologii:
„Oczywistość apodyktyczna posiada jednak tę wyróżniającą właściwość, że jest nie tylko w
ogóle pewnością istnienia danych w niej z oczywistością rzeczy lub stanów rzeczy, lecz że
zarazem odsłania się ona krytycznej refleksji jako bezwzględna niemożliwość pomyślenia ich
nieistnienia, że więc z góry wyklucza jako bezprzedmiotowe wszelkie dające się przewidzieć
wątpienie”112.
Apodyktycznie pewną i fundamentalną podstawą poznania jest doświadczenie ego
cogito, tj. subiektywności transcendentalnej113. Niepowątpiewalność ego nie ogranicza się do
(samo)doświadczenia jego identyczności i ogólności, albowiem „wszystkie poszczególne
dane rzeczywistego i możliwego samodoświadczenia – choć każdej z osobna nie cechuje
absolutna niepowątpiewalność – poddane są przenikaniu uniwersalnej apodyktycznej
struktury, w której Ja doświadcza siebie samego (na przykład immanentnej formie czasowej
strumienia przeżyć)”114.
Istnieje więc uniwersalna struktura świadomości, w której Ja doświadcza siebie z
apodyktyczną precyzją. Apodyktyczną pewnością odznacza się nie tylko Ja, ale struktura
transcendentalna, w której ja doświadcza siebie samego. W obszarze transcendentalnego
doświadczenia ego może wydobywać się w nieskończoność. W każdym przeżyciu, w każdym
momencie można uchwycić Ja; świadomość jest na wskroś przeniknięta Ja. Każdy przedmiot,
111

Tamże, s. 251.
E. Husserl, Medytacje kartezjańskie: wprowadzenie do fenomenologii, przeł. A Wajs, Warszawa 2009, s. 27.
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„W doświadczeniu tym ego dostępne jest sobie samemu w sposób pierwotny. Ale to, co właściwie
adekwatnie doświadczone, stanowi każdorazowo zaledwie rdzeń tego doświadczenia – jest nim mianowicie
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rozpościera się jedynie nieokreślenie ogólny, występujący w charakterze czegoś presumptywnego horyzont,
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zewnętrzny czy wewnętrzny, przynależy do systemu przeżyć (zarówno w ich aktualnym
przepływie, jak i w potencjalności horyzontu) – ostateczne każdy przedmiot odsyła do Ja.
Pisze ojciec fenomenologii: „Ego uchwytuje siebie jednak nie tylko jako płynące w postaci
strumienia życie, lecz również jako Ja, które przeżywa to i owo i żyje refleksyjnie w tym lub
owym cogito jako to samo Ja”115.
Ego doświadcza siebie transcendentalnie zarówno jako jedności strumienia
świadomości, jak i refleksyjnie zwróconej ku sobie identyczności. Wreszcie przybiera postać
monady, czyli Ja w pełnej konkretności, ze wszystkimi intendowanymi przez nie
przedmiotami. Co prawda do uposażenia monady należy otaczający ją i istniejący-dla-niejświat (Umwelt), ale przedmioty tego ego są efektem syntetycznej aktywności konstytucji. „Ta
charakteryzująca mnie aktywność uznawania w bycie i wydobywania istnienia ustanawia
pewien habitualizm mojego Ja, który sprawia, że przedmiot zostaje przeze mnie wraz ze
swymi określeniami trwale przyswojony. Tego rodzaju utrzymujące się nabytki konstytuują
mój aktualny, znany mi świat otaczający wraz z jego horyzontem jeszcze niepoznanych
przedmiotów, to jest przedmiotów, które można jeszcze pozyskać, które antycypowane są w
owej formalnej strukturze [już znanych] przedmiotów”116.
To Ego odpowiedzialne jest więc za obiektywizację (nadanie sensu czyniące „oto”
przejawem przedmiotu), identyfikację (odniesienie wielości aktów do jednego bieguna),
związanie intencji w jedną całość i uznanie w bycia 117 . Konstytucja sensu, proces jego
swoistego „tworzenia”, należy nieomal w całości do Ja, jest aktywnością ego.
Warto jednak zwrócić się ku jeszcze jednemu wątkowi związanemu z redukcją,
wątkowi dość pobieżne potraktowanemu przez Husserla: kwestii Boga (czy też boskości). Jest
to, jak pisze Husserl, specyficzny transcendens, który nie jest dany bezpośrednio w
zredukowanej świadomości (jak czyste Ja). Jak pamiętamy redukcja nie oznacza anihilacji
świata, ale wzięcie w nawias przeświadczenia o jego realności; po redukcji świat (przedmioty
świata) funkcjonuje jako korelat świadomości. Tenże świat jawi się jako uporządkowany: „w
tym wszystkim tkwi jakaś cudowna celowość, gdyż racjonalność, jaką fakt ten
urzeczywistnia, nie jest racjonalnością, której domaga się istota” 118 . Świat cechuje się
napawającą zdumieniem teleologią, której przykładami mogą być rozwój człowieka od
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najprostszych form organicznych, przez rozwój kultury aż do postaci samej fenomenologii
itp.
Ten swoisty logos świata nie może zostać ujaśniony za pomocą nauk naturalnych,
domaga się wyjaśnienia wyrażanego przez termin „Bóg”, choć naturalnie nie jest to Bóg
świadomości religijnej, lecz filozoficznej (zobaczymy później jak Eric Voegelin
zakwestionuje tę dystynkcję). Pisze Husserl: „Tym, co nas tutaj obchodzi, jest – po
napomknięciu tylko o różnych grupach takich rozumowych podstaw dla istnienia jakiegoś
pozaświatowego <boskiego> bytu – to, że byłby on transcendentny nie tylko w stosunku do
świata, lecz oczywiście także w stosunku do <absolutnej> świadomości. Byłby zatem czymś
<absolutnym> w pewnym zupełnie innym sensie, niż absolut świadomości, tak jak z drugiej
strony byłby czymś transcendentnym w zupełnie innym sensie w przeciwstawieniu do
transcendnesu w sensie świata”119.
Kwestia Boga jawi się więc dwuznacznie na gruncie fenomenologii transcendentalnej
– z jednej strony możliwość Boga wiąże się z odkryciem uporządkowania, racjonalności i
teleologii świata (a więc fenomenologia nawet jeśli nie natrafia na samego Boga, to
przynajmniej na pewien Jego ślad); z drugiej strony fenomenologia musi się wyrzec swego
odkrycia bowiem tenże Bóg jest (o ile jest), co prawda swoistym, ale jednak wciąż
transcendensem:

„Na

ten

<absolut>

i

<transcendens>

rozciągamy

naturalnie

fenomenologiczną redukcję. Winien on zostać wykluczony z tego pola badania, które mamy
od nowa stworzyć, o tyle, o ile ma ono być polem samej czystej świadomości”120.
Już w analizach przeprowadzonych w poprzednim rozdziale mogliśmy zobaczyć, że
ten pozornie peryferyjny wątek (z punktu widzenia fenomenologii transcendentalnej), urasta
w oczach Erica Voegelina do jednego z „grzechów głównych” Edmunda Husserla, bowiem w
istocie rzeczy przekreśla on nie tyle swoisty, lecz mało istotny problem filozoficzny, co
podstawowe ukonstytuowanie ludzkiej egzystencji, a co za tym idzie - prawdy człowieka.
Należy tutaj wspomnieć, że stosunek Husserla do religii i Boga był dwuznaczny: „w
mojej egzystencji uczonego muszę niejako eliminować Boga po to, by torować drogę do
Boga”
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wieczności. Moim zadaniem jest próbować tego przez filozofię”122, „prawdziwa filozofia jest
tym

samym,

co

religijne

uprzytomnienie

sobie

samego

siebie”

123

.

Voegelin

najprawdopodobniej nie znał treści tych rozmów, a nawet jeśli znał, to zapewne uważał je za
deklarację, która nie znajduje potwierdzenia w filozofii Husserla. Nie zmienia to jednak faktu,
że fenomenologia w osobliwy sposób wiąże się z kwestią religijną czy też kwestią Boga
(osobistego zaangażowania lub jako tematu badań tudzież obu). Za przykład niech posłużą
takie postaci jak Max Scheler, Edith Stein, Adolf Reinach, ale także Martin Heidegger,
Emmanuel Levinas, Michel Henry, Jean-Luc Marion, Józef Tischner czy wreszcie
fenomenologie nie-filozofowie jak Mircea Eliade, Rudolph Otto czy Jonathan Z. Smith. Nie
chodzi tutaj naturalnie o licytowanie, kto był (jest), a kto nie był (jest) w ten czy inny sposób
zaangażowany w kwestię religii (Boga) (przeciwnicy mogliby wyliczać: Jean-Paul Sartre,
Maurice Marleu-Ponty), ale o zauważenie pewnej zbieżności fenomenologii i kwestii
religijnej. Jak pisze Daniel Sobota: „Ta dynamika i intensywność życia religijnego w kręgach
fenomenologów nie była przypadkowa, lecz wiązała się z pewnym etosem pracy
fenomenologicznej. Składały się na nią wymóg bezinteresowności, pozostającego przy
rzeczach poznania, maksymalnej uczciwości względem samego siebie, subtelności widzenia,
samoobserwacji, analizy własnych przeżyć, redukcji rozumianej jako forma oczyszczenia się
z tego, co światowe – wszystko to prowadziło do wykształcenia postawy pełnej rzeczowości,
pokory, otwartości, tolerancji, wolności od uprzedzeń”124.
Chociaż bowiem fenomenologia Husserla jest przede wszystkim epistemologią
(przynajmniej dla Voegelina), o tyle ruch fenomenologiczny jest pewną postawą
egzystencjalną, moralną i religijną. Fenomenologie Husserla czy Schelera są niczym innym
jak wyjrzeniem poza to, co zmienne, zmysłowe, przypadkowe w to, co niezmienne (istotowe)
duchowe i konieczne. Może być tak, że każdy rodzaj fenomenologii jest przemianą
angażującą człowieka całościowo.
Na koniec analiz poświęconych fenomenologii transcendentalnej Husserla chciałbym
zwrócić się jeszcze raz ku zagadnieniu przedmiotowości. Przedmiot to nazwa dla wielu
różnych, ale jednak posiadających wspólny mianownik, „ukształtowań”. Przez przedmiot
Husserl rozumie nie tylko rzecz, ale także własność, relację, stan rzeczy, porządek itd. Owe
ukształtowania tworzą uporządkowaną całość w tym sensie, że wszystkie odwołują się do pra-
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D. Sobota, Źródła i inspiracje Heideggerowskiego pytania o bycie, Bydgoszcz 2012, s. 300.
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formy przedmiotu, wszystkie z niej niejako wyrastają. Od strony formalnej oznacza to, że
każdy fenomen – czy będzie to liczba pięć czy rytuał koronacyjny w starożytnym Egipcie (tj.
obojętnie do jakiej dziedziny materialnej by fenomen nie należał) – przynależy do „formy
dziedziny w ogóle, albo – co jest równoważne – do formalnej istoty: przedmiot w ogóle i do
należących do niej formalnych kategorii”125.
Przytoczmy jeszcze jeden cytat z Husserla: „Po jednej stronie znajdują się istoty
materialne i to są w pewnym sensie <właściwe> istoty. Po drugiej stronie jednak mamy
wprawdzie coś ejdetycznego, ale przecież coś z istoty swej zasadniczo różnego: jedynie
pewną formę istoty, która wprawdzie jest istotą, lecz całkowicie <pustą>, istotą dostosowaną
w tej pustej postaci formy do wszystkich możliwych istot, istotą w swej formalnej ogólności
nadrzędną w stosunku do wszystkich, także w najwyższych materialnych momentów i
przedmiotów ogólnych i przepisującą im z góry prawa poprzez przynależne do niej formalne
prawdy. Zatem tak zwana <formalna dziedzina> nie jest wszak czymś równorzędnie
przyporządkowanym materialnym dziedzinom, właściwie nie jest dziedziną, lecz pustą formą
dziedziny

w

ogóle,

a

wszystkie

dziedziny

ze

wszystkimi

och

materialnymi

uszczegółowieniami istotnościowymi – zamiast obok siebie – ma raczej pod sobą”126.
Owa „pewna forma istoty”, nadrzędna wobec wszelkich innych (materialnych) istot,
jest właśnie jako słońce wznoszące się nad światem, rzekami, górami, dolinami i lasami, które
są tylko o tyle widoczne, o ile świeci słońce. Wszystkie istoty, materialne i formalne, tworzą
bowiem swoistą hierarchię rodzajów i gatunków, na szczycie której stoi najbardziej pusta,
ogólna i przeto wszechobecna istota, o której można powiedzieć, że funduje (co odwraca
metaforykę - już nie istota najwyższa, lecz to, co najgłębsze każdą mniej ogólną istotę). Temu
przedmiotowi w ogóle odpowiada formalna ontologia jako odnośna nauka. Kategorie
analityczne odkryte przez tę formalną ontologię opisują przedmiot w ogóle, i w tym sensie są
one zawsze obowiązujące dla wszelkich dziedzin przedmiotowych (przedmiotów matematyki
i religii). Logicznymi przykładami takich kategorii są m.in. własność, stan rzeczy, relacja,
identyczność, część i całość, ilość, rodzaj i gatunek itd.
W fenomenologii Husserla władza przedmiotu jest absolutna – wszystko, co się jawi,
co się ukazuje, co daje się doświadczyć, jest przedmiotem. Lecz przedmiot ten nie stoi przed
Ja niczym kamień, po prostu „tu oto”, lecz jego sens jest przez podmiot konstytuowany.
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E. Husserl, Idee… dz. cyt., s. 37-38.
Tamże, s. 38-39.
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Absolutna władza przedmiotu w dziedzinie sensu odsyła się do absolutnej władzy Ja:
przedmiot, nie-Ja, odsyła do generującego sensy Ja.
To właśnie te tematy fenomenologii transcendentalnej Husserla: koncepcja
apodyktycznie ufundowanej naukowości, eidetyki, intencjonalności, absolutnego charakteru
świadomości, identyczności Ja, redukcji obejmującej Boga oraz prymatu przedmiotowości
jako najwyższej kategorii jawienia się – wyznaczają główną linię sprzeciwu Erica Voegelina.
Cóż więc pozostaje z fenomenologii Husserla w myśli Voegelina? Odpowiedź: świadomość
jako „pole” uniwersalnego zjawiania się, rzeczywistość rozumiana nie jako byt, lecz jako to,
co ukazuje się, daje się człowiekowi w doświadczeniu.
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Rozdział III
Wstępne ujęcie świadomości w filozofii Erica Voegelina
„Każde sensowne zjawisko podobne jest do kręgu, którego obwód można odmierzyć z całą
precyzją krokami w świetle dnia. Nocą jednak zanika, uwydatnia się natomiast fosforyzujący
środek, jak kwiat roślinki lunaria, o której opowiada Wierus w swej książce De praestigiis
daemonum. W świetle jawi się forma, w ciemności zapładniająca moc”
(Ernst Jünger, Awanturnicze serce)

Tematem niniejszego rozdziału jest to, co Eric Voegelin nazywa strukturami
świadomości (ang. structures of consciousness). Zanim jednak przejdę do ich omawiania
muszę zauważyć, że rzeczą myślenia Voegelina jest porządek, zwany po angielskiu order, po
niemiecki die Ordnung, wreszcie w grece taxis i cosmos. W następnym rozdziale podejmę się
pokazania, jak do tego doszło, że porządek stał się główną kategorią omawianego dyskursu.
W tym momencie interesuje nas jedynie to, co filozof rozumiał poprzez to pojęcie. A
zrozumieć sens owej „rzeczy” niełatwo, to bowiem jeden z tych przypadków, kiedy fundującą
dla danego dyskursu kategoria sama pozostaje nie tylko niezdefiniowana, ale także –
przynajmniej wedle posługującego się nią filozofa - niedefiniowalna.
W napisanych w latach 70’ ubiegłego Autobiograficznych refleksjach Voegelin
zauważa, że porządek rzeczywistości – nie pojęcie czy idea porządku, ale porządek jako taki
– nie jest jego wymysłem. Świadomość istnienia porządku rzeczywistości sięga tak daleko w
przeszłość, jak istnieją jakiekolwiek źródła pisane (co naprowadza na kolejny wymiar
myślenia Voegelina – na refleksję nad historią). Porządek oznacza „strukturę rzeczywistości
tak, jak jest ona doświadczana, a także dostrojenie człowieka do porządku, który nie jest jego
dziełem – porządkiem kosmosu”127. Już w tym cytacie wyraźnie rysuje się fenomenologiczny
charakter filozofii Voegelina – o porządku możemy mówić, resp. możemy o nim myśleć,
tylko o tyle, o ile jest on doświadczany. Porządek wskazuje na doświadczenie porządku. Ale
porządek nie jest czymś neutralnym, nie oznacza po prostu struktury rzeczywistości w jej
nagiej faktyczności, bowiem problem doświadczenia porządku wiąże się z dostrojeniem do
127

„By order is meant the structure of reality as experienced as well as the attunement of man to an order that is
not of his making – i.e. the cosmic order”. E. Voegelin, Autobiographical Reflections, Baton Rogue and London
1989, s.75.
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porządku – porządek ma charakter normatywny, należy go nie tylko poznać, doświadczyć,
zrozumieć, ale także żyć zgodnie z nim. Albo inaczej: zrozumieć porządek i doświadczyć go,
to dostroić się do niego, wpisań weń swą egzystencję. Dlatego też pytanie o porządek
rzeczywistości, o jej logos, odnosi się do źródła porządku ludzkiej egzystencji. Voegelin
wypowiada również myśl według której porządek wiąże się z kosmosem – porządek nie jest
tworem człowieka, nie jest jego dziełem ani projektem, ale tym, co nie-uczynione-jego-ręką.
Porządek jest porządkiem kosmosu, czyli tego, co wszechobejmujące (więcej na ten temat w
rozdziałach IV i VIII).
Jeśli uznamy wstępnie, że rzeczą myślenie Voegelina jest porządek – w sensie
struktury rzeczywistości oraz dostrojenia człowieka do owego porządku – to przyjmując
perspektywę fenomenologiczną musimy zapytać o „jak” owego doświadczenia porządku, o
„jak” ukazywania się porządku. A nawet więcej, chcąc zyskać legitymizację do zaliczenia
Voegelina w poczet fenomenologów, musimy wskazać moment, kiedy faktycznie postępuje
on na sposób fenomenologiczny. Takim „miejscem” jest tekst zatytułowany Was ist
Politische Realität?, stanowiący jedyny rozdział III części Anamnesis pt. Die Ordnung des
Bewusstseins.
Voegelin pisze tam: „Miejscem doświadczenia porządku jest świadomość konkretnego
człowieka”128, po czym dodaje: „człowiek doświadcza siebie samego jako uporządkowanego
poprzez napięcie ku boskiej podstawie swego istnienia”129. W tych dwóch zdania daje już o
sobie znać fenomenologiczna formacja Voegelina – pytanie o porządek jest wyrazem powrotu
do rzeczy samych, czy raczej do tego, jak rzeczy same ukazują się, jak są przez człowieka
doświadczanie: pytanie o porządek jest pytaniem o doświadczenie porządku. Co więcej,
Voegelin pisze o związku pytania dopytującego o porządek z pytaniem pytającym o boskość
(co znaczy: związek pomiędzy uporządkowaniem człowieka a byciem ku boskości), bowiem
człowiek doświadcza uporządkowania tylko o tyle, o ile doświadcza napięcia ku boskiej
podstawie (niem. Spannung zum göttlichen Grund, ang. tension toward the divine ground).
Tak więc pytanie o porządek jest fenomenologicznym pytaniem o „jak” doświadczenia
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„Das Bewustsseins konkreter Menschen ist der Ort, an dem Ordnung erfahren wird”/„The consciousness of
concrete men is the locus where order is experienced”. E. Voegelin,Was ist politische Realität [:] Anamnesis. Zur
Thoerie… dz. cyt., s. 287; Voegelin E., What is Political Reality? [w:] Anamnesis. On the Theory… dz. cyt.,
Columbia 2005, s. 345.
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„der Mensch sich als geordnet durch die Spannung zum göttlichen Grund seiner Existenz erfährt”/„man
experiences himself as ordered through the tension toward the divine ground of his existence”. Tamże, s. 287;
345.
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boskiej podstawy, co otwiera przed Voegelinem dziedzinę świadomości130 i jej doświadczeń –
filozof pyta o swoistość napięcia ku boskiej podstawie istnienia.
To swoiste doświadczenie, bowiem termin „napięcie” wskazuje, że doświadczenie
porządku (niem. Erfahrung von Ordnung, ang. experience of order) stanowi nieprzedmiotową
rzeczywistość (niem. nicht-gegenständlichen Realität, ang. nonobjective reality). Znaczy to,
że świadomość funkcjonuje przynajmniej w dwóch modi: w modi przedmiotowości i
nieprzedmiotowości, gdzie nie tylko to, co doświadczane, jawi się jako przedmiot bądź nieprzedmiot, lecz także doświadczająca świadomość zdaje się skorelowana z odnośnym sensem
jawienia się. Fakt, iż doświadczenie porządku jest doświadczeniem napięcia ku boskiej
podstawie,

oznacza

także,

że

uporządkowanie

stanowi

„moment”

doświadczenia

transcendencji – boska podstawa jest bowiem tym, co transcendentne, a jej doświadczenie jest
doświadczeniem transcendencji131. W takim oto znaczeniu doświadczenie transcendencji nie
jest jednym z wielu rodzajów doświadczeń, lecz doświadczeniem wyróżnionym, źródłowym
– jest doświadczeniem napięcia ku porządkującej podstawie rzeczywistości.
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John Corrington uważa, że dopiero wraz z czwartym tomem Order and History, a więc opublikowanym w
1974 roku Ecumenic Age, Voegelin wynosi pojęcie świadomości do rangi kategorii organizującej całość jego
dyskursu. Corrington utrzymuje, że wraz z tą reorientacją zmianie uległo rozumienie kluczowych dla Voegelina
obszarów rzeczywistości: 1) wcześniejsza filozofia historii ustąpiła miejsca psychologii filozofii, przez co
Corrington rozumie (a myśl ta wydaje się nad wyraz niejasna i niedostatecznie uargumentowana) refleksję nad
historią utożsamioną z opisem (ang. description) procesu dyferencjacji świadomości, co wiąże się z
podporządkowaniem wszelkich analiz teorii świadomości; 2) ustanowienie świadomości głównym tematem
dyskursu sprawiło, że myśl Voegelina odcieła się się od swoich rzekomo chrześcijańskich korzeni (Corrington
nie dostarcza w tym wypadku należytych wyjaśnień); 3) Corrington dodaje jednak, że wyniesienie pojęcia
świadomości do rangi najważniejszej kategorii, pozwoliło Voegelinowi usunąć pewne dwuznaczności związane
ze stosowanymi do tej pory pojęciami „skoku w istnieniu” i „ludzkiej natury”. Do pewnego stopnia zgadzam się
z Corringtonem – faktycznie uczynienie świadomości podstawowym pojęciem filozofowania znaczy przełom w
myśli Voegelina, ale ów przełom należy nie tylko datować w odmienny sposób (nie na rok 1974, ale na połowę
lat 60’ ubiegłego wieku, z którego to okresu pochodzi cytowany już tekst Was ist Politik Realität), ale przede
wszystkim inaczej rozumieć jego sens – myśl Voegelina dopiero począwszy od tego okresu stała się filozofią w
pełni oryginalną, przytomnie łączącą hermeneutykę myśli starożytnej z nowoczesną refleksją filozoficzną
prowadzoną w fenomenologicznym stylu. Zob. J. Corrington, Order and Consciousness/Consciousness and
History: The New Program of Eric Voegelin [w:] Eric Voegelin’s Search for Order in History. Expanded
Edition, ed. S. McKnight, Lanham 1987, s. 157.
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Pisze Michael P. Morrissey: „Podstawowe źródło porządku w ludzkiej egzystencji zakorzenione jest w
doświadczeniach transcendencji, w dostrojeniu się do boskiej rzeczywistości, zgodności z Bogiem. Oto mądrość
poprzednich wieków, którą Voegelin odzyskał i ukazał nam w czasach politycznego i duchowego kryzysu”
(„The fundamental source of order in human existence is rooted in experencies of transcendence, in the
attunement to divine reality, in our getting in tune with God. This is the wisdom of the ages that Voegelin has
recovered and proclaimed for us in our own time of political and spirituals crisis”). M. P.Morrissey, Voegelin,
Religious Experience … dz. cyt., s. 11.
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W niniejszym rozdziale omówię Voegelinowskie rozumienie pojęć partycypacji,
świadomości, rzeczywistości, prawdy, egzystencji, a także Pomiędzy (metaxy, In-Between)132.
Wstępne dlatego, że będę abstrahował na tyle, na ile to możliwe, od „teofanicznych
wydarzeń”, a więc od doświadczeń boskości i transcendencji, a także symbolizacji owych
doświadczeń. Nie można jednak wykluczyć ich całkowicie – wtedy bowiem omawiane
fenomeny straciłyby swój sens, przestałaby być tym, czym są. Dlatego poniższe badania
należy traktować jako prolegomena, które zostaną jeszcze rozwinięte i uzupełnione w
następnych rozdziałach poświęconych teofanicznym wydarzeniom i symbolizacji. Takie
postępowanie jest zgodne z metodą hermeneutyczną – nie polega ona bowiem na tym, aby w
sposób pełny, wyczerpujący i tym samym jednorazowy (Voegelin powiedziałby: absolutny)
omówić dany fenomen, a następnie przejść do następnego, w taki sposób, aby już więcej nie
wracać i nie powtarzać tego, co napisano wcześniej.
Ale hermeneutyczny powrót nie jest powtórzeniem, jeśli przez to ostatnie rozumieć
dokładne odtworzenie tego, co powiedziano – dla metody hermeneneutycznej, dla prawdziwie
filozoficznej medytacji, rozważenie każdego nowego tematu, pojęcia czy fenomenu oznacza
możliwość, a także konieczność, dookreślenia tego, co powiedziano wcześniej. Omawiane
przeze mnie fenomeny opalizują wieloznacznością i dlatego domagają się nie powtórzenia,
ale powtórnego przybliżenia, dookreślenia, ponownego wydobycia, dzięki któremu ukażą się
w innym świetle, w inny sposób. Dlatego badanie hermeneutyczne porusza się po kole (czy
też spirali) – ono nie zostawia nic za sobą, lecz powraca, aby lepiej rozumieć.
I
Zanim jednak przejdziemy do omówienia dwóch sposobów bycia świadomości, muszę
zwrócić uwagę na trzy rzeczy. Po pierwsze, Voegelin uważał, że świadomość należy
rozpatrywać tylko i wyłącznie jako część kompleksu (ang. complex) świadomośćrzeczywistość-język (ang. consciousness-reality-language). Oznacza to, że nie tylko każde
doświadczenie jest doświadczeniem czegoś, ale że każde doświadczenie wyraża się w języku.
Jest to jednak powierzchowne ujęcie tego, co wyraża łańcuch pojęć świadomośćrzeczywistość-język. Ten kompleks konstytuuje specyficzny dla człowieka „obszar
132

Decyduję się na pisownię „Pomiędzy” z dużej litery. Po pierwsze, niejednokrotnie czyni tak sam Voegelin,
choć należy dodać, że czyni to niekonsekwentnie, ponieważ w wielu miejscach filozof stosuje zapis z małej
litery. Po drugie, metaxy, czyli Pomiędzy, jest jedną z najważniejszych kategorii Voegelina i to kategorią
oryginalną i swoistą, niesprowadzalną do żadnych innych ujęć – to pojęcie sui generis Voegelinowskie. Dlatego
też zarówno z troski o jego należyte wyeksponowanie, jak i z obawy przed zatratą jego znaczenia i rangi,
decyduję się na taką, a nie inną pisownię.
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egzystencjalnej rzeczywistości” (ang. area of existential reality), co oznacza, że świadomości
nie można rozpatrywać jako bytu, jako substancji, jako tego, co istniejące niezależnie od
rzeczywistości (w sensie tego, co doświadczane, co uświadamiane), oraz jako tego, co
mogłoby jawić się poza językową ekspresją, w jakiejś przedpredykatywnej sferze bytu.
Innymi słowy świadomość, rzeczywistość i język nie są istniejącymi niezależnie od
siebie bytami czy też sferami bytu, które wchodziłyby lub nie w interakcje z sobą – one są,
jawią się tylko o tyle, o ile są częściami kompleksu, są więc momentami, które wzajemnie się
konstytuują. Chcąc zachować możliwie jasną analizę, w niniejszym rozdziale, abstrahuję na
tyle, na ile to możliwe, od językowej ekspresji doświadczenia, zwracając na nią uwagę tylko
tam, gdzie pominięcie roli języka groziłoby niezrozumieniem myśli Voegelina.
Po drugie, świadomość funkcjonuje nie w dwóch, lecz w trzech modi – obok
intencjonalności i rozświetlenia Voegelin wymienia także tzw. równowagę świadomości, czy
też świadomość refleksyjną, refleksyjny dystans. I ta struktura ma niebagatelne znaczenie,
ponieważ odpowiada ona za dystansowanie się od paradoksu świadomości, tj. analizowanie i
mówienie o podwójnej konsytucji świadomości: „każde filozofowanie jest przeprowadzane w
refleksyjnym dystansie, wewnątrz świadomości o świadomości” 133 . Ale podobnie jak w
przypadku języka, w rozważaniach prowadzonych w niniejszym rozdziale abstrahuję od
analiz równowagi świadomości, między innymi dlatego, że to prawdopodobnie najbardziej
złożone, oryginalne i kontrowersyjne pojęcie wprowadzone przez autora Order and History, a
co za tym idzie jego eksplikacja domaga się możliwe jak najpełniejszej prezentacji myśli
Voegelina. Pojęcie to przedstawiam, interpretuję i poddaje krytyce w ostatnim rozdziale
pracy.
Wreszcie po trzecie, zarówno przedmiotowa, jak i nieprzedmiotowa świadomość są
sposobami bycia świadomości – choć oba modi odróżniają się od siebie tak jak dzień i noc, to
łączy jest fakt, że są modi czy też strukturami, jak woli mówić Voegelin, świadomości jako
takiej. Według filozofa świadomość oznacza nic innego jako partycypację (ang. participation,
niem. teilhat). Kategoria ta jest dla Voegelina w równym stopniu fundamentalna, co płynna i
niedookreślona. Nie ulega jednak wątpliwości, że ujęcie świadomości jako partycypacji było
pomyślane jako reakcja na ograniczenia Husserlowskiej filozofii świadomości. Zresztą sam
wybór świadomości (ang. consciousness, niem. Bewusstseins) na podstawową kategorię
133

„All philosophy is conducted in reflective distance within consciousness about consciousness”. E. Voegelin,
The Beyond and its Parousia [w:] The Drama of Humanity and Other Misscelaneous Papers 1939-1985,
Columbia and London 2004, s. 399.

63

opisującą specyfikę człowieka jest w tym wypadku znaczący. Jak pisze w jednym z tekstów
Voegelin: „Musiałem sformułować alternatywę dla Husserlowskiej koncepcji egologicznie
ukonstytuowanej świadomości” 134 . Ta krytyka dotyczy nie tyle opisów świadomości
intencjonalnej (choć Voegelinowi znacznie bliższy jest Husserl z okresu Badań logicznych i
Idei fenomenologii niż Husserl transcendentalista) 135, co autonomiczności i monadyczności
podmiotu Husserla (jeszcze innym tematem pozostaje krytyka przedmiotowości i bytowości
jako ostatecznej postaci fenomenalności).
Kiedy Voegelin pisze, że świadomość stanowi moment, a więc niesamodzielną część,
kompleksu „świadomość-rzeczywistość-język”, ma na myśli to, że punktem wyjścia refleksji
nie jest czysta świadomość, ale świadomość zakorzeniona w rzeczywistości większej niż ona,
rzeczywistości ją obejmującej. Natomiast dla Husserla, jak pamiętamy, świadomość ma
strukturę egotyczną; ego jest owym specyficznym „transcendensem w immanencji”, zawsze i
każdorazowo identycznym, a wszelkie przeżycia są przeżyciami Ja, każde przeżycie
wychodzi z owego Ja. Więcej nawet – transcendentalna subiektywność jest tym, co
doświadczane w apodyktycznej oczywistości, co wyklucza możliwość wątpienia. Wszelka
powątpiewalność, wszelkie wzięcie w nawias świata, ma za swoją możliwość istnienie
świadomości. Subiektywność transcendentalna nie zależy od świata; subiektywność
transcendentalna odznacza się absolutnym sposobem bycia; subiektywność transcendentalna
odpowiada za ukonstytuowanie swoich przedmiotów i ostatecznie świata.
Poprzez akty transcendentalnej refleksji nad Ja żyjącym w świecie, żyjącym w tezie
naturalnego przeświadczenia o istnieniu świata, unosi się Ja jako „nieuprzedzony
obserwator”, którego jedynym zainteresowaniem jest opisywanie tego, co i jak się pojawia136.
Według Voegelina, koncepcja transcendentalnego Ja prowadzi do destrukcji zakorzeniania
człowieka w rzeczywistości większej niż on sam; tym samym filozofie poszukujące
radykalnego i apodyktycznego początku, początku „czystego”, deformują świadomość –
filozofia transcendentalna nie powołuje do istnienia nowej świadomości, ale tworząc iluzję
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„I had to formulate the alternative to Husserl’s conception of an egologically constituted consciousness”. E.
Voegelin, Remembrance of Things Past [w:] Published Essays 1966-1985, Baton Roque-London 1990, s. 311.
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Podkreśla to także Roland Srigley, który pisze: „Należy zaznaczyć, że intencjonalność, chociaż jest tylko
jednym z wymiarów paradoksalnej struktury świadomości, sama w sobie nie deformuje rzeczywistości. Stanowi
ona prawomocny sposób poznania, dostosowany do skorelowanego z nim obszaru rzeczywistości” („Now, it
should be stated that this intentional stance, altough only one dimension of consciousness’ paradoxic structure, is
not inherently deformative. It is a legitimate mode of cognition, perfectly suited to the area of reality in which
the appropriate corresponding structures predominate”). R. Srigley, Eric Voegelin’s Platonic Theology, Toronto
1991, s. 27-28.
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E. Husserl, Medytacje kartezjańskie… dz. cyt., s. 56-57.

absolutnej świadomości zasłania przed człowiekiem jego własną istotę. Człowiek nie może
dotrzeć do „apodyktycznego początku”, a co dopiero go ustanowić; nie może, ponieważ
świadomość jest relatywnie późnym wydarzeniem w historii procesu wypływania
rzeczywistości z podstawy istnienia (i to nie tylko w sensie diachronicznym). Każdy filozof,
święty, prorok, twórca mitów – każdy człowiek – rodzi się, działa, doświadcza, tworzy i
umiera w rzeczywistości, która go poprzedza i która będzie trwać po nim. Jak pisze Voegelin,
opowieść każdego „rozpoczyna się gdzieś pośrodku”137.
II
Czym dla Voegelina jest świadomość jako taka; nie świadomość tego czy innego typu,
ale świadomość w swej najbardziej własnej istocie? Jak pisze: „odkryłem, że centrum
świadomości stanowi doświadczenie partycypacji, co oznacza rzeczywistość bycia w
kontakcie z rzeczywistością poza mną”138. Świadomość jest więc świadomością partycypacji,
„mieć świadomość” czy też „być świadomym” to partycypować w wielu regionach czy też
obszarach (ang. realms) rzeczywistości. Partycypacja jest otwartością człowieka, resp.
świadomości; otwartością, której nie można zawęzić do intencjonalności celującej w
przedmiotowość. Voegelin wielokrotnie i z naciskiem podkreślał, że istotą świadomości jest
„doświadczenie partycypacji” – człowiek jest świadom tego, że partycypuje w rzeczywistości.
Nie tylko jest otwarty na rzeczywistość w jej mnogich ukształtowaniach, ale doświadcza owej
otwartości. Nie tylko pozostaje w kontakcie z rzeczywistością poza nim, ale jest tego
świadom. Świadomość rzeczywistości jest samoświadomością otwartości na rzeczywistość.
Tak jak dla Husserla immanentnym składnikiem przeżycia jest jego uświadamianie, obecność
przeżycia samego dla siebie (jeszcze nie refleksyjna, a więc nie uprzedmiotawiająca)139, tak
dla Voegelina świadomość doświadcza własnej partycypacji, otwartości na rzeczywistość.
Pisząc o kompleksowej strukturze doświadczenia partycypacji, filozof odróżnia: 1)
rzeczywistość tego, kto doświadcza; 2) rzeczywistość tego, co doświadczane i 3)
„rzeczywistość świadomości partycypacji” (ang. reality of the consciousness of participation).
Zdaniem Voegelina, podobną strukturę wyróżnił i nazwał Platon, nadając jej nazwę metaxy,
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„beginning in the middle”. E. Voegelin, Order and History V: In Search of Order, Columbia and London
2000, s. 43.
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„The center of consciousness I found to be the experience of participation, meaning thereby the reality of
being in contact with reality outside myself”. E. Voegelin, Autobiographical… dz. cyt., s. 72.
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Pisze o tym Michalski: „Przeżycie jest więc zawsze obecne dla samego siebie, zawsze jakoś już sobie
świadome, zanim refleksja może uczynić swym przedmiotem – i właśnie ta nieprzedmiotowa świadomość
samego siebie jest warunkiem możliwości przedmiotowej refleksji. […] dla przeżycia „istnienie” i „być
uświadamianym” to jedno i to samo”. Zob. K. Michalski, Logika i czas… dz. cyt., s. 84.
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Pomiędzy (ang. In-Between, niem. Zwischen). Pisze tak: „Doświadczenia nie należy lokować
ani w podmiocie, ani w świecie przedmiotów, lecz w Pomiędzy, co oznacza Pomiędzy
biegunami człowieka i doświadczanej przez niego rzeczywistości”140. Powyższy cytat jest o
tyle cenny, że antycypując rozdział świadomości przedmiotej (podmiot i przedmiot
doświadczenia) i świadomości nieprzedmiotowej (w której doświadczający i doświadczane są
określeni jako bieguny), wskazuje, iż w obu przypadkach należy je ujmować jako modi
świadomości i Pomiędzy - gdzie źródłowy charakter ma doświadczenie jako rzeczywistość
partycypacji, a nie doświadczający czy doświadczany. Krótko mówiąc, nie należy myśleć
jakoby doświadczenie dopiero łączyło dwa uprzednio już wobec niego istniejące bieguny - to
raczej owe bieguny jawią się tylko o tyle, o ile „jest” doświadczenie.
Temat swoistości świadomości Pomiędzy Voegelin rozwijał w innych terminach w
tekście pt. Eclipse of Reality. Pisze tam: „Bycie-świadomym-czegoś jest doświadczeniowym
procesem [podkreślenie moje, T.N.], spolaryzowanym przez poznawcze napięcie pomiędzy
poznającym a poznawanym”

141

. Autor Anamnesis obok biegunów poznającego i

poznawanego wyróżnia „doświadczeniowy proces i poznawcze napięcie jako całość” (ang.
experential process and the cognitive tension as a whole). Tak ujęte doświadczenie nazywane
jest „procesem wewnątrz rzeczywistości” (ang. a process within the reality), nazywanym
także wydarzeniem (ang. event, w tekstach pisanych w języku niemieckim: Ereignis).
Możemy więc zastosować zapis:

świadomość = doświadczenie = proces = wydarzenie.

Procesualny i wydarzeniowy charakter świadomości w ujęciu Voegelina będzie rozwijany
przeze mnie zarówno w tym, jak i następnych rozdziałach – także dlatego, że we właściwym
sensie owa procesualność i wydarzeniowość dotyczą nieprzedmiotowej świadomości
boskości.
Póki co poprzestańmy na konstatacji, że choć Voegelin wydaje się traktować oba
terminy synonimicznie, to mają one nieco odmienne pole semantyczne. Procesualność
świadomości jako takiej (której rdzeniem jest doświadczenie partycypacji) oznacza, że
świadomość „nie jest trwającym przedmiotem, ale niedotykalnym procesem podtrzymywania
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„The experience is neither in the subject nor in the world of objects but In-Between, and that means InBetween the poles of man and of the reality that he experiences”. E. Voegelin, Autobiographical…dz. cyt., s. 7273.
141
„To be conscious of something is an experential process polarized by the congitive tension between the
knower and the known”. E. Voegelin, Eclipse of Reality [w:] What is History? And Other Late Unpublished
Writings, Baton Roge and London 1990, s. 113.
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własnej tożsamości” 142 , zaś w innym tekście Voegelin będzie pisał o „formie, która nie
istnieje inaczej niż w procesie formowania” 143 , a także o tym, że świadomość to swoista
„rzecz”, „której struktura [choć, T.N.] jest rozpoznawalna, to nie ma charakteru
określonej/ograniczonej formy rzeczy, mającej początek i koniec w czasie […] to forma w
procesie formowania albo porażki formowania, z Początkiem i Końem spoza czasu” 144.
Voegelin będzie pisał także o ruchu (ang. movement, niem. Bewegung) świadomości.
Wszystkie te pojęcia – procesu, wydarzenia, ruchu – mają antymetafizyczny charakter. Gdy
autor Order and History pisze o świadomości jako o procesie czy wydarzeniu, ma na myśli to,
że nie jest ona ani res cogitans ani Ja transcendentalnym, nie jest żadnym bytem, substancją, a
więc nie subsystuje. Doświadczenie jest procesem, nie „jest”, lecz dzieje się, wydarza się czy
też zachodzi –

jest to „dzianie się”, wydarzanie, które przekreśla możliwość jakiegoś

pomyślenia trwającego podmiotu procesu, jakiegoś podłoża zmian, które samo pozostawałoby
niezmienne, nawet jeśli miałby to być najbardziej pusty i ogólny podmiot.
Innymi słowy: świadomość, tak jak rozumie ją Voegelin, jest chronicznie,
nieodwołalnie nie-dokończona, a więc nie jest przedmiotem, ten bowiem jest tym, co
osiągnęło już swój kształt, co już „spoczeło” w swych graniach. Pogłębienie badań nad
procesualnością i wydarzeniowością świadomości domaga się wprowadzenia rozróżnienia na
dwie struktury świadomości.
III
Czytelnik pism Erica Voegelina może uznać, że ten posługuje się pojęciem
intencjonalności w co najmniej dwuznaczny sposób. I rzeczywiście tak jest. W pewnych
kontekstach pojęcie intencjonalności odnosi się do jednej ze struktur świadomości, z kolei w
innych wiąże się z krytyką transcendentalizmu Husserla i generalnie uprzedmiatawiającej
tendencji metafizyki. W skrajnych przypadkach Voegelin posługuje się pojęciem
intencjonalności zarówno w sensie otwartości na świat przedmiotów, jak i metafizycznego
przesłonięcia rzeczywistości w jej wielokształtności. Z rzadka filozof sygnalizował w jakim
142

Cytuję całe zdanie: „A man’s consciousness, it is well to remember is not a durable object but an intangible
process of sustaining its own identity”. Tamże, s. 137.
143
„A form that does not exist other than in the process of formation”. E. Voegelin, Wisdom and the Magic of
Extreme [w:] Published Essays… dz. cyt., s. 326.
144
„thing whose structures are recognizable but do not have the character of definite form of things with a
beginning and end in time. We encouter a type of diversification […] of a form in a process of formation or
failure of formation, with a Beginning and an End out of time”. E. Voegelin., Order and History V: In Search of
Order, Columbia and London 1999, s. 46.
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znaczeniu używa tego terminu, zadanie to spoczywa z reguły na barkach czytelnika. Sprawę
dodatkowo komplikuje fakt, że autor Order and History wydaje się przyjmować, że pomiędzy
tymi dwoma ujęciami intencjonalności istnieje pewna relacja, która umożliwia płynne
przechodzenie z intencjonalności rozumianej jako otwartość na świat przedmiotów
zmysłowych do intencjonalności w sensie przesłonięcia źródłowej sfery doświadczenia:
„Świadomość posiada, między innymi, strukturę intencjonalności. A co za tym idzie, zawsze
istnieje możliwość ograniczenia filozofii do twierdzeń o rzeczach, do niszczącej
kompleksowość wydarzenia redukcji świadomości do relacji pomiędzy <myślą> a
<przedmiotem-myślenia>”145.
Ale pomiędzy tymi dwoma rozumieniami intencjonalności zachodzi pewna
dysproporcja: intencjonalność w sensie struktury świadomości jest jedną z trzech struktur
konstytujących naturę człowieka, z kolei intencjonalność w sensie przesłonięcia
rzeczywistości obejmuje mnogość filozoficznych teorii sprowadzających rzeczywistość
ostatecznie do czegoś przedmiotowego, począwszy od koncepcji substancji Arystotelesa,
poprzez średniowieczną metafizykę i nowożytne ustanowienie podmiotu jako miary rzeczy,
do fenomenologii transcendentalnej Husserla i jeszcze dalej. Dlatego też w tym drugim
przypadku intencjonalność należy rozumieć jako głęboko strukturę czy nawet podstawę wielu
różnych przesłonięć, jako podstawowy rys metafizyki jako takiej.
Intencjonalność jest strukturą świadomości, ale świadomości ograniczonej do
percepcji przedmiotów świata zewnętrznego (ang. external world), a więc przedmiotów
czasoprzestrzennych (ang. spatiotemporal), przedmiotów materialnych, zmysłowych. Jeśli
rozumieć

doświadczenie

partycypacji

jako

„rzeczywistość

bycia

w

kontakcie

z

rzeczywistością poza mną”, to intencjonalność jest sposobem partycypacji świadomości, resp.
człowieka, w rzeczywistości zmysłowych przedmiotów. Pisze Voegelin: „Świadomością
nazywam to coś, co jest świadome czegoś; rzeczywistością nazywam to, co uświadamiane
przez świadomość. Relację między świadomością a rzeczywistością, do której świadomość
się odnosi, nazwę za Husserlem intencjonalnością. W relacji do świadomości człowieka,
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„Consciousness has, among other structures, the structure of intentionality. As a consequence, there is always
the possibility of philosophy derailing into propositions about things when secondrate thinkers destroy the
complexity of the event by reducing consciousness to the relation between „thought” and „object-of-thought”. E.
Voegelin, The Beginning and the Beyond: a Meditation on Truth [w:] What is History?... dz. cyt., s. 207.
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konkretnego ludzkiego istnienia, rzeczywistość przesuwa się na pozycję przedmiotu
intendowanego subiektywnie przez poznawczy podmiot” 146.
Widzimy więc, jak autor Order and History postępuje z naczelną ideą fenomenologii
Husserla: intencjonalność zostaje uznana ze jeden ze sposobów odnoszenia się świadomości
do rzeczywistości, i Voegelin nie kryje tu uznania dla Husserla jako odkrywcy prawdy
intencjonalności; jednocześnie już w tych trzech niedługich zdaniach jawi się w pełni
krytyczny stosunek do tego, co ustalił ojciec fenomenologii.
Jak pamiętamy, Husserl uważał, że przedmiotowość jest najwyższą, ostateczną i
najogólniejszą formą istoty: „istotą dostosowaną w tej pustej postaci formy do wszystkich
możliwych istot, istotą w swej formalnej ogólności nadrzędną w stosunku do wszystkich,
także najwyższych materialnych momentów i przedmiotów ogólnych i przepisującą im z góry
prawa poprzez przynależne do niej formalne prawdy”147. W Badaniach logicznych tak pisze o
korelacji intencjonalności i przedmiotowości: „Każdy akt intencjonalnie odnosi się do
przynależnej mu przedmiotowości. Dotyczy to zarówno aktów prostych, jak i złożonych. W
jakikolwiek sposób akt byłby złożony z aktów cząstkowych, to jeśli w ogóle jest on aktem,
ma swój korelat w przedmiotowości. I ta jest tym, o czym mówimy w pełnym i pierwotnym
sensie, że akt się do niej odnosi.”148.
Ta korelacja ma charakter uniwersalny – intencjonalność zawsze mierzy w
przynależną jej przedmiotowość. Ale zdaniem Voegelina owa korelacji nie wyczerpuje życia
świadomości. Innymi słowy, tak rozumiana intencjonalność (jako intendowanie przedmiotu)
nie jest najwyższą formą wszelkiego życia świadomości, a jedynie otwartością (partycypacją
w…) na zmysłowy obszar rzeczywistości. O ile więc dla Husserla intencjonalność jest
otwartością świadomości w ogóle, o tyle dla Voegelina intencjonalność jest tylko jednym ze
sposobów doświadczenia partycypacji (otwartości) świadomości w rzeczywistości. Jeśli sens,
jak pisze Józef Tischner, jest ukrytym początkiem, który wyznacza rozumienie (czy
należałoby adekwatniej powiedzieć w kontekście Voegelina: doświadczanie) rzeczy, to
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„I shall cal consciousness the something that is conscious of something; and the something of which it is
concious I shall call reality. And this relation between consciousness and reality to which it refers, that I shall
call, following Husserl’s terminology, intentionality of consciousness. So in relation to a consciousness of man,
the concrete human being, reality moves into [the] position of an object, intendent subjectively from the
cognitive subject”. E. Voegelin, Structures of Consciousness [w:] The Drama… dz. cyt., s. 353-354.
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E. Husserl, Idee czystej fenomenologii… dz. cyt., s. 38039.
E. Husserl, Badania Logiczne II/I… dz. cyt., s. 504-505.
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przedmiotowość, mówi Voegelin, nie jest jedynym, ani nawet najwyższym czy źródłowym
sensem149.
Zauważmy jeszcze jedną kluczową różnicę między intencjonalnością ujmowaną przez
Voegelina a tym, jak rozumie ją Husserl. Jak pisze austriackio-amerykański myśliciel:
„Człowiek w jego konkretnej, cielesnej egzystencji jest nosicielem świadomości intendującej
rzeczywistość jako przedmiot. Oto intencjonalność”

150

. Jak pamiętamy, dla Husserla

intencjonalność w swej istocie ukazuje się dopiero w wyniku transcendentalnej refleksji,
możliwej dzięki redukcji. Świadomość jako intencjonalność w najbardziej własnym bycie jest
czystą świadomością, uwolnioną ze wszelkich związków ze światem. Voegelin odrzuca
jednak koncepcję czystego podmiotu, świadomość pozostaje świadomością konkretnego,
historycznego człowieka. Właśnie w tym sensie świadomość intencjonalna jest zawsze
ucieleśniona. Korelacja podmiotu i przedmiotu ujmowana jest przez Voegelina jako korelacja
konkretnego, a więc cielesnego człowieka, i zmysłowego przedmiotu. Voegelin napisze: „W
odniesieniu do konkretnej, ucieleśnionej świadomości, rzeczywistość przyjmuje pozycję
intendowanego przedmiotu. Co więcej, przez sam fakt tego, że przedmiot jest intendowany
przez cieleśnie ulokowaną świadomość, sama rzeczywistość otrzymuje metaforyczną
sygnaturę zewnętrznej rzeczowości. Używamy tej metafory przy okazji takich stwierdzeń jak
<bycie świadomym czegoś>, <pamiętanie bądź wyobrażanie sobie czegoś>, <myślenie o
czymś>, <studiowanie lub badanie czegoś>. Zatem nazywa, tę strukturę intencjonalnością,
zaś korelatywną względem niej strukturę rzeczywistości jej rzeczowością”151.
Voegelinowskie

ujęcie

intencjonalności

nie

zakłada

więc

immanentnego,

oczyszczonego ze związków ze światem podmiotu, ale konkretnego człowieka. Dlatego też
intencjonalność, której biegunami są cielesność ludzka i zmysłowość przedmiotu, jest
sposobem bycia człowieka w świecie.
Voegelin, podobnie jak i wczesny Heidegger, przyjmie za Husserlem jeszcze jeden
wątek myśli – równoznaczność przedmiotu i bytu, resp. już przywoływanej rzeczowości i
149

J. Tischner, Filozofia dramatu, Kraków 1998, s. 121.
„The man in his concrete bodily existence is the carrier of such a consciousness, which intends reality as its
object. That is intentionality”. E. Voegelin, Structures… dz. cyt., s. 354.
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„In relation to concretely embodied consciousness reality assumes the position of an object intended.
Moreover, by its position as an object intended by consciousness that is bodily located, reality itself acquires the
metaphorical touch of external thingness. Wu use this metaphor in such a phrases as <being conscious of
something>, <remembering or imagining something>, <thinking of something>, <studying or exploring
something>. I shall, therefore, call this structure of consciousness its intentionality, and the corresponding
structure of reality its thingess”. E. Voegelin, Order and History V… dz. cyt., s. 29.
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bytowości. Autor Order and History był przekonany, że nowożytne pojęcie przedmiotu jest
jednym ze sposobów jawienia się bytu. Husserl pisze o tym explicite: „Immanentny albo
absolutny byt i byt transcendentny, jeden i drugi, wprawdzie nazywa się, że istnieje, że jest
<przedmiotem>
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. O bycie/Sein/being mówi się, że istnieje; że jest tym, co

istniejące/seiend/existent. Ten, ujmowany przez fenomenologię, istniejący byt, to przedmiot –
Gegenstandt, object. Voegelin doda do tego jeszcze inną, równoznaczną w pewnym sensie,
nazwę – rzeczy, Ding, thing153. Język niemiecki i polski mają tę przewagę nad angielskim, że
przed-kładają uwadze czytelnika owo „przed” przedmiotu – przedmiot jest tym, co podmiot
sobie przedstawia.
O rzeczy, zauważa Voegelin, podmiot może formułować sądy (ang. statements, niem.
Aussagen), w których wyrażona będzie istota przedmiotu. Innymi słowy, cechą przedmiotu
jest to, że ma konstytuującą go istotę, do której podmiot może dotrzeć i wyrazić ją w sądzie,
zdefiniować. Voegelin wielokrotnie z naciskiem podkreśli, że przedmiot intencjonalności jest
obiektywny (co z kolei akcentuje język angielski) – podmiot może przyjąć pozycję
obserwatora, a więc kogoś niezaangażowanego w przedmiot. Możliwość istotowego ujęcia
wiąże się z niezagażowaniem – podmiot może poznać istotę przedmiotu dlatego, że może go
sobie dowolnie przedstawiać. Istotę można poznać także dlatego, że przedmiot jest
skończony, w tym sensie, że posiada formę, granicę, to, co czyni go tym, czym jest. Voegelin
będzie między innymi pisał o „istniejących rzeczach […] które można rozumieć w ich
rzeczowości” – posiadają one naturę czy też istotę, rozumianą przez późnego Voegelina jako
forma154.
Takie ujęcie relacji poznającego z poznawanym wyraża się w Husserlowskim ideale
poznania, rozumianym jako ideał ostatecznego wypełnienia, adekwacja: „Adequatio zaś jest
realizowana, gdy znaczona przedmiotowość jest w ścisłym sensie dana w naoczności, i to
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E. Husserl., Idee czystej fenomenologii… dz. cyt., s. 149.
Zob. E. Voegelin, Ewiges sein in der Zeit [w:] Anamnesis. Zur Theorie… dz. cyt., s. 254.
154
Dla przykładu cytat: „Gdy w końcu Ponad zostanie zrozumiane w pełni jako nie-rzecz, istniejące rzeczy, inne
niż bogowie, mogą zostać zrozumiane w ich rzeczowości. Otrzymują one naturę, rozumianą jako forma, od
formatywnej obecności Ponad. Jednakę ta natura rzeczy (rerum natura) nie może stać się […[ przedmiotem
autonomizngo badania, o tyle o ile autonomiczne badanie oznacza zapomnienie tego, że owa natura ma swe
źródłowo w formacyjnej obecności Ponad, zapomnienia, w którym miejsce Ponad zajmie natura, która zacznie
funkcjonować jako To-rzeczywistość (Moreover, when the Beyond is fully understood as a non-thing, the being
things other than the gods can be fully understood in their thingness. They acquire a „nature”, this nature
understood as a form they have received as their own throught the formative presence of he Beyond. However
this Nature of thing (rerum natura) can then become, regarding its comparatively stable characteristics, as
autonomous matter of exploration, so autonomous indeed that its orign in the formative presence of th Beyond
can be forgotten and a capitalized Nature will assume the functions of It-reality”). E. Voegelin, Order and
History V… dz. cyt., s.45.
153
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dana ściśle taką, jaką jest ona pomyślana i nazwana. Nie ma żadnej myślowej intencji, która
nie znalazłaby swego wypełnienia, i to swego ostatecznego wypełnienia, skoro wypełniającą
naoczność nie implikuje już niczego z niezaspokojonych intencji”155.
Przedmiot jest tym, co - przynajmniej idealnie - tak prezentuje się intendującej
świadomości, że każda myślowa intencja podmiotu może zostać wypełniona, a przedmiot
jawi się w całej swej pełni156. Przedmiot jest więc tym, co ukazuje się w pewnej formie, albo:
ukazuje się o tyle, o ile już jest uformowane, skończone. Przedmiot to to, co albo da się
całkowicie zobaczyć (Husserlowski ideał adekwacji), albo uczynić całkowicie zrozumiałym
(fenomenologiczne ujęcie istoty bądź metafizyczne odkrycie racji dostatecznej). Tak więc
intencjonalność - w sensie uprzedmiotowienia - oznacza ograniczenie tego, co się ukazuje,
zamknięcie w granicach. Podmiot to ten, komu przysługuje możliwość od-separowania się od
przedmiotu, jego obiektywnego poznania, pełnego ujęcia. Przedmiot jest więc tym, co
widzialne (zmysłowe); to, co istniejące, bytujące, a więc trwające, subsystujące (byt trwający
w tożsamości); rozporządzalny w tym sensie, że obiektywny, zawsze dostępny podmiotowi,
zawsze przed-kładający się uprzedmiotowienu. W skrajnym przypadku świadomość może
sobie rościć pretensje do uprzedmiotowienia samej siebie, co jest niczym innym, jak
deformacją, wykolejeniem filozofii, bowiem choć intencjonalność świadomości mierzy w
przedmioty, w istniejące rzeczy, to „nie jest jedną z <istniejących rzeczy> […] ponieważ
intencjonalność aktów świadomości przynależy do Pomiędzy partycypacji, do rozświetlenia
świadomości w sensie Platońskiej metaxy”157.
IV
Eric Voegelin próbował odpowiedzieć na pytanie, czy przeżycia, które faktycznie
kształtują świadomość, mają charakter percepcji, doświadczeń przedmiotów zmysłowych?
Odpowiedź brzmi: nie. Czytamy na przykład: „Model podmiotu poznania stojącego
naprzeciw przedmiotu nie nadaje się do opisu poznania, w którym akt poznania jest częścią
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E. Husserl, Badania logiczne t. 2, przeł. J. Sidorek, Warzawa 2000, s. 141.
Marion napisze, że ów uprzywilejowany przypadek percepcji odpowiada temu, co Husserl za Kartezjuszem
nazwie oczywistością. Ujmując rzecz inaczej – prawda obiektywna spełnia się subiektywnie dzięki oczywistości,
rozumianej jako wywołane przez świadomość doświadczenie adekwacji. Zob. J.-L.Marion, Będąc danym. Esej z
fenomenologii donacji, przeł. W Starzyński, Warszawa 2008, s. 233.
157
„And to make the muddle of <being> complete, one cannot avoid acknowledging that the intentionality of
consciousness, though real without a doubt, is not one of the „beings things” intended; for the intentionality of
the act of consciousness belongs to the In-Between of participation, to the luminousity of consciousness in the
Platonic sense of the metaxy”. Voegelin E., The Beginning… dz. cyt., s. 208.
156
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procesu, który winien być poznany”158, a w innym miejscu „Dychotomiczny podział podmiotprzedmiot, nakreślony na podstawie kognitywnej relacji pomiędzy człowiekiem a rzeczami
zewnętrznego świata, nie pasuje się do wydarzenia <doświadczenia-artykułującego-się>”159.
Takie zapytanie i taka odpowiedź zdradzają już inną inną optykę niż przyjęta przez Husserla –
nie chodzi o epistemologię i o krytykę poznania, ale o poznanie egzystencjalnej
rzeczywistości człowieka; a filozofia świadomości, którą interesuje nie tyle transcendentalna
konstytucja świadomości, co formatywne dla egzystencji doświadczenia jest filozofią
egzystencjalną.
Pierwszym krokiem na Voegelinowskiej drodze do odzyskania źródłowo pojętej
świadomości była już wspomniana anamneza, przeprowadzona jeszcze w latach 40’
ubiegłego wieku, pojęta jako przypomnienie kluczowych doświadczeń dzieciństwa. W
filozofii wychodzącej od takiej anamnezy „nacisk jest położony na doświadczenia
rzeczywistości w ich mnogości, na otwartość na wszystkie owe rzeczywistości i na
utrzymywanie ich w równowadze. Właśnie to odnalazłem w otwartych egzystencjach
wszystkich wielkich filozofów, których w tamtym czasie badałem z uwagą. Zasadniczym
zadaniem filozofii było dla mnie przywrócenie owej otwartości na rzeczywistość” 160 .
Przywrócenie otwartości na rzeczywistość oznacza poszukiwanie pozaintencjonalnych
sposobów jawienia się.
Zanim przejdę do rozważania kluczowej dla niniejszej dysertacji struktury
nieintencjonalnej świadomości - tak jak rozumiał ją Voegelin w ostatnich dwudziestu latach
swojego życia (od 1965 do 1985 roku, a więc od publikacji Anamnesis do Order and History
V) - chcę przyjrzeć się temu jak filozof pojmował partycypację w pierwszych trzech tomach
Order and History161. Jest to o tyle konieczne, że właśnie we wstępie do Izraela i objawienia
158

„Das Modell, nach dem ein Subjekt der Erkenntnis dem Objekt gegenübersteht, ist nich auf ein Erkennen
anwendbar, in dem der Akt der Erkenntnis Teil des Prozesses ist, der erkannt werden soll”/”The model of a
subject of knowledge standing over against an object is not applicable to a knowing in which the act of
knowledge is part of the process that is supposed to be known”. E. Voegelin, Ewiges Sein in… dz. cyt., s. 254/E.
Voegelin, Eternal Being in Time [w:] Anamnesis. On the Theory… dz. cyt., s. 312.
159
„The subject-object dichotomy which is modeled after the congitive relation between man and things in the
external world, does not apply to the event of a <experience-articulating-itself>”. E. Voegelin, Order and
History IV: The Ecumenic Age, Columbia and London 2000, s. 245-246.
160
„a recollection of decisive experiences of my childhood”, „The stress lies on experiences of reality in the
plural, being open to all of them and keeping them in balance. This is what I found in the open existence of all
great philosophers who by that time had come to my attention. To restore this openeness of reality appeared to
me to be the principal task of philosophy”. E. Voegelin, Autobiographical… dz. cyt., s. 71.
161

W tym celu poddam analizie wstęp do pierwszego tomu pięcioksiągu Voegelina, ale sytuacja jest o tyle
osobliwa, że tom piewszy, Israel and Revelation, powstał po napisaniu tomów drugiego i trzeciego,
poświęconych analizom greckiej, tzw. noetycznej, historii doświadczeń transcendencji.
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Voegelin odróżnił partycypację w sensie ścisłym od poznania przedmiotowego. W latach 50’
filozof pojmował partycypację nie tyle jako otwartość świadomości na różne regiony
rzeczywistości, ale bardziej klasycznie jako współuczestniczenie, bycie-częścią. Nie oznacza
to, że pojmowanie partycypacji jako bycia w kontakcie przekreśla jej rozumienie jako
współuczestniczenie, być może podjęcie partycypacji jako otwartości było efektem cofnięcia
się do tego, co jest warunkiem współuczestniczenia, co je umożliwia: aby być częścią czegoś,
uczestniczyć w czymś, to coś musi już być otwarte na owo drugie.
Jednocześnie muszę zwrócić uwagę Czytelnika na fakt, że w latach 50’ Voegelin
jeszcze nie rozwinął antymetafizycznego ostrza swej filozofii, korzystał z wielu pojęć,
których na próżno szukać w późniejszych pracach, chyba że w kontekście krytycznym – np.
istnienie w sensie esse. Dlatego podczas lektury tych prac należy pamiętać, że choć
zasadniczy trzon myślenia Voegelina nie zmienił się, to owe zagadnienia zostały w
późniejszym okresie podjęte w inny sposób, za pomocą innych pojęć.
Jak pisze Zofia Zdybicka, klasycznie rozumiana

partycypacja „oznacza relację

zachodzącą między dwiema rzeczywistościami, przy czym jeden człon relacji, zawierający
zwykle szereg elementów, ma się do drugiego jak części do całości, wielość do jedności, jak
to, co niedoskonałe do doskonałego, nieidentyczne do identycznego ze sobą, ograniczone do
nieograniczonego, podobne do tożsamego, posiadające do będącego, złożone do prostego,
pochodne od pierwotnego, uprzyczynowane do nieuprzyczynowanego. Partycypacja oznacza
więc udział w pewnej całości, co suponuje istnienie jakiejś całości (jedności, wspólnoty) oraz
pokrewieństwo, wspólnotę między częściami a całością (wielością i jednością) oraz między
poszczególnymi częściami”162.
Termin ten jest efektem złożenia dwóch słów: pars – czyli części, oraz capere –
otrzymać, chwytać; sens całości znaczy tyle partem capere bądź partem habere – otrzymanie
(posiadania) jakiejś części z całości; częściowe posiadanie, częściowe otrzymywanie.
Filozoficzne znaczenie tego terminu jest zależne od tego, jak rozumie się byt. Wstępnie
można jedynie powiedzieć, że ów termin oznacza jakąś relację pomiędzy członami
rzeczywistości. Jeden z biegunów tej relacji – człon partycypowany – jest pełnią jakiejś
doskonałości, drugi – człon partycypujący – przyjmuje pewien charakter właśnie z owej pełni
doskonałości. Lub ujmując rzecz odwrotnie: człon partycypowany udziela pewnej
doskonałości
162
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członowi

partycypującemu.

Relacja uczestniczenia jest

więc relacją

Zdybicka Z., Partycypacja bytu: próba wyjaśnienia relacji między światem a Bogiem, Lublin 1972, s. 19.

otrzymywania

i

dawania,

bycia-dającym

i

bycia-obdarowanym:

„Rzeczywistość

partycypowana jest więc w stosunku do rzeczywistości partycypującej bardziej doskonała,
posiada jakieś atrybuty czy funkcje, które należą do jej natury, podczas gdy rzeczywistość
partycypująca ma je jedynie <z przydziału> i dlatego posiada je zawsze w mniejszym stopniu,
bardziej ograniczony niż pierwsza”163.
Wreszcie partycypacja oznacza jakąś wspólnotę bytów, ufundowaną na odniesieniu
wszystkich bytów do członu partycypowanego, wszystkie te byty łączy posiadanie
właściwości otrzymanej od jakiejś Pełni. Z kolei wspólnot nie jest po prostu zbiorem bytów,
ale pewną hierarchią, której zasadą uporządkowania jest stopień partycypacji w danej
właściwości. Jak wygląda sytuacja z partycypacją - rozumianą jako wspólnota bytów
uczestniczących w doskonałości Pełni – w filozofii Erica Voegelina?
Sięgnijmy do wstępu I tomu Order and History: „Bóg i człowiek, świat i
społeczeństwo, tworzą pierwotną wspólnotę istnienia. Wspólnota wraz ze swoją tetragonalną
strukturą jest i nie jest daną ludzkiego doświadczenia. Jest daną doświadczenia, o ile jest
znana człowiekowi na mocy jego partycypacji w tajemnicy istnienia. Nie jest daną
doświadczenia, o ile nie jest dana na sposób przedmiotu zewnętrznego świata, jest bowiem
poznawalna tylko z perspektywy partycypacji w niej”164.
Człowiek jest elementem wspólnoty istnienia, co więcej – wie o tym dzięki
doświadczeniu własnej partycypacji. Człowiek nie przed-stawia sobie wspólnoty jako
przedmiotu, jako czegoś zupełnie innego niż on sam, niezwiązanego ze sobą; człowiek
doświadcza wspólnoty w partycypacji i poprzez partycypację. Nie może zająć pozycji
niezaangażowanego obserwatora, jest „skazany” na perspektywiczne uczestniczenie165. Zna
163

Tamże, s. 20-21.
„God and man, world and society form a primordial community of being. The community with its quaternian
structrure is, and is not, a datum of human experience. It is a datum of experience insofar as it is known to man
by virtue of his participation in the the mystery of its being. It is not a datum of experience insofar as it is not
given in the manner of an object of the external world but is knownable only from the perspective of
participation in it”. E. Voegelin, Order and History I: Israel and Revelation, Columbia and London 2001, s. 39.
164

165

Roland Srigley podjął się niezwykle ciekawej konfrontacji rozumianej po Voegelinowsku
perspektywiczności, w sensie skończoności perspektywy członu partycypującego, z subiektywizmem. Srigley
wskazuje, że perspektywiczność doświadczenia nie oznacza akceptacji subiektywizmu – nie ma wielu różnych
perspektyw, których wspólną cechą byłaby jedynie sama perspektywiczność.Iinnymi słowy perspektywiczność
nie oznacza relatywizmu. „Jest” tylko jedna perspektywa, egzystencji w metaxy. Chociaż więc każde
doświadczenie i rozumienie rzeczywistości, a także każda prawda, ma charakter perspektywiczny, to jest to
perspektywa ogólnoludzka – wszyscy ludzie egzystują w ten sam sposób, w Pomiędzy. W swojej rozprawie
Srigley kilkukrotnie powraca do sporu perspektywizmu z subiektywizmem. Pisze na przykład, że zwolennik
subiektywizmu mógłby zarzucić Voegelinowi, że napięcia ku boskiej podstawie istnienia nie można uznać za
„istotę” ludzkiej egzystencji, bowiem doświadczenie uczy, iż nie każdy człowiek poszukuje boskości. Ale ten
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wspólnotę nie od zewnętrz, lecz od wewnątrz – człowiek to bytujący-wewnątrz-wspólnoty
(neologizm mojego autorstwa). Zauważmy jeszcze mimochodem, że Voegelin zalicza
boskość, pod postacią bogów, do tego, co Scheler nazwał pierwotnym zasobem
doświadczenia – partycypacja w boskości stanowi jedną z trzech pierwotnych partycypacji,
stanowi więc zasób pierwotnego, podstawowego ludzkiego doświadczenia.
W takim oto znaczeniu rzeczywistość, w której uczestniczy człowiek, poczwórna
wspólnota istnienia jest Tajemnicą – jest tym od czego nie można się zdystansować, czego nie
można uprzedmiotowić, poznać i zawładnąć: „Partycypacja w istnieniu nie oznacza
częściowego udziału, człowiek jest zaangażowany w istnienie całością swej egzystencji,
ponieważ partycypacją jest samą egzystencją. Nie ma jakiegoś punktu widzenia poza
egzystencją, punktu, z którego można by zrozumieć znaczenie egzystencji i nakreślić plan
działań; nie ma także błogosławionej wyspy, dokąd człowiek mógłby się wycofać, aby
uchwycić ponownie samego siebie. Rola egzystencji musi być odgrywana w niepewności jej
znaczenia, jako przygoda decyzji na krawędzie wolności i konieczności” 166.
Po czym Voegelin pisze: „W rdzeniu swej egzystencji człowiek jest i musi pozostać
dla samego siebie niewiadomą, jest tak, ponieważ ta część istnienia, która zwie się
argument, uważa Srigley, opiera się na pewnym, nie wyeksplikowanym założeniu – że nie ma żadnej rzeczy
(ang. no thing), która legitymizowałaby Voegelinowskie roszczenie do uniwersalności Pomiędzy i tym samym
krytykę intencjonalnej deformacji świadomości (mimochodem subiektywista wcale nie dowodzi regionalności
doświadczenia Pomiędzy, a jedynie twierdzi, że nie można wskazać takiej rzeczy). Subiektywizm rozmija się z
każdą filozofią partycypacji, także Heideggera, o tyle o ile uznaje, że świadomość (czy też Dasein) jest rzeczą,
Voegelin pisze, że „nie ma erotycznego napięcia, które leżałoby gdzieś” i czekało na poddanie „badaniu,
ekspresji czy też deformacji” (there is no erotic tension lying around somewhere […] investigated, expressed or
deformed, Voegelin E., Order and History V… dz. cyt, s. 17). W tym sensie napięcie stanowi głęboką i ukrytą
strukturę świadomości, nie zawsze podjętą przez człowieka, nie zawsze uświadomioną. Srigley uważa, ż
subiektywistyczny argument mówiący o tym, że każdy człowiek doświadcza świata w innym sposób jest
racjonalny tylko w perspektywie pewnej współmierności czy proporcjonalności (ang. commensurability) –
różnice w doświadczaniu można afirmować tylko wtedy, gdy istnieją jakieś powszechnie akceptowane
standardy, dzięki którym istnieją różnicę. Sąd „każdy człowiek doświadcza rzeczywistości w różny sposób”
zakłada jakieś rozumienie owej różnicy, które musi być wspólne wszystkim. Stanowisko subiektywisty jest
zatem, twierdzi Srigley, błędne, zakłada to, czemu przeczy – subiektywista popełnia błąd idem per idem.
Odpowiedzią Voegelina na zarzut o niewspółmierności doświadczenia jest koncepcja pierwotnego
doświadczenia kosmosu jak wspólnoty – to konstytuujące świadomość doświadczenie pozwala człowiekowi
doświadczyć jego uczestniczenia we wspólnocie istnienia, jako uczestniczącego w tym, czym sam nie jest – w
rzeczywistości świata zewnętrznego, społeczeństwa i boskości. Nawet więc jeśli owo doświadczenie nie
pozwala na ujęcie natury człowieka w sensie jego istoty, to pozwala uświadomić sobie różnicę-w-tożsamości
człowieka względem pozostałych członów wspólnoty istnienia. Zob. R. Srigley, Eric Voegelin’s… dz. cyt., s. 15,
58 i nn., 63).
166

„Participation of being, howeever, is not a partial involvement of man, he is engaged with the whole of his
existence, for participation is existence itself. There is no vantage point outside existence from which its
meaning can be viewed and a course of action charted accoring to a plan, nor is there blessed island to which
man can withdraw in order to recapture his self. The role of existence must be played in uncertainty of its
meaning, as an adventure of decision on the edge of freedom and necessity”. E. Voegelin, Order and History I…
dz. cyt., s. 39-40.
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człowiekiem, może zostać w pełni poznana tylko jeśli wspólnota istnienia i jej rozgrywający
się w czasie dramat zostaną poznane w całości. Istotą ludzkiej egzystencji jest uczestnictwo w
istnieniu, a jego istota zależy od całości”167.
To właśnie ta całość leży poza zasięgiem poznania – człowiek jest częścią tej całości,
która go konstytuuje, nie może jej poznać w adekwatnej samoprezentacji przedmiotu. I to nie
tylko dlatego, że w przypadku owej totalności nie można wypełnić domniemań jej wszystkich
momentów (bo nie jest ona w ogóle dana w spostrzeżeniu) – ale dlatego, że właśnie
perspektywiczność i skończoność czynią go człowiekiem, istniejącym wewnątrz wspólnoty,
której nie może niejako „wyrzucić” przed siebie, przed-stawić i w tym przedstawieniu
ukonstytuować.
Powróćmy do pierwszego z powyższych cytatów: metafora aktora i sztuki może
zwodzić: człowiek nie jest bowiem ślepcem, doświadczenie partycypacji jest rozświetlone
przez świadomość (ang. illuminated by consciousness). Człowiek doświadcza swojej
egzystencji jako partycypacji, a więc jako bycia częścią świata (który Voegelin rozumie
przede wszystkim jako materialną przyrodę), społeczeństwa i Boga (nie w sensie
panteistycznym, chodzi tutaj o bycie-ku-Bogu). Doświadczenie ze swej istoty jest świadome,
świadomość z kolei daje możliwość refleksji. Świadomość i refleksja dają możliwość
wyartykułowania doświadczenia, nazwania go i częściowego zrozumienia. Dlatego też choć
rzeczywistość jest Tajemnicą - to jest to Tajemnica „rozświetlona”, jaśnie w poszukującym
zapytywaniu.
Pytając o Tajemnicę i swój w niej udział, człowiek sięga ku rozumieniu, ku
rzeczywistości i prawdzie. Pytając o Tajemnicę, ostatecznie uświadamia sobie, że jest
napięciem, sięganiem, dynamiczną relacją w łonie rzeczywistości168. Pierwszą doświadczoną
przez
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właściwością
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„At the center of his existence mani s unknown to himself and must remain so, for the part of being that calls
itself man could be known fully only in the community of being and its drama in time were known as a whole.
Man’s partnership in being is the essence of his existence, and his essence depends on the whole”. Tamże, s. 40.

168

Eugene Webb tak komentuje myśl Voegelina: „Poszukiwać zrozumienia, we właściwym sensie tego słowa, to
poszukiwać zrozumienia tego, co rzeczywiste, a to oznacza sięganie ku bytowi i ku prawdzie. A to implikuje, że
są one ujmowane, przynajmniej w niesprecyzowany jeszcze sposób, jako dobre”. I dodaje: „Poszukiwać
prawdziwego zrozumienia to poszukiwać zrozumienia, które jest ogarniające. Można poszukiwać rozumienia
innego niż tego, co ogarnia rzeczywiste, ale w takim wypadku owo poszukiwanie nie będzie poszukiwaniem
prawdziwego zrozumienia” (To seek understanding, in the proper sense of the word, is to seek understanding of
the real, which means that it is a reaching toward being and toward truth. And that these are sought implies that
they are appprehended, at least inchoately, as good” […] „To seek true understanding is to seek an understanding
that is comprehensive. It is possibile that something less than a comprehensive understanding of real may be
sought, but in such a case the quest is not for true under standing”). E. Webb, Eric Voegelin… dz. cyt, s. 63.

77

doświadczenia partycypacji. Czymkolwiek i kimkolwiek człowiek by nie był, to jednak wie,
że jest częścią istnienia: „Wielki strumień istnienia, w którym płynie człowiek i który płynie
przez człowieka, jest tym samym strumieniem do którego należy wszystko, co przepływa ku
człowiekowi”169. Doświadczając wszechprzynależności wszystkiego do strumienia istnienia –
mówiąc innymi słowy: doświadczając wszystkiego jako partycypującego w strumieniu
istnienia, który udziela wszystkiemu owej doskonałości – człowiek doświadcza także tego, że
byty różnią się między sobą, odznaczają się różnym stopniem mocy i trwałości istnienia (ang.
durability). Niektórzy ludzie żyją dłużej niż inni, dłużej niż każdy pojedynczy człowiek trwa
społeczeństwo. I te jednak upadają, a pomimo to świat trwa – a ponad światem stoją
bogowie170.
Człowiek doświadcza więc hierarchii, porządku istnienia i dzięki tej wiedzy może
uporządkować własną egzystencję. Ale co ma na myśli Voegelin, gdy pisze o
uporządkowaniu? Ci spośród partnerów wspólnoty istnienia, którzy mocą swego istnienia
górują nad pozostałymi są jednocześnie tym, co ogarnia człowieka w jego istnieniu i tym
samym dostarcza ram, w które „słabsze egzystencje” (ang. lesser existence) muszą się
wpasować, inaczej zginą. Owego wpasowanie, czy może raczej dostrojenia (ang. attunement),
nie można rozumieć tylko jako rodzaju ewolucyjnej adaptacji, dążącej za wszelką cenę do
przedłużenia czasu istnienia. Dostrojenie do porządku istnienia oznacza osiągnięcie
pełniejszej partycypacji – partycypacja jest bowiem procesem stopniowalnym, może ulegać
doskonaleniu. Dostrajając się do porządku rzeczywistości, człowiek „nasłuchuje” (ang.
hearkens) tego, co nieśmiertelne, co nie podlega prawu przemijania bądź podlega mu w
mniejszym stopniu niż istnienie człowieka.
Wyłonienie się tej świadomości stopniowalności dostrojenia jest jednak wydarzeniem
historycznym – nie jest tak, że hierarchia i porządek istnienia jaśnieją przed oczami każdego,
od początku do końca świata. Paradoksalnie, paląca potrzeba poszukiwania prawdy o
rzeczywistości i możliwie najpełniejszego dostrojenia do wspólnoty wyłania się w czasach
kryzysu, gdy prawda zostaje zakryta, a hierarchia obalona: „egzystencja jest uczestniczeniem
we wspólnocie istnienia; odkrycie niedoskonałego uczestnictwa, nieodpowiedniego
ukierunkowania egzystencji wynikającego z braku właściwego dostrojenia do porządku
wspólnoty istnienia, niebezpieczeństwa wypadnięcia poza istnienie, jest prawdziwym
169

„The great stream of being, in which he flows while it flows through him, is the same stream to which belongs
everything else that drifts into his perspective”. E. Voegelin, Order and History I... dz. cyt., s. 41.
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horrorem, nakazującym radykalną reorientację egzystencji” 171 . Voegelin zauważa, że
doświadczenie nie-porządku, chaosu i zła (czy to na poziomie jednostkowej egzystencji, czy
na poziomie społecznego kryzysu; zresztą oba te zjawiska są najściślej związane) zawiera w
sobie możliwość odwrócenia się od nie-porządku i szukania porządku. Pośród ruin człowiek
może zwrócić się ku prawdzie i rzeczywistości, może doświadczyć platońskiej periagoge,
może, wciąż na nowo, poszukiwać dostrojenia.
Ale jak jest to możliwe, na jakiej podstawie człowiekowi przysługuje taka możliwość?
Pisze Voegelin: „(1) Natura człowieka ma stały charakter; (2) zakres ludzkiego
doświadczenia jest zawsze obecny w pełni swych wymiarów; (3) struktura zakresu waha się
od zwarcia do zróżnicowania” 172 . Odpadnięcie, odwrócenie się, odrzucenie zakładają
partycypację, która nie ustaje tylko dlatego, że człowiek wypiera ją ze świadomości.
Możliwość ucieczki i zamknięcia się na rzeczywistość i boskość zakładają pierwotne
otwarcie, które jest samą egzystencją człowieka. Ta reorientacja, periagoge, poszukiwanie
prawdziwej wiedzy nie oznacza tylko wzrostu wiedzy o rzeczywistości – ona jest zmianą,
wydarzeniem, w samym porządku rzeczywistości: „gdy partycypacja staje się stanowczym
partnerstwem z Bogiem, gdy bycie-częścią świata spada do niższej rangi, wtedy partycypacja
w istnieniu zmienia swą strukturę. Przyjmujące postać konwersji, doskonalsze dostrojenie do
istnienia, nie jest postępem, wzrostem dokonującym się na tej samej osi, lecz jakościowym
skokiem”173.
V
Wraz z opisem drugiej struktury świadomości Eric Voegelin wprowadza pojęcie
paradoksalnej konstytucji świadomości: kompleks świadomość - rzeczywistość - język jest
paradoksalny dlatego, że świadomość może doświadczać rzeczywistości na dwa różne,
zasadniczo przeciwstawne, sposoby: „Świadomość nie jest po prostu intencjonalna. Jest ona
jednocześnie <wydarzeniem> w rzeczywistości, precyzyjnej wydarzeniem w <procesie>
rzeczywistości”

174

. Autor tych słów zrazu uchyla się od jednoznacznej odpowiedzi na

171

„Existence is partnership in the community of being; and the discovery of imperfect participation, of a
mismanagement of existence thrugh lack of proprer attunement to the order of being, of the danger of a fall from
being, is a horror indeed, compelling a radical reorientation of existence”. Tamże, s. 48.
172
„(1) The nature of man is constant. (2) The range of human experience is always present in the fullness of its
dimensions. (3) The structure of the range varies from compactness to differentation”. Tamże, s. 99.
173
„participation in being changes its structure when it becomes emphatically a partnership with God, while the
participation in mundane being recedes to second rank. The more perfect attunement to being through
conversion is not an increase on the same scale but a qualitiative leap”. Tamże, s. 48.
174
„However, consciousness is not simply intentional. It is also, at the same time, an <event> in reality, an event
more correctly in the <process> of reality”. E. Voegelin, Structures… dz. cyt., s. 354.
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pytanie, czym jest proces rzeczywistości, zamiast tego wylicza przykłady procesu: pojawienie
się gatunku ludzkiego jest relatywnie późnym wydarzeniem w trwającej wiele milionów lat
ewolucji biologicznej, a tym bardziej w trwającej miliardy lat ewolucji materii. Jak pisze
autor Order and History: „mamy więc następstwo materialnej i biologicznej ewolucji oraz
[następstwo, T.N] tego, co możemy nazwać historyczną ewolucją – jest to proces w którym
człowiek, wraz ze swoją świadomością, pojawia się późno”175.
Będąc wydarzeniem w procesie rzeczywistości, świadomość „jest” zawsze i
każdorazowo pośród procesu, pomiędzy tym, co przed, i tym, co po – człowiek jako gatunek,
ale także każdy konkretny człowiek ma za sobą długotrwały proces rzeczywistości, który
znajduje się poza zasięgiem jego spojrzenia i jego doświadczenia. Analogicznie przed
każdym rozciąga się horyzont przyszłości własnej i tej, która nadejdzie po jego śmierci, której
nie zna i nad którą kontrola leży poza granicami jego możliwości. Proces rzeczywistości –
gdzie świadomość jest wydarzeniem – ma więc charakter temporalny.
Ale wydarzeniowego charakteru świadomości nie możemy ograniczyć tylko i
wyłącznie do czasowego wymiaru procesu rzeczywistości. Wydaje się, że kiedy Voegelin
pisze o świadomości jako wydarzeniu w procesie rzeczywistości, ma na myśli to, że
świadomość jest częścią tudzież momentem rzeczywistości, a więc, że doświadcza jej i zna ją
od wewnątrz. Jeśli intencjonalność jest takim modi świadomości, w którym przedmiot jest
znany od zewnątrz, to kiedy Voegelin mówi o świadomości jako o wydarzeniu, ma na myśli
to, że świadomość jest wydarzeniem wewnątrz procesu rzeczywistości, a więc nie może go
uprzedmiotowić, nie może go usytuować na zewnątrz siebie, nie może wypełnić w
oczywistości, nawet jeśli chodziłoby tylko o ideał poznania, wszystkich swoich domniemań –
doświadczenie czegoś od wewnątrz jest nieodwołalnie perspektywiczne, a więc skończone.
Metaforycznie rzecz ujmując: „istnieje rzeczywistość, w której świadomość się pojawia;
rzeczywistość [do tej pory ujmowana jako, T.N.] intencjonalny przedmiot świadomości, staje
się podmiotem, dla którego świadomość – jako jedno z jej wydarzeń – funkcjonuje jako
predykat” 176.
Takie ujęcie oznacza radykalną zmianę perspektywy: świadomość nie jest już
transcendentalnym obserwatorem wszelkich przejawów, absolutną sceną fenomenalizacji, ale
175

„So we have a sequence of matter, biological evolution, and what we more briefly call historical evolution, as
a process in which man with his consiousness is appearing lately”. Tamże, s. 354.
176
„There is a reality in which consciousness occurs, reality, the object of intentional consciousness, is now
becoming the subject, of which conscousness, as one of it events, has to be predicated”. Tamże, s. 355.
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czymś, co pojawia się w pewnej całości – zamiast absolutnego punktu mamy wydarzenie w
rzeczywistości. Oznacza to także, że podmiot i przedmiot intecjonalnego modelu poznania w
szerszej perspektywie jawią się jako momenty tej samej rzeczywistości. Voegelin pisze: „W
tym drugim znaczeniu rzeczywistość nie jest przedmiotem świadomości, ale czymś, w czym
świadomość wydarza się jako wydarzenie partycypacji pomiędzy partnerami wspólnoty
istnienia”177.
W tym drugim znaczeniu świadomość funkcjonuje jako wydarzenie „w łonie”
rzeczywistości. Jest to określone wydarzenie – wydarzenie partycypacji. Świadomość jest wydarzona jako partycypacja, tj. jako otwartość na partnerów wspólnoty istnienia, jako ta
rzeczywistość, która egzystuje na sposób bycia w kontakcie z rzeczywistością na zewnątz.
Rzeczywistość jest tym, w czym wy-darza się świadomość w swej istocie. Znaczy to, że
świadomość nie tylko strukturyzuje, uprzedmiotawia, konstytuuje rzeczywistość (jak w modi
intencjonalności), ale jest także wydarzona w rzeczywistości, która ją strukturyzuje, otwiera
człowieka na wielość doświadczeń i na wielość fenomenów, na wielość rzeczywistości i
sytuuje człowieka pośród nich. Wydarzenie oznacza więc także wydanie człowieka na
rzeczywistość nie tylko uprzednią wobec niego, nie stworzoną przez niego, ale takie wydanie,
w którym owa rzeczywistość ogarnia i porządkuje świadomość - słowami Voegelina strukturyzuje.
Pisze Voegelin: „Jako wydarzenie wewnątrz rzeczywistości, ludzka świadomość jest
ustrukturyzowana przez doświadczenia narodzin i śmierci, apeirontycznej głębi i noetycznych
wyżyn, śmiertelności i nieśmiertelności, świata zewnętrznego i boskiej obecności, stworzenia
i zbawienia, Początku i Końca”178. W powyższych cytacie ilość niezrozumiałych pojęć może
budzić zawrót głowy. Czym jest apeirontyczna głęba i noetyczne wyżyny? O jaką
śmiertelność i nieśmiertelność chodzi? itp.) Dla nas jednak w tym momencie analizy liczy się
to, jak Voegelin konceptualizuje świadomość, a ujmuje ją jako wydarzenie wewnątrz
rzeczywistości - jako specyficzną rzeczywistość, której egzystencja jest otwarciem, wydaniem

177

„In this second sense, then, the reality is not an object of consciousness but the something in which
consciousness occurs as an event of participation between partners in the community of being”. E. Voegelin,
Order and History V… dz. cyt., s. 29.
178
„As an event within reality, the consciousness of man is structured by the experience of birth and death,
apeirontic depth and noetic height, mortality and immortality, of an external world and divine presence, of
creation and salvation, of the Begininng and the Beyond”. E. Voegelin, The Beginning… dz. cyt., s. 206-207.
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na przedkładającą się w doświadczeniu rzeczywistość. Jedną z tych strukturyzujących
człowieka rzeczywistości jest boskość179.
Ale czy mówienie o rzeczywistości jako 0 podmiocie nie prowadzi na manowce
Heglizmu? Czy mówienie o procesie rzeczywistości jako o podmiocie nie daje w efekcie
podmiotu świadomego czy rozumnego? Jak człowiek może mówić o procesie rzeczywistości?
Jak funkcjonuje świadomość jako wydarzenie partycypacji? Aby to wyjaśnić, Voegelin
wprowadza termin „rozświetlenie” (ang. luminosity), z jednej strony wskazujący na jawność,
uczynienie widocznym, na stanie w świetle czy też bycie oświetlonym, na to, co Heidegger
nazwałby nie-skrytością, z drugiej zaś strony - na inteligibilność, możliwość zrozumienia,
pomyślenia i wysłowienia. Jak pisze Voegelin: „Rzeczywistość ulega rozświetleniu w
świadomości, następnie owa rzeczywistość jest intendowana przez świadomość dla której
rzeczywistość uległa rozświetleniu. To bardzo skomplikowana struktura; rzeczywistość, w
której człowiek jest ukonstytuowany jako wydarzenie jej procesu, staje się przedmiotem dla
tej wyłonionej w nim świadomości”180.
Co Voegelin ma na myśli? Świadomość może doświadczyć samej siebie jako
wydarzenia partycypacji we wspólnocie istnienia dzięki rozświetleniu – w rozświetleniu
rzeczywistość nie ulega uprzedmiotowieniu, ale ukazuje się właśnie jako wszechobejmujący
(ang. comprehensive) proces rzeczywistości. Wszechobejmujący znaczy tutaj: zarówno
podmiot, jak i przedmiot są częściami tej samej wspólnoty istnienia, resp. to, co w modi
intencjonalności zostaje rozdzielone jako podmiot i przedmiot w rozświetleniu jawi się jako
część
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Eugune Webb uważa, że doświadczenie egzystencji jako wydarzenia w procesie rzeczywistości, a więc
ustrukturyzowania świadomości przez rzeczywistość, charakteryzuje się stopniowalnością tego, co
uświadamiane i tego, co nieuświadamiane – „od mrocznej i niewypowiadanej głębi, przez centrum
rozświetlonenia w ludzkiej, refleksyjnej świadomości, do Ponad, ku innej ciemności”. Dlatego Hughes będzie
pisał o trzech poziomach bytu (wyrażenie raczej niefortunne w przypadku myśli Voegelina): poniżej ludzkiego
(ang. infrahuman), ludzkiego (human) i ponadludzkiego (ang. superhuman) – na każdym z nich rzeczywistość
jest dana w „bezpośredniości samo-obecności” (ang. immediacy of self-presence), ale za każdym razem owa
bezpośredniość jest zapośredniczona przez intencjonalność świadomości. Oczywiście Hughes ma tu na myśli
„przezroczysty” pośrednik, a więc taki, który nie skupia na sobie uwagi, lecz który poprzez siebie ukazuje rzecz.
Uważam jednak, że Hughes nie w pełni oddaje sens myśli Voegelina – takie ujęcie może budzić wrażenie, że to,
co przedmiotowe, staje się ikoną tego, co nieprzedmiotwe, że przez to, co zmysłowe, jawi się niezmysłowe i to
w taki sposób, że niezmysłowe doświadczane jest właśnie jako niezmysłowe. A, jak pokażę później, tak właśnie
nie jest – intencjonalność zostaje zachowana jako samo otwarcie na wydarzający się niezmysłowy ruch. Zob. E.
Webb, Eric Voegelin… dz. cyt., s. 60.
180

„Reality becomes luminous in consciousness, and consciousness then intends the reality for which the reality
has become luminous in consciousness. A very complicated structure; because the reality in which man is
constituted as an event in its process becomes an object of that consciousness that has arisen it”. E. Voegelin,
Structures… dz. cyt., s. 355-356.
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współrozświetleniem człowieka jako wydarzenia otwarcia na proces. Innymi słowy: tym, co
ulega rozświetleniu, jest rzeczywistość, ale rzeczywistość nie jest tu czymś całkowicie
różnym od człowieka - to raczej człowiek ukazuje się w rozświetleniu jako moment
rzeczywistości. W rozświetleniu człowiek rozpoznaje samego siebie jako nie-samodzielnego,
jako zakorzenionego w rzeczywistości, której nie jest twórcą i panem. Tym, co jawi się w
rozświetleniu, jest „wszechobejmowalność” rzeczywistości.
Choć Voegelin nie używa takich terminów, to możemy stwierdzić, że autor Order and
History ustala przedmiotowość (nazwaną później rzeczywistością-rzeczy) jako sens
ukazywania się intencjonalności, zaś wydarzenie jako sens ukazywania się dla rozświetlenia.
Świadomość jest więc „wydarzeniem rozświetlenia w rzeczywistości”

181

. Z takiej

perspektywy czysta świadomość odkryta w wyniku redukcji transcendentalnej okazuje się
iluzją alienująca człowieka nie tylko od rzeczywistości, której człowiek jest częścią i w której
jest wydarzeniem, ale także od własnej istoty: partycypacji. Krótko mówiąc: Voegelin jest
przekonany, że fenomenologia transcendentalna zakrywa przed człowiekiem to, że jest on
wydarzeniem świadomej partycypacji.
Rozświetlenie odznacza się jeszcze innym charakterem: „gdy świadomość jest
doświadczana jako wydarzenie iluminacji uczestniczącej w rzeczywistości, obejmującej
partnerów wydarzenia, to należy ją sytuować nie w jednym z partnerów, ale w obejmującej
rzeczywistości; świadomość ma strukturalny wymiar, poprzez który przynależy nie do
człowieka w jego cielesnej egzystencji, ale do rzeczywistości w której ten, wraz z innymi
partnerami wspólnoty istnienia i samą partycypująca relacją, występują. Jeśli dopuszczać
przestrzenną metaforę, rozświetlenie świadomości zlokalizowane jest gdzieś <Pomiędzy>
ludzką, ucieleśnioną świadomością a rzeczywistością intendowaną w modi przedmiotowości”
182

.
Dopiero w modi rozświetlenia możemy mówić o tym, że świadomość partycypuje,

„jest” w Pomiędzy we właściwym sensie. W ogólniejszym sensie partycypacja jest istotą
świadomości jako takiej, i oba jej modi są rodzajami partycypacji. Ale w węższym i
181

„event of luminosity in reality”. Tamże, s. 356.
„Moreover, when consciousness is experienced as an event of participatory illumination in the reality that
comprehends the partners to the event, it has to be located, not in one of the partners, but in the comphrehending
reality; consciousnes has a structural dimension by which it belongs, not to a man in his bodily existence, but the
the reality in which man, the other partners to the community of being, and the participatory relations among
them occur. If the spatial metaphor be still permited, the luminousity of consciousness is located somehere
<between> human consciousness in bodily existence and reality intended in its mode of thingness”. E. Voegelin,
Order and History V… dz. cyt., s. 30.
182
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właściwym sensie o partycypacji możemy mówić dopiero w modi rozświetlenia. Dlaczego?
Chociaż, jak pokazałem, Voegelin modyfikuje Husserlowską koncepcję intencjonalności, to
wciąż wydaje się przyjmować za Husserlem, że przedmiotowość jako sens bycia jest światłem
emanującym z rozumu (świadomości) człowieka. Dla Voegelina jednak światło oświetlające
przedmioty wydobywa się już nie tyle z Ja transcendentalnego, co z konkretnego,
ucieleśnionego człowieka. Metafora rozświetlenia wydaje się zakładać, że owo światło nie
jest światłem przyrodzonego rozumu jako immanentnej właściwości człowieka, ale że owo
światło pada gdzieś pomiędzy świadomością i rzeczami, że w równym stopniu co rzeczy
rozświetla ono samą świadomość. W rozświetleniu światło spada „skądś”, rozświetlenie wydarza się człowiekowi.
W tym sensie Voegelin przynależy do tej samej tradycji, co Platon, św. Augustyn,
William James, Martin Heidegger czy Józef Tischner – w modi rozświetlenia to nie Ja myśli,
ale „ powinienem raczej rzec: <jestem tym, dla kogo myślenie myśli>”183. Tischner pisze, że
myślenie jest podobne do światła, które świeci temu, kto poszukuje prawdy. Oświetlanie
drogi i myślenie są łaską, łaska z kolei jest rodzajem daru. Dar zakłada darującego, nawet jeśli
ten pozostanie niewidzialny, nieznany. Podobnie rozumie to Voegelin – rozświetlenie
przybywa skądinąd.

Karen

Gloy mówi, że w długiej historii metaforyzowania

świadomości/rozumu jako światła możemy wyróżnić dwie tradycje symbolizowane przez
łacińskie słowa lux i lumen184. Lux oznacza iskrę, zapalający się promień, który wydobywa się
z czegoś i opada na coś innego – przykładem lux jest intencjonalność. Lumen z kolei oznacza
jasność i wyraźność w której coś się znajduje. Metafora lux wiąże się ze strukturą osobową, z
podmiotem z którego wydobywa się iskra (Husserl, Kant, Kartezjusz); natomiast metafora
lumen wskazuje na coś, co stoi w świetle. Nie tyle mam świadomość, co jest świadomość; nie
jestem świadomy, lecz jest świadomość: w tej tradycji nie tyle ja myślę, co „bywa
pomyślane”, „zjawia się myśl”. Dla tradycji lux ostateczną instancją i fundamentem
rzeczywistości jest Ja, od którego świat w ten czy inny sposób jest uzależniony; dla tradycji
lumen świadomość to dojście rzeczy-do-samych-siebie. Dla tej pierwszej tradycji tym, co
zawsze obecne, jest Ja; dla tej drugiej tradycji charakterystyczna jest ekstaza – wyjście poza
siebie ku rzeczom (niezależnie, czy będzie to zejście w głąb w siebie, czy wzniesienie się w
jakąś „górę”, transcendencję).

183
184
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J. Tischer, Myślenie religijne [w:] Myślenie według wartości, Kraków 1982, s. 364.
K. Gloy, Wprowadzenie do filozofii świadomości… dz. cyt., s. 29-30.

Z fenomenem rozświetlenia wiąże się także kluczowa cecha, jaką Voegelin przyznaje
człowiekowi i świadomości: człowiek jest wyróżnionym momentem rzeczywistości,
wyróżnionym wydarzeniem w procesie rzeczywistości – to w świadomości człowieka
rzeczywistość zostaje doświadczona, pojęta i wyrażona jako proces. Rzeczywistość w swej
„wszechobejmowalności”, we wszystkich współkonstytuujących ją regionach istnienia (ang.
areas of being) jest rozświetlona właśnie jako taka dla jednego ze swoich momentów
(świadomości).

W

modi

rozświetlenia

całość

zostaje

poznana;

w

„wydarzeniu

partycypującego rozświetlenia” proces zostaje uświadomiony, doświadczony - o ile człowiek
jest reprezentantem rzeczywistości, o tyle poprzez niego proces zostaje rozświetlony
(uświadomiony) dla samego siebie: „ <Rzecz>, która zwie się człowiek odkrywa samą siebie
jako posiadającą świadomość, a w konsekwencji, odkrywa ludzką świadomość jako region
rzeczywistości, gdzie proces rzeczywistości staje się rozświetlony samemu sobie”185.
O ile dla Husserla najwyższą godnością człowieka jest to, że Ja transcendentalne
stanowi apodyktyczny początek wszelkiej nauki (a dziedzina czystej świadomości stanowi
obszar bytu absolutnego), o tyle dla Voegelina prawdziwym cudem człowieka jest to, że w
jego świadomości proces ulega rozświetleniu, to w jego umyśle ukazuje się rzeczywistość.
W modi intencjonalności tym, kto intenduje jest człowiek (podmiot); w modi
rozświetlenia to rzeczywistość staje się rozświetlona dla swojej struktury (ang. reality
becoming luminous for its structure) – w pierwszym modi to człowiek „celuje” w przedmioty,
dąży do wypełnienia swoich mniemań; w drugim zaś to człowiekowi się staje, jemu się wydarza rozświetlenie. W takim oto znaczeniu rozświetlenie także jest wydarzeniem, ono nie
jest obecne tak, jak obecny byłby podmiot, ale wydarza się – przybywa i odchodzi. W tym
miejscu warto zaznaczyć, że Voegelin nie rozumie rzeczywistości jako czegoś realnie
(zmysłowo) istniejącego, przeciwieństwa istnienia idealnego; nie ma na myśli także
rzeczywistości jako przeciwieństwa możliwości. Rzeczywistość, po pierwsze, jest dla niego
terminem dla tego wszystkiego, co może pojawić się w świadomości, co może zostać
doświadczone; po drugie jednak, Voegelin pisze także o obejmującej (ang. comprehensive)
rzeczywistości, choć w języku polskim bardziej adekwatne wydaje się użycie terminu
„wszechobejmujące” (i tak też będę czynił w dalszych partiach pracy).

185

„The „<thing> that is called man discovers itself as having consciousness; and as a consequence, it discovers
man’s consciousness as the area of reality in which process of reality becomes luminous to itself”. E. Voegelin,
Order and History IV… dz. cyt., s. 236.
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Dlatego

filozof

wprowadza

terminy:

To-rzeczywistości

(ang.

It-reality)

i

rzeczywistości-rzeczy (ang. thingness), odnoszące się do dwóch podstawowych wymiarów
rzeczywistości. To, co staje się czy też ulega rozświetleniu, co ukazuje się w wydarzeniu
rozświetlenia

-

to

właśnie

To-rzeczywistość,

rzeczywistość

w

sensie

czegoś

wszechobejmującego. Pisze Voegelin: „To-rzeczywistość staje się rozświetlona do swej
prawdy poprzez świadomość, ulokowaną fizycznie w ciele człowieka, lecz egzystencjalnie w
obejmującej metaxy”

186

. Terminu To-rzeczywistość Vogelin używa, aby „oznaczyć

rzeczywistość obejmującą partnerów w istnieniu, tj. Boga i świat, człowieka i
społeczeństwo”187. Z kolei termin metaxy, o czym już pisałem, oznacza to, że świadomość
istnieje w Pomiędzy, a więc, że nie ma świadomości immanentnej, ograniczonej do „wnętrza”
podmiotu – jest więc za to świadomość wydarzającą się pomiędzy dwoma biegunami,
człowiekiem w jego cielesności a doświadczaną przez niego rzeczywistością. W tym sensie
rozświetlenie i metaxy są pojęciami wzajemnie określającymi się – rozświetlenie
rzeczywistości wydarza się w metaxy, a świadomość jest Pomiędzy (a więc sobą we
właściwym sensie) wtedy, gdy przekracza horyzont intencjonalności, a więc gdy doświadcza
wydarzenia rozświetlenia.
Stawanie się rozświetloną rzeczywistością jest niczym innym jak prawdą.
Rzeczywistość i prawda są jednością, co wyraża, zdaniem Voegelina, grecki termin aletheia.
Po pierwsze, prawda oznacza: „rzeczywistość ulegającą rozświetleniu do swej struktury” - po
czym autor Order and History dodaje: „Tak więc rzeczywistość ulegającą rozświetleniu do
swojej struktury przez proces, w którym człowiek partycypuje – to pierwsze ujęcie prawdy.
Następnie owa rzeczywistość ulegająca rozświetleniu – o ile ulega rozświetleniu w ludzkiej
świadomości w relacji intencjonalności – staje się wiedzą o tej rzeczywistości. Prawda nie
odnosi się tylko do rzeczywistości na zewnątrz człowieka, przeciwstawionej mu, lecz także
do procesu rzeczywistości, w którym człowiek jest wydarzeniem, wydarzeniem nosiciela
świadomości”188.

186

„It-reality becoming luminous for its truth through a conciousness that is located physically in the body of
man while it is existentially located in the comprehending metaxy”. E. Voegelin, Order and History V… dz. cyt.,
s. 42.
187

„To denote reality that comprehends the partners in being, i.e., God and the world, man and society”. Tamże,
s. 30.
188
„reality becoming luminous for its structure”, „So reality becoming luminous for its structure through a
process in which man participates – that is the first conception of truth. And then this reality that becomes
luminous – insofar as it becomes luminous in the consciousness of Man in the relation of intentionality – a
„knowledge” of that reality. So truth does not refer only to a reality outisde of man and confrotning man, but also
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Oczywiście, fenomen prawdy domaga się uzupełnienia o trzecią część kompleksu:
prawda wyłania się tylko tam, gdzie włada język. Język, o który chodzi Voegelinowi, a więc
język, w jakim wypowiedziana zostałaby prawda rzeczywistości, wyłania się w procesie
świadomości, w jego wnętrzu – w świadomości jako rozświetleniu rzeczywistości, a
właściwie rzecz biorąc: „Gdy rzeczywistość staje się rozświetlona, to staje się ona
rozświetlona, co pozwala człowiekowi obdarzonemu świadomość, odnaleźć językoweterminy, desygnujące to, czego doświadcza”189.
Ale każdy język ma także charakter intencjonalny, tj. odnosi się do przedmiotów, do
rzeczywistości, której sensem jawienia się jest przedmiotowość. Dlatego też rozświetlenie
rzeczywistości zostaje podjęte przez człowieka na sposób języka, a więc na sposób
intencjonalny. Rozświetlenie staje się więc „wiedzą o rzeczywistości”. Należy dodać, że jeśli
rozumieć prawdę jako aletheia, takie jej rozumienie sytuuje się nie na poziomie
semantycznym, a więc nie redukuje się do postaci zgodności sądu z orzekanym stanem rzeczy
(choć prawda wyraża się w języku). Dlatego też nieprawda nie oznacza fałszu czy też
rozczarowania w sense niezgodności mniemań z wypełniającą je naocznością, ale
nieuporządkowanie egzystencji, zamknięcie się na rzeczywistość, odmowę partycypacji.
Prawda ma charakter egzystencjalny: może jej doświadczyć, czyli może wziąć udział w
wydarzeniu rozświetlenia rzeczywistości, tylko ten, kto wkroczył w świadomą otwartość na
rzeczywistość w jej wielokształtności, kto gotów jest przyjąć prawdę – aletheia to bowiem
przyjęcie rozświetlenia rzeczywistości.
Dlatego

też

niemożliwa

jest

prawda

absolutna,

ponieważ

„doświadczenie

rzeczywistości nie może mieć totalnego charakteru, ma charakter perspektywiczny” 190 . A
wiedza o rzeczywistości, zawsze przybierają formę symbolu, nie może stać się posiadanem
(ang. possesion) ostatecznej prawdy – każde doświadczenie, każdy symbol jest częścią
procesu rzeczywistości. Rzeczywistość nie jest przedmiotem, nie można o niej uzyskać
wiedzy ostatecznej; nie jest przedmiotem, który mógłby prezentować się w swej cielesnej
samo obecności, a zarazem mógłby wypełnić w naoczności wszystkie domniemania
podmiotu. Perspektywiczność i skończoność człowieka wskazują, że nie może osiągnąć on

to the process of reality in which man becomes an event, the event of the carrier of consciousness” . E. Voegelin,
Structures… dz. cyt., s. 357.
189

„When reality become luminous, it becomes luminous by letting the man who have consciousness to find
language-terms to designate what he experiences”. Tamże, s. 356.
190
„experience of reality cannot be total but has the character of perspective”. E. Voegelin, Ecquivalences of
Experience and Symbolization in History [w:] Published Essays… dz. cyt., s. 221.
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prawdy ostatecznej, że jest „skazany” na samo-rozświeltenie rzeczywistości – człowiek nie
może uprzedmiotowić, nie może przeżyć oczywistości rzeczywistości, nie może wyalienować
się od rzeczywistości – ona musi mu się wydarzyć. W tym sensie prawda, aletheia, zależy od
człowieka – od jego chęci akceptacji jej, od otwarci na nią.
Eugenne Webb napisze: „Wymagana jest wierność porządkowi bytu. Oto cena jego
nieskrytości. Przeciwieństwem prawdy w egzystencjalnym sensie nie jest fałsz czy
niedokładność, jak w przypadku opinii, ale przesłonięcie, zaciemnienie rzeczywistości
dokonujące się poprzez egzystencjalne zamknięcie” 191.
W modi intencjonalności pomiędzy człowiekiem a przedmiotem rozpościera się
dystans (przebywany przez intencjonalne przeżycie); przedmiot, chociaż mój i konstytuowany
przeze mnie, nie jest mną, jest czymś „zewnętrznym” w tym sensie, że nie poznaję go od
wewnątrz; w modi rozświetlenia sam jestem momentem rzeczywistości, jestem wewnątrz
niej, przynależę do niej. Człowiek (i świadomość) jako wydarzenie nie tylko wyłonił się, ale
jest-już-zawsze-wyłonionym, zawsze zakorzenionym w rzeczywistości, zawsze w niej
ugruntowanym. Voegelin zdaje się sugerować, że jeśli rozumieć człowieka jako wydarzenie
(wydarzonego), to bycia nosicielem (ang. carrier) świadomości nie należy rozumieć w sensie
kogoś, kto niósłby jakiś przedmiot (świadomość), ale komu świadomość została wy-darzona,
kto został nią obdarowany. W tym sensie okazuje się, że język polski dzięki związkowi
„wydarzenia” z „darzeniem” lepiej oddaje intencje autora niż język angielski gdzie nie ma
takiej zależności pomiędzy słowa „event” i „carrier”.
Podsumowując: w ścisłym sensie partycypacja oznacza świadomość w modi
rozświetlenia – tam świadomość znajduje się w Pomiędzy par excellence. Rozświetlona w
niej rzeczywistość już nie ma charakteru rzeczywistości-rzeczy/przedmiotowości (ang.
thingness), zamiast tego obdarzana jest charakterem To (ang. It)” „Omawiane To jest
191

„What is required is fidelity to the order of being. This is the priece of its <unhiddenness>. The opposite of
truth in this existential sense is not falsehood or inaccuracy, as in the case of an opinion, but eclipse, the
darkening of reality through existential closure”. Webb pisze o Voegelinowskiej koncepcji prawdy egzystencji i
wymienia jej cztery aspekty: 1) doświadczenie skończoności własnej egzystencji i bycia stworzonym, a więc
doświadczenie przybycia do bycia i oczekiwanie odejścia; 2) doświadczenie swej aktualnej egzystencji jako
stanu niedoskonałości, a tym samym przed-rozumienie stanu doskonałości, który nie jest możliwy na tym
świecie; 3) rozświetlenie – to wzajemna przynależność otwartości na rzeczywistość i samorozświetlenia,
aletheia rzeczywistości; 4) transcendencja jak pytanie poszukujące bardziej świadomej partycypacji w
rzeczywistości. Na tym poziomie intelekt zostaje odkryty jako transcendujący w poszukiwaniu wiedzy. Dlatego,
też Webb stwierdzi, że „egzystencjalna prawda nie jest statyczną odpowiedniością interpetującego modelu i
rzeczywistości, ale dynamicznym ruchem wzrasatającej świadomości partycypacji w procesie rzeczywistości”
(Existential truth is not a static correspondence between interpretative model and reality but a dynamic
movement into increasingely conscious participation in the process of reality). Zob. Webb E., Eric Voegelin…
dz. cyt., s. 158, 159.
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tajemniczym <To>, które pojawia się także w codziennym języku przy okazji takich wyrażeń
jak <pada>. Nazwę więc tę rzeczywistość To-rzeczywistością, odróżniając ją tym samym od
rzeczywistości-rzeczy”192.
To-rzeczywistość znaczy: rzeczywistość nie jest już tym, co podmiot intenduje i
przed-stawia, od czego jest czymś różnym; to-rzeczywistość znaczy, że świadomość i
wszystko to, co może się w jej otwartości pojawić są częściami tej samej rzeczywistości, że
chociaż są od siebie różne (są czymś innym), to w pewnym sensie są tożsame, tj. są one
wydarzeniem rzeczywistości. Znowu wracamy do roli rzeczywistości jako podmiotu –
wskazują na to takie wypowiedzi jak „it rains”, „es regnet” czy polskie „pada”. Nie „ja
padam”, ale „mi pada” (albo po prostu „pada”). Co innego niż Ja pełni tu rolę aktywnego
czynnika, czynnika, który wy-darza. Stąd Voegelin mówi o paradoksalnej strukturze
świadomości: jest intencjonalna i rozświetlona. Paradoksalna jest także struktura
rzeczywistości, która daje się doświadczyć i ukazuje się: jest ona rzeczywistością-rzeczy
(thingreality)

i

to-rzeczywistością

(It-reality).

Miejsce

Husserlowskiej

korelacji

intencjonalności i przedmiotu zajmuje podwójna i paradoksalna relacja intencjonalnośćprzedmiotowość:rozświetlenie-To-rzeczywistość.
VI
Czytelnik może zadać pytanie: jak owe wyróżnione i opisane przez Voegelina
struktury świadomości zostały przez niego rozpoznane? Autor Anamnesis odpowiada: można
ich doświadczyć w procesie poszukiwania, a precyzyjnej: w egzystencjalnym procesie
poszukiwania prawdy. Znaczy to także: tym, co ustrukturyzowane przez owe dwa modi
świadomości jest proces poszukiwania aletheia. Intencjonalnością - ujmowaną przez
Voegelina jako dynamis - kieruje pragnienie poznania (ang. desire to know) stanowiące
komponent poszukiwania (ang. quest)193 prawdy. Natomiast tak rozumianej intencjonalności
192

„The It referred to is the mysterious „it” that also occurs in everyday language in such a phrases as „it rains”.
I shall call it therefore the It-reality, as distinguished from the thing-reality”. E. Voegelin, Order and History V…
dz. cyt., s. 30.
193

Decyduję się przełożyć quest jako poszukiwanie, ale muszę zaznaczyć, że w użyciu tego słowa przez
Voegelina pobrzmiewa także znaczenie „wyprawy”. „Poszukiwanie” jest słowem mocno zakorzenionym w
dyskursie filozoficznym, z kolei słowo „wyprawa” wiąże się z mitem, eposem i opowieścią jako formami
narracji. O tym drugim znaczeniu nie można zapominać. Z racji tego, że Voegelin uważa świadomość mityczną
z jednej strony za ekwiwalent filozofii, z drugiej zaś uważa, że mit jest niezbywalną formą symboliczną także
dla racjonalnego i współczesnego człowieka nowocześności, przetłumaczenie „quest” tylko jako poszukiwania
mogłoby grozić zagubieniem „wszechogarniające” (tj. obejmujący wszystkie rodzaje symbolizacji) charakter
angielskiego słowa. Więcej na temat mitycznego potencjału semantycznego terminu „wyprawa” pisze w swoim
klasycznym studium Joseph Campbell. Zob. J. Campbell, Bohater o tysiącu twarzy, przeł. A. Jankowski,
Kraków 2013, s.43-214.
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towarzyszy

świadomość

poszukiwania

jako

wydarzenia

wewnątrz

intendowanej

rzeczywistości. Pisze filozof: „intencjonalność poszukiwania otoczona jest przez boską
tajemnicę rzeczywistości, w której się wydarza. Tajemnica jest horyzontem, który przyciąga
nas do podążania ku niemu i jednocześnie wycofuje się gdy doń zdążamy; daje ona kierunek
poszukiwaniu, ale sama nie może zostać osiągnięta”194.
Z tego, co pisze Voegelin, możemy wysnuć wniosek dotyczący stosunku
zachodzącego między intencjonalnością a rozświetleniem – świadomość może funkcjonować
w modi intencjonalności z pominięciem modi rozświetlenia; ale świadomość funkcjonuje we
właściwy sposób – zgodnie z prawdą rzeczywistości – wtedy, gdy intencjonalność doznaje
modyfikacji ze strony rozświetlenia (Voegelin nie pisze explicite o doznawaniu modyfikacji).
W takim przypadku poszukiwana przez intencjonalność prawda jest otoczona horyzontem
boskiej tajemnicy rzeczywistości, gdzie poszukiwanie się wydarza 195 . Intencjonalność
stanowi więc niezbywalną strukturę świadomości i przez to niezbywalną strukturę
194

„the human intentionality of the Quest is surrounded by the divine mystery of the reality in which it occurs.
The mystery is the horizon that draws us to advance toward it but withdraws as we advance; it can give direction
to the quest of truth but it cannot be reached”. E. Voegelin, Wisdom… dz. cyt., s. 326.

195

W jeszcze inny sposób istotę tego, co Voegelin rozumie przez poszukiwanie, ujmują Eugenne Webb i
William Thompson. Dla Webba poszukiwanie prawdy jest napięciem (wprowadziłem już ten termin, ale pełnej
analizie poddam go w rozdziale poświęconym wydarzeniu teofanicznemu), a właściwie pragnieniem (ang.
longing i striving) doskonałości. To pragnienie, które stanowi głęboką oś świadomości; pragnienie poznania
tego, co rzeczywiste i dobre, pragnienie, które nie celuje w jakiś określony przedmiot i dlatego nie może zostać
zaspokojone: „Gdy napięcie zapytywania staje się świadomie nieograniczone, staje się jasne, że cele, których
poszukuje, są nie tylko korelatywne, ale ostatecznie się jednoczą. Poszukiwanie nieograniczonego rozumienia
oznacza poszukiwanie bezpośredniej radości z całości bytu w doskonałym rozświetleniu, co ukonstytuuje pełnię
prawdy. Nie oznacza to jednak, że jakikolwiek byt ludzki może osiągnąć ten cel. Voegelin nieustaje w
podkreślaniu skończoności człowieka. To pragnienie, a nie spełnienie, jest nieograniczone” (When the tension of
inquory is consciously unrestricted, it becomes clear that the goal is to seek not only correlate but ultimately
coalesce; to seek unrestricted understanding is to seek tke immediate enjoyment of all of being in a perfect
luminosity that would constitute a fullnes of truth. This is not to say that any human being could attain this goal.
Voegelin is endlessly insistent on the limitedness of man. It is the desire, not the attainment, that is unrestricted).
Ów cel, znajdujący się poza zasięgiem człowieka, jest więc czymś ponadludzkim, a symbolem wyrażającym
wszechobejmowalność, tj. jedność bytu i wiedzy, jest Bóg. Dlatego, uważa Webb, napięcie egzystencji Voegelin
nazwie napięciem ku boskiej podstawie – użycie słowa „podstawa” wskazuje, że ów cel nieograniczonego
pragnienia jest jeden; to jedna podstawa jednocząca wszystko, co jest i co może być. Ponieważ podstawa jest
absolutną doskonałością, stąd można ją nazwać „boską” - cel nieograniczonego pragnienia poznania sam jest
doskonałą wiedzą itp. Boskość oznacza więc nieograniczoną doskonałość, jest ona symbolem oznaczającym
biegum tego, co nieograniczone. Z kolei William Thomspon wskaże, że napięcie należy raczej rozumieć jako
przyciąganie (ang. attraction) ku Tajemnicy, ku temu, co-nieprzedmiotowe, a więc ostatecznie niemożliwe do
poznania. Thompson napisze, że przyciąganie ku Tajemnicy jest właśnie napięciem ku boskiej podstawie: „To
właśnie doświadczenie napięcia – [doświadczenie, T.N.] człowieka jako przyciąganego ku Nieograniczonemu i
jednocześnie świadomego swej ograniczoności, złapanego na przecięciu skończoności i Nieskończoności prowadzi Voegelina do mowy o Pomiędzy, o metaxy ludzkiej egzystencji” (It is the experience of tension – man
as attracted toward the Unlimited and yet knowing his limits, caught in the intersection between the finite and the
Infinite – that leads the Voegelin to speak of the „In-Between” or „Metaxy” character of human existence). Zob.
W. Thompson, Voegelin and the Religious Scholar: An Introduction [w:] Voegelin and the Theologian… dz.
cyt., s. 8; Webb E., Eric Voegelin… dz. cyt., s. 63.
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poszukiwania, bez niej nie byłoby ono możliwe, jednak horyzont tajemnicy jest tym, co - by
się tak wyrazić - „bierze w nawias” uprzedmiotawiający charakter intencji. Albo inaczej rzecz
ujmując: wydarzenie rozświetlenia zachowuje cechujący człowieka „pęd intencjonalności”,
jego podmiotowe, aktywne przekraczanie ku rzeczom, jednocześnie warunkując ów „pęd”
wydarzającym

się

rozświetleniem,

w którym

inicjatywa

zostaje przekazana To-

rzeczywistości.
Voegelin pisze następnie o intencjonalności i tajemnicy jako o poruszających mocach
w procesie stawiania się rzeczywistości rozświetloną (ang. moving forces in the process of
reality becoming luminous): „prawda rzeczywistości nie jest ostateczną informacją udzieloną
zewnętrznemu obserwatorowi, ale samą rzeczywistością ulegającą rozświetleniu w
wydarzeniach egzystencji i imaginatywnej symbolizacji” 196 . Tekst eseju Wisdom and the
Magic of Extreme pokazuje, że aletheia wyłania się ze współdziałąnia dwóch mocy
strukturyzujących naszą, ludzką świadomość. Tajemnica jest tym, co wydaje boski horyzont
intencjonalności i przez to deabsolutyzuje intencjonalność. Tego horyzontu nie należy brać za
jakiś

odpowiednik

Husserlowskiego

tła

przeżyciowego,

a

więc

tego-co-jeszcze-

nieuświadomione197, oznacza on boską tajemnicę, która jednocześnie przyciąga i, gdy się do
niej zbliżamy, wycofuje się i tym samym uniemożliwia pełne, adekwatne ujęcie tego, co
wewnątrz niego się skrywa i przyciąga198.

196

Tamże, s. 326. „the truth of reality is not an ultimate piece of information given to an outside observer but
reality itself becoming luminous in the events of experience and imaginative symbolization”. E. Voegelin,
Wisdom… dz. cyt., s. 326.
197

W Ideach I Husserl odróżnia akty w sensie ścisłym (cogitationes), charakteryzujące się aktualnością
zwrócenia ku przedmiotowi (resp. uważnością) od świadomości potencjalnej, właściwie nieaktowej. Przeżycia
aktowe zawsze występują na tle przeżyć nieaktowych, ale istotową cechą świadomości jest to, że może ona
przechodzić z modi nieaktowości w modi aktowości (i odwrotnie) – może zwracać się ku przedmiotom
dotychczas nie „zauważanym”. Więcej na ten temat pisze Półtawski. Zob. A. Półtawski., Świat. Spostrzeżenie.
Świadomość… dz. cyt., s. 202.
198
Należy zauważyć, że pominąwszy radykalnie anty-przedmiotowy charakter horyzontu boskiej tajemnicy,
koncepcja ta wykazuje pewne podobieństwo do myśli Husserla wyrażonej w Medytacjach Kartezjańskich.
Husserl zauważa tam, że każde aktualnie spełniane przeżycie aktowe ma swój własny układ potencjalności,
które nie są pustymi możliwościami, ale możliwościami „lecz z góry nakreślonymi intencjonalnie co do treści w
każdorazowym aktualnym przeżyciu samym możliwościami, możliwościami wyposażonymi nadto w charakter
czegoś, co Ja może urzeczywistnić”. Każde przeżycie jest fragmentem szerszego kontekstu świadomościowego.
Po stronie subiektywności transcendentalnej możemy wyróżnić horyzont retencjonalno-protencjonalny, po
stronie przedmiotu możemy wyróżnić dopiero co wzmiankowane tło przeżyciowe. Pisze Husserl: „Horyzonty
stanowią system zarysowanych z góry momentów potencjalnych. Mówimy również, że możemy zapytywać
każdy horyzont o to, co w nim tkwi, wydobywać jego zawartość, odsłaniać zarysowujące się w danej chwili
potencjalne momenty życia świadomości”. Wedle Husserla sens przedmiotowy nigdy nie jest czymś danym z
góry, w gotowej postaci – jest on zadaniem, wydobywaniem zawartości z horyzontu i jednocześnie odsłanianiem
coraz to nowych horyzontów. Dwa momenty wydają się łączyć Voegelina i Husserla: (1) po pierwsze uznanie,
że intencjonalność jest mocą świadomości, mocą, która kieruje się na jakiś przedmiot i wydobywa go z
horyzontu; celem intencjonalności jest więc poznanie, one jest ukrytą motywacją jej zachodzenia; (2) horyzont
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Tajemnica pozostaje tajemnicą – nie jest tym czego-jeszcze-nie-wiemy, ale tym, co
wycofuje się; tym, czego-nie-można-w-pełni-poznać (pytaniem jest ile z tej tajemnicy
możemy poznać); tajemnica nadaje kierunek poszukiwaniu czy też wyprawie, ale nie jest tym,
co można by osiągnąć, gdzie wyprawa mogłaby spocząć albo co można by odnaleźć.
Tajemnica jest tajemnicą wydarzania i rozświetlenia, czyli procesu rzeczywistości, w którym
człowiek wydarza się jako doświadczenie partycypacji, bycia-w-kontakcie, otwartości. Gdy w
trakcie procesu poszukiwania intencjonalność zostaje zmodyfikowana przez horyzont
tajemnicy, człowiek zyskuje świadomość własnej skończoności i niemożliwości spełnienia
adekwatnej oczywistości jako pełnej, cielesnej obecności przedmiotu. A właśnie owa
adekwatna oczywistość stanowi, wedle Husserla, cel do którego zdąża każda intencja
świadomości199. Dlatego należy stwierdzić, że Voegelin odkrywa inny niż Husserl rozum – to
już nie istotowa forma świadomości, zawsze domniemająca istnienie lub nie-istnienie sensu
przedmiotowego, a więc zawsze dążąca do oczywistości. Rozum to doświadczenie i poznanie
własnego ograniczenia, ale w ramach boskiego horyzontu i procesu rzeczywistości, w które
człowiek jest „wpisany”. Dlatego rozum to - według Voegeina - otwartość na boskość i
rozświetlenie procesu rzeczywistości do jego prawdy.
Zdaniem autora Anamnesis Platon i Arystoteles rozpoznali (ang. recognized) moce
intencjonalności i rozświetlenia w doświadczeniach zapytywania (gr. aporein) i poszukiwania
(gr. zetein) w odpowiedzi na tajemnicze przyciąganie (gr. helkein) i poruszanie (gr. kinesis)
od strony boskości

200

- „Moce intencjonalności i tajemnicy nie są spekulatywnymi

założeniami, nie funkcjonują jako ślepe a priori. Można ich doświadczyć jako mocy
poruszających świadomość; a owo doświadczenie można oddać poprzez symbole, takie jak
klasyczne symbole zetein i helkein”

201

. Voegelin wyróżnia – obok (1) świadomości

odżywa na nowo, tj. mylnym jest wyobrażenie, że horyzont może zostać całkowicie „pochłonięty” przez
świadomość. Oczywiście, obaj filozofowie różnią się radykalnie w kwestii natury horyzontu – dla Voegelina
jest on boski, nie-przedmiotowy i aktywny, dla Husserla horyzont jest związany ze światem, horyzontem tego,
co przedmiotowe i przez to konstytuowane przez podmiot. Zob. E. Husserl, Medytacje… dz. cyt.,, s. 27, 74.
199

„oczywistość w ogóle jest, wolno nam chyba powiedzieć, doświadczniem w najszerszym, choć istotowo
jednolitym sensie. W prawdzie w przypadku pewnych przedmiotów jest ona tylko przygodnym zjawiskiem życia
świadomościowego, stanowiącym jednak z drugiej strony pewną możliwość, właśnie pewien cel, który intencja
świadomości pragnie osiągać i urzeczywistniać dla wszystkiego, co jest już domniemane bądź będzie
domniemane – stanowi ona tym samym istotowy rys fundamentalny życia intencjonalnego w ogóle”. Tamże, s.
94.
200
Te kwestie zostaną zanalizowane później przy okazji omawiania świadomości metaxy i doświadczenia
boskości.
201
„The forces of intentionality and mystery are not speculative assumptions and they do not operate as a blind
a priori. They are experencied as the moving forces of consciousness; and the experience can by symbolized in
the manner just intimated by reference to the classic zetein and helkein”. E. Voegelin, Wisdom… dz. cyt., s. 326327.
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funkcjonowania wymienionych mocy i (2) relacji między nimi, którą nazywa napięciem – (3)
spoczywająca na barkach człowieka odpowiedzialność za utrzymanie owych

mocy w

równowadze (ang. balance) tak, aby powstały w wyniku ich interakcji symbol był ekspresją
niezniekształconej prawdy (rozświetlenia) rzeczywistości202. Ten trzeci element odpowiada za
to, aby pożądanie wiedzy nie przemieniło się w intencjonalną chęć uprzedmiotowienia
horyzontu i tego, co poza nim, ale także za to, aby świadomość tajemnicy nie przemieniła się
w kwietystyczne odrzucenie poszukiwania. Poszukiwanie prawdy rzeczywistości – jej
rozświetlenia – musi być aktywnym wysiłkiem równoważenia mocy intencjonalności i
tajemnicy: tylko wtedy rzeczywistość ukaże się w swej prawdzie (szerzej koncepcją
równowagi świadomości zajmuję się w rozdziale IX).
Spójrzmy na kwestię poszukiwania prawdy od nieco innej strony. Jeśli prawda jest
jakimś dobrem, zbawieniem czy też ocaleniem od zguby (a tak twierdzi Voegelin), to owo
dobro i zbawienie muszą ukazać się w świetle prawdy. Również w związku z koncepcją
prawdy możemy sytuować Voegelina w obrębie tradycji wcześniej określonej przez nas jako
lumen, a więc zestawić go chociażby ze św. Augustynem czy Tischnerem.
Zobaczmy, co ten ostatni ma do powiedzenia o myśli Ojca Kościoła: „nie ma
rzetelnego dobra, jak tylko dobro ukazujące się w świetle prawdy. Wszelka obietnica
zbawienia musi przejść przez ogniową próbę pytania o prawdę. Myślenie, które żyje, pytając
o prawdę, okazuje się warunkiem zbawienia”203. To, co Tischner pisze o Augustynie (i co
wydaje odnosić do własnej filozofii dramatu), odnosi się także do Voegelina – świadomości
chodzi o prawdę, myślenie jest mocą zdążającą ku prawdzie. Myślenie, jak pisze krakowski
filozof, jest dla podmiotu, a dzięki odkrytej prawdzie możliwe jest usprawiedliwienie
własnego istnienia: „Bo wszelka wartość w ten sposób odnosi się do człowieka – do
podmiotu, w którym tkwi – że usprawiedliwia jego istnienie. Tak samo ma się rzecz z
prawdą”204.
W podobnym kierunku idą przemyślenia Voegelina – człowiek poszukuje prawdy
rzeczywistości, aby móc się do niej dostroić, aby żyć zgodnie z nią. Prawda nie jest
informacją o przedmiocie, nawet jeśli miałby to być przedmiot najbardziej potrzebny
człowiekowi do przeżycia. Prawda to sama rzeczywistość w której człowiek żyje. Odzyskanie
202

W rzeczywistości owa równowaga świadomości (balance of consciousness) jest inną nazwą na język jako
trzecią strukturę świadomości. Oprócz tych dwóch nazw pojawiają się jeszcze takie terminy jak pamięć,
przypomnienie i refleksyjny dystans. Wszystkie one dotyczą symbolu, prawdy i doświadczenia.
203
Tischner J., Myślenie religijne… dz. cyt.,, s. 363-364.
204
Tamże, s. 365.
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porządku rzeczywistości, uporządkowanie egzystencji będzie możliwe tylko wtedy, gdy
człowiek doświadczy prawdy rzeczywistości.
Zreasumujmy to, co do tej pory powiedzieliśmy, słowami Voegelina: „Pokrótce:
ludzka świadoma egzystencja jest wydarzeniem w łonie rzeczywistości; świadomość jest
samoświadomością bycia ukonstytuowanym przez rzeczywistość, która jest uświadamiana.
Intencjonalność jest substrukturą wewnątrz obejmującej świadomości rzeczywistości, która
staje się rozświetlona do swojej prawdy w świadomości człowieka” 205.
Tym samym dotarliśmy do fenomenu egzystencji, resp. świadomej egzystencji. Pisze
Voegelin: „człowiek doświadcza swoich działań, takich jak poszukiwanie prawdy, jako aktów
partycypacji w procesie To”

206

. Poszukiwanie rozświetlenia jest więc otwartością na

wydarzanie. Poszukiwanie prawdy – oto treść egzystencji. Albo inaczej: treścią egzystencji
jest nic innego jak poszukiwanie prawdy, tj. rozświetlenia procesu rzeczywistości. Prawda
(rzeczywistość) rozświetla się, ukazuje się o tyle, o ile człowiek partycypuje w Pomiędzy.
Egzystencja jako poszukiwanie prawdy jest awersem monety. Rewersem jest poszukiwanie
sensu egzystencji. Egzystencja to pytanie o sens bycia – o cel, o „dlaczego?” istnienia. Kiedy
pytam o coś, już muszę coś o tym wiedzieć, aby tego szukać - uważa Voegelin. Pytanie stoi w
sprzeczności do całkowitej niewiedzy, zakłada przynajmniej jakieś przeczucie. Porusza się
ono w pomiędzy – pomiędzy braku wiedzy i pełni wiedzy: „pytanie jest zwartą wiedzą, ale
jest to wiedza drżąca z powodu możliwości utrafienia w prawdę bądź minięcia się z nią” 207.
Jednym z biegunów (ang. poles) poszukiwania sensu jest człowiek, dzięki odróżnieniu
intencjonalności od tajemnicy wiemy, że drugim biegunem jest boski horyzont tajemnicy.
Pytające poszukiwanie sensu wydarza się w metaxy, Pomiędzy. To zaś znaczy, że
poszukiwanie jest tym, co łączy pytającego z dającą odpowiedź boską tajemnicą. Samo
poszukiwanie jest więc wydarzeniem, poszukiwać sensu można tylko o tyle, o ile
intencjonalnośc zostaje zmodyfikowana dzięki tajemnicy/rozświetleniu. Jak pisze Voegelin,
„egzystencja człowieka jest nie-faktem niepokojącego ruchu w Pomiędzy niewiedzy i wiedzy,
205

„In brief, man’s conscious existence is an event within reality, and man’s consciousness is quite conscious of
being constituted by the reality of which is conscious. The intentionality is a substructure within the
comprehensive consciousness of a reality that becomes luminous for its truth in the consciousness of man”. E.
Voegelin, Remembrance… dz. cyt., s. 311-312.
206

„because man experiences his own acts, such as the quest for truth, as acts of participation in the process of
It”. Tamże, s. 34.

207

„the question is knowing, but its knowledge is yet the trembling of a question that may reach the truth as its
answer or miss it”.E. Voegelin, The Gospel and Culture [w:] Published Essays… dz. cyt, s. 175.
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tego, co czasowe i bezczasowe, niedoskonałości i doskonałości, nadziei i spełnienia, i
ostatecznie życia i śmierci. Z doświadczenia tego ruchu, z niepokoju dotyczącego utracenia
prawidłowego kierunku w Pomiędzy ciemności i światła, z tego niepokoju wyłania się wgląd
w sens życia. Lecz wyłania się tylko dlatego, że człowiek doświadcza swego bycia jako
partycypacji w ruchu mającym kierunek, który można stracić lub odnaleźć. Gdyby ludzka
egzystencja była faktem, nie ruchem, nie tylko byłaby pozbawiona sensu, ale i pytanie o sens
bycia nie mogłoby zostać zadane”208.
Egzystencja nie jest faktem – faktem jest to, co przybyło do bycia i jedynie trwa. Fakt
jest bytem, jest tym, co subsystuje, trwa w swej tożsamości, pozbawione ruchu i
poszukiwania. Egzystencja nie jest rodzajem obecności jakiegoś podmiotu o niezmiennych
właściwościach, człowiek nie jest substancją czy rzeczą. Egzystencja to ruch. Skąd i dokąd?
Jest to ruch pomiędzy brakiem a pełnią wiedzy, pomiędzy tym, co czasowe i tym, co bezczasowe itp. Człowiek posiada, zdaniem Voegelina, bezpośrednie doświadczenie tego ruchu i
tym samym doświadcza niepokoju związanego z możliwością utraty kierunku ku pełni.
Pytanie o sens wyrasta właśnie ze świadomości możliwości utraty tego kierunku; za swój
warunek możliwości ma ono doświadczenie partycypacji. Partycypacja jako otwartość
świadomości ma możliwy kierunek: prawdę rzeczywistości, tj. stawanie się rzeczywistości
rozświetloną.
Partycypacja (otwartość, bycie-przy) i egzystencja (ruch) zbiegają się, tak jak zbiegają
się prawda i sens. Otwartość świadomości jest bowiem niczym innym jak owym ruchem od
nie-wiedzy do wiedzy (rozświetlenia); sens egzystencji może ukazać się tylko wtedy, gdy
rzeczywistość ulegnie rozświetleniu, w którym ukazuje się boski horyzont. Dla Voegelina
sensem egzystencji jest utrzymanie kierunku w Pomiędzy egzystencji, kierunku na pełnię, tj.
na boskość. Do stałej możliwości człowieka przynależy rozpoznanie, że nie istnieje on sam z
siebie, podobnie jak samo z siebie nie istnieje drzewo czy totem. Człowiek jest świadom tego,
że się narodził i umrze, że nie jest przyczyną swojego istnienia. Poszukiwanie sensu
egzystencji jest poszukiwaniem podstawy rzeczywistości (aitia), która jest tym, co nadaje
istnienie. Albo ujmując rzecz inaczej: poszukując prawdy rzeczywistości, człowiek angażuje
208

„Existence is the nonfact of a disturbing movement in the In-Between of ignorance and knowledge, of time
and timelessness,of imperfection and perfection, of hope and fulfillment, and ultimately, of life and death. From
the experience of this movement, from the anxiety of losing the right direction in this In-Between of darkness
and light, arises the inquiry concerning the meaning of life. But it does arise only because life is experienced as
man's participation in a movement with a direction to be found or missed. If man's existence were not a
movement but a fact, it not only would have no meaning but the question of meaning could not even arise”.
Tamże, s. 176.
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się w proces rozświetlania rzeczywistości; doświadcza samego siebie jako wydarzonego w
procesie rzeczywistości; wie, że jest wydarzonym i że jest wydarzonym w procesie
rzeczywistości.
Ale co wydarza człowieka, co wydarza proces rzeczywistości? W rozświetleniu
ukazuje się to, że rzeczywistość nie istnieje sama z siebie. Pisze Voegelin: „Człowiek nie jest
autonomicznym bytem, który powoływałby samego siebie do istnienia; nie nosi on źródła i
sensu swej egzystencji w sobie. Nie jest boską causa sui; z doświadczenia życia pomiędzy
granicami narodzin i śmierci wyłania się poszukujące pytanie, pytanie o ostateczną podstawę,
o aitia czy też prote arche całej rzeczywistości, w tym rzeczywistości pytającego. Pytanie jest
inherentnie związane z doświadczeniem z którego wyrasta; zoon noun echon doświadcza
samej siebie jako istoty żywej i jednocześnie świadomej swego pytającego charakteru. Gdy
człowiek doświadcza siebie samego jako egzystującego, odkrywa swą istotę bycia-pytającym
o skąd i dokąd, o podstawę i sens swojej egzystencji”209.
Tylko to, z czego człowiek otrzymuje swoje istnienie, może być sensem jego istnienia,
tym zaś jest boska podstawa istnienia nazywana przez autora Order and History, za
starożytnimi Grekami, aitia. Dla Voegelina pytanie o sens jest równoznaczne z
poszukiwaniem podstawy, boska podstawa istnienia jest tym, co nadaje sens egzystencji.
Bycie w Pomiędzy nie-wiedzy i wiedzy jest więc napięciem ku boskiej podstawie istnienia.
Człowiek doświadcza siebie samego jako poszukującego boskiej podstawy istnienia; ludzka
samoświadomość to świadomość bycia z podstawy i bycia ku podstawie. Człowiek egzystuje,
jak okaże się w następnych rozdziałach, transcendując ku boskości. Ale gdzie można
odnaleźć ową podstawę, jak można jej doświadczyć? – tymi pytaniami zajmę się w
następnych rozdziałach.

209

„Man is not a self-created, autonomus being carrying the origin and meaning of his existence within himself.
He is not a divine causa sui; from the experience of his life in precarious existence within the limits of birth and
death there rather arises the wondering question about the ultimate ground, the aitia or prote arche, of all reality
and specifically his own. The question is inherent in the experience from which it arises; the zoon noun echon
[living being that possess intellect] that experiences itself as a living being is at the same time conscious of the
questionable character attaching to this status. Man, when he experencies himself as existent, discovers his
specific humanity as that of the questioner for the where-from and where-to, for the ground and the sense of his
existence”. E. Voegelin, Reason: Classic Experience [w:] Published Essays… dz. cyt., s. 268-269.
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Rozdział IV
Historyczny wymiar konstytucji świadomości
„Prochów naszych ojców nie zabieramy za sobą na podeszwach butów – nawet
człowiek, który nie ma już nic, przechowuje gdzieś świętą pamięć o tych, co go kochali.
Religia, filozofia – wszystko umacania w nas wieczny kult wspomnień”
(Gérard de Nerval, Przemytnicy)

Eric Voegelin wielokrotnie podkreślał, że filozofia, jaką uprawia, jest filozofią historii
i polityki; pisał też, że jądrem jego myśli jest teoria świadomości. W perspektywie niniejszego
studium nie możemy zapominać, że to ostatnie zdanie znaczy tyle co: jądrem myśli Voegelina
jest refleksja nad ludzkim napięciem ku boskiej podstawie istnienia. Takie ujęcie może
ewokować obraz dwóch drzew o wspólnym korzeniu czerpiących soki z jednej gleby. Można
także, jak mi się wydaje, użyć innej metafory: filozofie historii, polityki i świadomości są jak
trzy wierzchołki trójkąta, którego przekątne przecinają się w jednym punkcie – w boskości.
Taka metafora wydobywa na jaw, że zarówno filozofia świadomości, jak i filozofie historii i
polityki konstytuują się w odniesieniu do kwestii ludzkiego bycia ku boskości: filozofia
świadomości jest myśleniem ludzkiego napięcia ku boskości przez pryzmat świadomości;
filozofia historii jest refleksją nad tajemnicą boskiej obecności w historii; filozofia polityki
jest refleksją nad tym, co jest źródłem porządku, co porządkuje ludzką duszę (i czemu w ten
sposób przysługuje możliwość uporządkowania sfery politycznej). Jednocześnie filozofia
historii jest filozofią polityki i świadomości, i odwrotnie.
W niniejszym rozdziale, poświęconym Voegelinowskiemu rozumieniu historii w jego
związku z doświadczeniem transcendencji, chciałbym, przed omówieniem koncepcji historii
Voegelina, pokazać miejsce, gdzie filozofia polityki otwiera się na wymiar historyczny, a
także moment, kiedy refleksja nad świadomością domaga się uwzględniania wymiaru historii.
Dodatkową korzyścią z przyjęcia takiego kierunku badań będzie możliwość ukazania jedności
myśli Voegelina. W następnej części rozdziału omówię koncepcję historii filozofa tak, jak
prezentowała się ona w trzech pierwszych tomach Order and History, tj. w Israel and
Revelation, The World of Polis oraz Plato and Aristotle, a więc w „środkowym” okresie
twórczości omawianego. W późniejszych pracach, tych powstałych od połowy lat
sześćdziesiątych do śmierci filozofa w 1985 (biorąc oczywiście pod uwagę pisma
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opublikowane już po jego śmierci), Voegelin podejmuje i modyfikuje ustalenia poczynione w
pierwszych pracach, dlatego też nieodzowne jest ich przynajmniej pobieżne przybliżenie.
Z kolei na końcu rozdziału postaram się pokazać, że Voegelinowska filozofia historii
jest medytacyjną anamnezą tego, kim człowiek jest. W ten sposób omówiony zostanie
historyczny wymiar konstytucji świadomości, co pozwoli mi w następnych rozdziałach
podjęć temat doświadczenia transcendencji już w sposób bezpośredni.
I
Rozpoczynając od pytania o otwartość filozofii polityki na filozofię historii, musimy
pierwej zapytać: czym jest filozofia polityki? „Rdzeniem nauki o polityce jest noetyczna
interpretacja człowieka, społeczeństwa i historii, konfrontująca dominującą w danym
społeczeństwie koncepcję porządku z kryteriami krytycznej wiedzy o porządku”

210

.

Noetyczna nauka o polityce jest więc już w swej istocie interpretacją, hermeneutyką historii.
Nauki takie jak biologia, fizyka czy matematyka badają fenomeny świata zewnętrznego;
noetyczna nauka o polityce – czy też każda noetyczna nauka, tj. każda nauka zajmująca się
człowiekiem w jego egzystencji – bada rzeczywistość polityczną, która jest już zawsze i
każdorazowo ustrukturyzowana przez wiedzę o tej rzeczywistości. Voegelin powiada tu na
inny sposób o różnicy między wiedzą zewnętrzną i wewnętrzną – nauka o polityce nie jest
wiedzą o przedmiocie istniejącym niezależnie od doświadczającego. „Przedmiot” nauki
politycznej jest już ustrukturyzowany przez wiedzę poznającego o tym co poznawane, a więc
przez relację świadomości do tego, co doświadczane.
Następnie Voegelin pisze: „Każde społeczeństwo jest ukonstytuowane przez samointerpretację swego porządku; dlatego też każde znane społeczeństwo wydaje na świat
symbole – mityczne, objawione, apokaliptyczne, gnostyczne, teologiczne, ideologiczne itp. –
które wyrażają jego doświadczenie porządku”211. Owe samo-interpretacje nazywa autor „nie-

210

„Der Kern der Politischen Wissenschaft is eine Nietsche Interpretation von Mensch, Gesellschaft und
Geschichte, die gegenüber der Ordnungkonzeption der Gesellschaft, in der sie sich jeweils ereignet, mit dem
Anspruch kritischen Ordnungswissens auftritt”/„The core of political science is a noetic interpretation of man,
society, and history that confronts the conception of order prevalent in its surrounding society with the criteria of
a critical knowledge of order”. E. Voegelin, Was ist Politische… dz. cyt., s. 284/E. Voegelin, What is Political…
dz. cyt., s. 342.
211
„Denn für jede Gesellschaft ist das Selbstverständnis ihrer Ordnung konstitutiv; und darum bringt jede uns
bekannte Gesellschaft in der Gischechte Symbole hervor – mytische, revelatorische, apokalyptische, gnostische,
theologische, ideologische usw. -, durch die sie imre Erfahrung von Ordnung ausdrückt”/„Every society is
constituted by a self-intepreation of its oder; and this is why every known society in history brings forth symbols
– mythical, revelatory, apocalyptic, gnostic, theologial, ideological, and so on – whereby it expresses its
experience of order”. Tamże, s. 284/342.
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noetycznymi interpretacjami” (niem. nich-noetischen Interpretationen, ang. non-noetic
interpretations). Jak pamiętamy, człowiek uczestniczy w poczwórnej wspólnocie istnienia,
której momentem jest również społeczeństwo. Społeczeństwo tylko dlatego może być
ukonstytuowane przez samo-rozumienie swego porządku, że ludzka partycypacja jest
świadoma – także w tym sensie, że człowiek chce zrozumieć rzeczywistość, której jest
częścią. Społeczna samointerpretacja jest osiągana w języku, a właściwie w języku
symbolicznym, będącym ekspresją doświadczeń partycypacji i porządku rzeczywistości.
Jednak zdanie: „człowiek tworzy rzeczywistość społeczną” jest równie prawdziwe, jak
stwierdzenie, że to społeczeństwo – udostępniając człowiekowi kosmos, jak pisze Voegelin,
utkany ze znaczeń – tworzy człowieka. Ludzie rodzą się, żyją i umierają jako członkowie
społeczeństwa, znaczenia, poprzez które rozumieją samych siebie i otaczającą ich
rzeczywistość, mają charakter społeczny, wspólnotowy – oto obszar nauki politycznej.
Po drugie - jak pisze Voegelin w Was ist Politische Realität - osobliwa struktura, którą
bada każdy noetyczny myśliciel, ma wymiar historyczny. Nie-noetyczne interpretacje
wyprzedzają w czasie noetyczne interpretacje o tysiące lat. Pierwszą znaną w historii
noetyczną interpretacją jest helleńska filozofia, zwana episteme politike. Co więcej, nienoetyczne interpretacje utrzymują się jako forma samorozumienia społeczeństwa także po
wyłonieniu episteme politike. Krótko mówiąc: nie ma takiego społeczeństwa, którego
samorozumienie miałoby noetyczny charakter. W istocie rzeczy relacja pomiędzy noetyczną a
nie-noetyczną przybiera postać konfrontacji.
W ten sposób autor Order and History przechodzi do trzeciego punktu, opisującego
specyfikę „przedmiotu” nauki politycznej: noetyczna interpretacja porządku politycznego
wyłania się jako krytyka nie-noetycznej interpretacji. Oznacza to: prawdziwa wiedza o
porządku politycznym, episteme politike rozumiana jako paradygmat wszelkiego rzetelnego
myślenia

tego,

co

polityczne,

przeciwstawia

się

nieprawdzie,

nieporządkowi

dotychczasowych interpretacji.
Pojawia się jednak pytanie: jak współczesny badacz może uprawiać episteme politike?
Czy należy po prostu sięgnąć po ustalenia starożytnych, nie bacząc na miejsce, gdzie znajdują
się współcześni, i czas, z jakiego zapytują? Według autora Order and History - nie. Na
każdym myślicielu spoczywa obowiązek uprzytomnienia sobie egzystencjalnego kontekstu
momentu historycznego, w jakim żyje. Filozofia, szczególnie filozofia historii, musi wiedzieć,
jakie są wymogi czasu w którym jest uprawiana. Współczesny filozof tworzy w czasie
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zwanym „nowoczesnością”, a ta - według Voegelina - jest czasem kryzysu, jako epoka, kiedy
człowieczeństwo (ang. humanity) zostało ograniczone (ang. contracted) do Ja, „Ja wolnego”,
do „Ja uwięzionego w swej indywidualności”; co „stało się rozpoznawalne jako osobowy i
społeczny proces w osiemnastym wieku, kiedy to człowiek począł odnosić się do siebie nie
jako do Człowieka, ale do Jaźni, Ego, Ja, Indywiduum, Podmiotu, Transcendentalnego
Podmiotu, Transcendentalnej Świadomości i tak dalej”212.
Jednak deformacja rzeczywistości nie prowadzi do jej przemiany, czy też - jak często
pisze Voegelin - transfiguracji, ale do jej przesłonięcia (ang. eclipse). Autor Anamnesis
uważa,

że niezależnie od

ludzkich życzeń

i

pragnień,

rzeczywistość pozostaje

rzeczywistością, a więc tetragonalną wspólnotą Boga, człowieka, świata i społeczeństwa, co
znaczy, że natury rzeczy - czyli sposobu istnienia właściwego danym momentom wspólnoty nie można zmienić. Dlatego konflikt między porządkiem a nieporządkiem musi przybrać
postać imaginatywnego przysłonięcia (a nie zniszczenia czy przemienienia) rzeczywistości.
Miejsce tzw. Pierwszej Rzeczywistości (ang. First Reality) zajmuje imaginowana Druga
Rzeczywistość (ang. Second Reality). Tak z przeciwstawnych doświadczeń porządku i
nieporządku wyłania się konflikt między dwoma wizjami rzeczywistości, między aletheia i
tym, co przesłaniające.
Rzeczywistość zaprojektowana (Voegelin celowo używa tu wyrażenia stosowanego
przez Heideggera do opisu struktury rozumienia – Dasein jest bowiem zdaniem autora Order
and History szczególnym przypadkiem ograniczonego człowieczeństwa, więcej o krytyce
Heideggera piszę w następnym rozdziale) przez imaginację nie jest aletheia, ale w pewnym
sensie można o niej mówić jako o prawdziwej: „imaginujący, jego akt imaginacji, oraz efekty
jakie ów akt wywiera na osobie imaginującgo oraz na innych ludziach, mogą być uznane za
rzeczywiste […] człowiek z ograniczonym człowieczeństwem jest mocą, z którą należy się
liczyć na arenie politycznej i historycznej, [przynajmniej, T.N.] w takim samym stopniu jak
zwykły człowiek, a czasami nawet w większym”213.
Zauważmy przejście, o jakie chodzi Voegelinowi: imaginacja może powołać do życia
ideę czy też opowieść o przemienionej rzeczywistości, rzeczywistości dostosowanej do
212

„self imprisoned in its selfhood”, „It becomes recognizable as a personal and social proces in the eighteen
century when man begins to referr to himself, not as Man, but as Self, an Ego, an I, and Individual, a Subject, a
Transcendental Subject, as Tlanscendental Consciousness, and so forth”. E. Voegelin, The Eclipse of… dz. cyt.,
s. 111.
213
„The imaginator, his act of imagination, and the effect the act has on himself as well as on other peaple, thus,
can claim to be real […] The man with contracted self is as much of a power in society and history as an
ordinary man, and sometimes a stronger one” (Tamże, s. 112-113).
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życzeń imaginującego. Z kolei owa wyimaginowana rzeczywistość jest nie-realna,
nierzeczywista, niczym senna mara, w tym sensie, że nie jest prawdziwą opowieścią o
rzeczywistości, nie ukazuje prawdy. Ale ta mara może przemienić się - i faktycznie często
przemienia się - w opowieść porywającą i inspirującą. W takim sensie Druga Rzeczywistość –
opowieść, w której rzeczywistość zamiast stawać się rozświetloną ulega przesłonięciu - staje
się jednym z dyskursów kształtujących rzeczywistość polityczną, mocą czy też siłą (ang.
power), która ostatecznie może (wedle możliwości) przyjąć postać przemocy. Druga
Rzeczywistość jest kłamstwem, wziętym za ostateczną prawdę o rzeczywistości.
W tym momencie nie sposób nie odwołać się do biografii Erica Voegelina:
„Oczywiście, gdy żyje się w czasach zdominowanych przez niedawną rewolucję
komunistyczną w Rosji, marksizm staje się czymś istotnym dla myśliciela myślącego to, co
polityczne. Tak właśnie zaczęło się moje zainteresowanie problemem ideologii. Drugiego
takiego bodźca dostarczyło mi powstanie faszyzmu i narodowego socjalizmu”214. Ideologie, o
których Voegelin pisze w swoich wspomnieniach, wzmiankowane także w Was ist Politische
Realität jako jeden z nienoetycznych symbolizmów, są właśnie niczym innym, jak owymi
Drugimi

Rzeczywistościami,

deformacjami

rzeczywistości,

sennymi

marami

charakterystycznymi dla nowoczesności.
Dalej Voegelin zestawia polityczne ideologie komunizmu i narodowego socjalizmu z
myślą Hegla, Heideggera i Sartre’a (by wymienić tylko kilku), które również uważa za
ideologie – takie zestawienie może dziwić, a nawet budzić, jak mi się wydaje w dużym
stopniu uzasadniony, niesmak. Jednak autor Anamnesis twierdzi, że filozofie ograniczonego
Ja podzielają wspólną „istotę” ze skrajnymi, totalitarnymi ruchami politycznymi: są
deformacjami, przesłonięciami źródłowej rzeczywistości, a w sensie zarówno idealnym (tj. co
do możliwości), jak i historycznym (tj. w sensie realnie występujących po sobie i
powiązanych zdarzeń historycznych) prowadzą do ustanowienia Drugiej Rzeczywistości
poprzez ostateczny środek polityczny - przemoc.
Używane tutaj pojęcie „Drugiej Rzeczywistości” jest symbolem skupiającym rozmaite
rodzaje przysłonięcia rzeczywistości, które choć są różne od siebie (tak jak różny może być
totalitaryzm od myśli filozoficznej) i nierzadko znajdują się w stanie konfliktu, to podzielają
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„Obviously, when you live in a time dominated by the recent Communist revolution in Russia, Marxcism
(and behind Marxcism the work of Marx) becomes a matter of some importance for a political scientist. I began
to get interested in the problem od ideologies.The second great stimuli was, of course, provided by the rise of
Fascism and National Socialism”. E. Voegelin, Autobiographical… dz. cyt., s. 24.
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tę samą istotę, a więc owo przesłonięcie tego, co źródłowe. Ostateczną możliwością
przesłonięcia, przede wszystkim w formie ideologii, jest radość z zabijania – nie samo
zabijanie, ale radość czerpana z mordowania: „radość ta polega na uzyskaniu pseudotożsamości poprzez asercję własnej mocy, uzyskaną optymalnie na drodze zabijania – to
pseudo-tożsamość, substytut dla utraconego ludzkiego ja”215. Druga Rzeczywistość, logos, w
w którym zmierzcha rzeczywistość, dąży do przemienienia się z opowieści w polityczną
władzę – zdobytą i podtrzymaną na drodze przemocy. Krótko mówiąc: logika deformacji to
logika przemocy.
Voegelin zauważa, że proces deformacji jest procesem historycznym, postępującym
wedle konkretnego inteligibilnego wzoru. Można mianowicie wyróżnić dwa okresy
deformacji w historii współczesnego świata. Pierwszy z nich rozpoczyna się mniej więcej od
ogłoszenia systemów Turgota, Concordeta i Kanta, a kończy się na dziełach opublikowanych
m.in. przez Hegla, Marksa i Comte’a. Ten okres odznacza się projekcją wielkich narracji
usprawiedliwiających deformację rzeczywistości – oto bowiem „nowy człowiek” okazuje się
sensem i zwieńczeniem historii, jej eschatonem, a w ten sposób czyn mocy, czy też, przemocy
politycznej, „ograniczonego Ja” zyskuje usprawiedliwionie – oto bowiem sposób
zaprowadzenia eschatonu. Drugi okres deformacji rzeczywistości w epoce nowoczesności
rozpoczyna się mniej więcej od wydania głównego dzieła Stirnera, trwa przez Nietzschego i
Freuda, aż do popularyzacji filozofii Heideggera i Sartre’a. Jego żywiołem jest analityka już
zdeformowanej egzystencji. Tak oto, wedle Voegelina, te dwa okresy łączy więcej niż się
powszechnie uważa, choć bowiem myśl „egzystencjalistyczna” (tak nazywa ją Voegelin) jest
do pewnego stopnia reakcją na metafizykę historii znaną z osiemnastego i dziewiętnastego
stulecia, to łączy je intymna więź: choć „egzystencjalizmy” różnego rodzaju krytykują
metafizyczne filozofie historii, to są one jej „dzieckiem”, wyłoniły się już jako wizje
zdeformowanego i ograniczonego człowieczeństwa, odrzucającego napięcie ludzkiej
egzystencji ku boskiej podstawie.
Odrzucenie tego napięcia oznacza nie tylko deformację prawdy egzystencji, ale także
historii, czyli przeszłości prawdy. Tryumf deformacji prowadzi „istotowo”, z konieczności,
do zapomnienia historii prawdy (aczkolwiek wydaje się, że tutaj filozofia Heideggera jest
raczej wyjątkiem). To zapomnienie, aktywne wymazanie historii, jest jednym z kluczy do
politycznego sukcesu, albowiem prawda egzystencji, która ma zostać przesłonięta marą
215

„The fun consists in gaining the pseudo-identity through asserting one’s power, optimally by killing
somebody – a pseudo-identity that serves as a substitute for the human self that has been lost”. Tamże, s. 47.
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Drugiej Rzeczywistości, „nie jest kwestnią opinii, ale procesem wglądu, realizowanym w
historii przez ludzi, którzy w krytycznych momentach doświadczyli napięcia egzystencji i
wyrazili je w symbolach” 216 . Polityczny sukces możliwy jest dzięki imaginatywnemu
przysłonięciu historii. Historia jest bowiem procesem doświadczania, rozumienia i wyrażania
prawdy rzeczywistości: „Prawda egzystencji Pierwszej Rzeczywistości posiada wymiar
historii; imaginujący, gdzie celem jest przesłonięcie prawdy egzystencji, musi wytworzyć
wyobrażenie historii, której cechą będzie coś w rodzaju <pieczęci prorockiej>, proroka
zapowiadającego koniec profetyzmu. Historia i prawda egzystencji musza umrzeć, aby
imaginujący mógł żyć jako założyciel bezczasowej epoki”217.
Stąd ideologie, wszelkie ruchy społeczne i polityczne napędzane ideą Drugiej
Rzeczywistości, stawiają sobie za cel destrukcję dotychczasowego języka, w jakim wyrażono
prawdę. Dlatego też ten, kto miłuje mądrość i kto chce dotrzeć do prawdy, musi czynić
odwrotnie – badać historię, wracać do tego, co mieli do powiedzenia mistrzowie, który
doświadczyli aletheia, rzeczywistości w jej nieskrytości: do proroków Hellady i Izraela, do
poetów starożytnej Grecji, do filozofów, do „sług Bożych” takich jak Mojżesz czy Chrystus,
do Apostołów Chrystusa, wreszcie do mistyków. Temu powrotowi przyświeca jeden cel:
„należy ponownie odkryć doświadczenia rzeczywistości, podobnie wyrażający je adekwatnie
język”, a „najważniejszym środkiem odzyskania kontaktu z rzeczywistością jest powrót do
myślicieli przeszłości, którzy jeszcze nie utracili rzeczywistości, lub też brali czynny udział w
wysiłku jej odzyskania”218. Powrót musi być rozumiany jako akt sprzeciwu wobec deformacji
– a więc jako akt polityczny, w tym sensie, że jest to akt wymierzony przeciwko dominującej
w publicznym dyskursie nieprawdzie. Celem tego aktu jest powołanie do życia nowej,
duchowej wspólnoty poszukujących prawdy. Krótko mówiąc: badanie historyczne ma
reorientować ludzką egzystencję na prawdę.
Widzimy, że wychodząca od samoświadomości własnego historycznego położenia
refleksja polityczna polega na badaniu z zakresu filozofii historii - historii przesłonięć

216

„is not a matter of opinion but a process of insight , carried out in history by the man who, in a critical
situation, experience the tension of existence and express it by means of symbols” (Voegelin, Eclipse of… dz.
cyt., s. 145).
217
„The truth of existence has in First Reality the dimension of history, and the imaginator, if he wants to eclipse
the truth of existence, must produce an imaginary history from which can emerge as something like a <seal of
prophets>, as the prophet to end all prophetism. History and its truth of existence must die if the imaginator is to
live as the founder of the ageless age”. Tamże, s. 146.
218
„one has to rediscover the experiences of reality as well as language that will adequately express them”, „The
most important means of regaining contact with reality is the recourse to thinkers of the past who had not yet lost
reality, or who were engaged in effort of regaining it”. E. Voegelin, Autobiographical… dz. cyt., s. 93-94, 95.
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źródłowego doświadczenia i dziejów wyrażania owych źródłowych doświadczeń, staje się
więc sporem w obszarze historii, gdzie stawką nie jest to, co przeszłe, ale prawda
egzystującego w historii człowieka. Dlatego też „przedmiot” noetycznej nauki nie jest
przedmiotem, ale raczej „dwu- lub wielowarstwowym fenomenem wzajemnych interpretacji”
(niem. zwei oder mehrstüfigen Phänomen von interpretationen, ang. two- or multilayered
phenomenon). Owa warstwowość jest współkonstytuowana przez historię – każda wspólnota,
każda noetyczna i nie-noetyczna interpretacja, każda wiedza o porządku i każda ekspresja
deformacji (której współczesną postacią są ideologie) oraz konflikt między nimi, mają
charakter historyczny, są rozdziałem w opowieści o sporze pomiędzy prawdą i nieprawdą.
II
W jakim sensie filozofia świadomości, resp. sama świadomość, jest otwarta na
historię? Co to znaczy, że świadomość ma historyczny charakter? Czy jeśli świadomość ma
historyczny charakter, to możemy mówić o ludzkiej naturze, o czymś stałym w człowieku, o
czymś wymykającym się zmiennym kolejom dziejów? Odpowiedź na powyższe pytania była
już poniekąd zawarta, choć niejawnie, w poprzednich rozdziałach. Spróbuję teraz
wyeksplikować to, co Voegelin nazywa historycznym wymiarem świadomości, jeszcze raz
nawiązując do dwuznacznej relacji Voegelina do Husserla.
Tytuł pierwszego rozdziału ostatniego, niedokończonego dzieła Voegelina, czyli
Order and History V: In Search of Order, brzmi: The Beginning of the Beginning, początek
początku. Voegelin pyta: gdzie początek ma swój początek? Pytanie o początek jest także
pytaniem o język. Aby filozoficzne badanie mogło być rozumiane lub, inaczej mówiąc, aby
filozoficzne badanie mogło prezentować swój sens, musi być przekazane – słowem
mówionym bądź pisanym – w języku zrozumiałym dla domniemanych odbiorców, a więc np.
zgodnie z obowiązującymi w danym okresie historycznym regułami gramatycznymi. Warto
podkreślić, że na tym etapie Voegelin nie rozważa hermeneutycznego, w istocie rzeczy
Gadamerowskiego, problemu rozumienia dzieł już obcych interpreterowi, oddzielonych
znacznym dystansem czasowym. Jednakże problem inteligibilności nie ogranicza się do
wymienionych reguł językowych. Dzieło filozoficzne „nie jest bowiem informacją o znanych
[czytelnikowi, T.N.] przedmiotach świata zewnętrznego, język dąży do zakomunikowania
aktu partycypacji w poszukiwaniu prawdy”219.
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„is not a piece of information about familiar objects of external world; rather, it seeks to communicate an act
of participation in the quest for truth”. E. Voegelin, Order and History V… dz. cyt., s. 28.
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Język jest zdolny do przekazywania specyficznie filozoficznego poszukiwania
prawdy, jego doświadczenia i medytacji nad nim. Filozof nie jest jednakże samodzielnym
twórcą języka, żyje, myśli i tworzy w tradycji, w historii języka. Żyje w języku już
odziedziczonym. Nawet jeśli filozof podejmuje tytaniczny wysiłek wykucia nowego języka,
który mógłby przekazać specyfikę jego aktu poszukiwania prawdy, to już na zawsze żyje w
obrębie rzeczywistości, gdzie jest odbiorcą języka z przeszłości, a także tym, który przekazuje
język w przyszłość. Nie inaczej jest z aktem partycypacji w poszukiwaniu prawdy – życie i
trud każdego filozofa poprzedzają żywota i trudy wielu myślicieli, żaden filozof nie ustanawia
końca historii, po każdym następują inni, którzy na swój własny, unikalny sposób będą
poszukiwali prawdy.
Historyczny charakter języka filozoficznego, wraz z przynależnością każdego filozofa
do wspólnoty poszukujących prawdy, nie wyczerpują kwestii otwartości świadomości na
historię czy też historyczności samej świadomości. Raczej podprowadzają one dopiero pod
właściwie ujęcie tej relacji. Paradoksalność języka (która będzie przedmiotem mojego
namysłu w osobnym rozdziale), fakt, że może on wskazywać zarówno na przedmioty świata
zewnętrznego, jak i komunikować akty partycypacji w poszukiwaniu prawdy, wskazuje na
omawiany już paradoks świadomości: intencjonalności i rozświetlenia. W tym drugim modi
świadomość doświadcza samej siebie jako otwartości, jako wydarzenia partycypacji w
rzeczywistości, a ta ostatnia z kolei nie jawi się jako przedmiot, ale ogarniające To, gdzie
świadomość jest wydarzeniem. Świadomość doświadcza siebie jako wydarzenia tylko
dlatego, że jest wydarzona, tzn. człowiek egzystuje w rzeczywistości, która nie jest jego
dziełem, ale została, jeśli można tak powiedzieć, odziedziczona. W modi rozświetlenia
świadomość odnajduje siebie nie jako czysty, transcendentalny podmiot Husserla, lecz jako
wydarzenie bycia częścią rzeczywistości, bycia ukonstytuowanym przez otaczającą człowieka
rzeczywistość: wspólnotę, język, a także historię. Krótko rzecz ujmując: świadomość nie jest
swoim własnym początkiem. Voegelin mówi, że nie znajdziemy początku, jeśli będziemy go
poszukiwali w którejś z części kompleksu świadomość – rzeczywistość - język. Początkiem
jest sam ów kompleks, opowieść o poszukiwaniu prawdy rozpoczyna się pośrodku – w
rzeczywistości już odziedziczonej. Filozof poszukuje prawdy w konkretnej sytuacji
historycznej, która warunkuje jego poszukiwanie.
W eseju Remebrance of Things Past Voegelin pisze, że pobudką do opracowania
historycznej koncepcji świadomości było uprzytomnienie sobie antyhistorycznego charakteru
idealizmu transcendentalnego Husserla: „sformułowanie narzuciło się samo, przynajmniej co
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do zasady, właśnie z powodu skrupulatnej konstrukcji mechanizmu obronnego przed wszelką
możliwą krytyką apodyktyczności. Celem apodyktycznego konstruktu Husserla było
zniesienie historii, a przez to wykluczenie historycznego wymiaru konstytucji świadomości;
dlatego też alternatywna teoria musiała wprowadzić ponownie historyczny wymiar, który
Husserl chciał wykluczyć” 220 . Pod koniec lat czterdziestych Voegelin rozpoczął pisanie
zakrojonego na szeroką skalę dzieła zatytułowanego History of Political Ideas, jednak w
momencie, kiedy podjął się omówienia koncepcji Friedricha Schellinga uprzytomnił sobie, że
zagadnienie historycznej konstytucji świadomości nie może sprowadzać się do uprawiania
historii idei. Idee „są” bowiem tylko o tyle, o ile są doświadczenia rzeczywistości i
pierwotniejszy wobec idei język symboliczny, w którym owe doświadczenia są wyrażane.
Historia politycznych idei przekształciła się zatem w latach pięćdziesiątych w wielkie
przedsięwzięcie zatytułowane Porządek i historia, którego naczelnym principium było
badanie źródłowych doświadczeń i źródłowego języka. Dlatego też w filozofii Voegelina,
„antyhusserlowski” zwrot ku historii zbiega się z poszukiwaniem tego, co źródłowe.
Pisze autor Order and History: „Omawiany historyczny wymiar nie jest <przeszłą
historią>, ale ciągłą obecnością procesu rzeczywistości, w którym człowiek partycypuje na
mocy świadomej egzystencji. Prawdą jest, że rzeczywistość może przejść na pozycję
przedmiotu-myślenia, intendowanego przez podmiot-myślenia, ale zanim stanie się to
możliwe, musi już być rzeczywistość, w której człowiek wraz z świadomością wydarzają się.
Co
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wszechobejmującej rzeczywistości, wyrażają ową świadomość poprzez symbole życia i
śmierci, kosmicznej całości ustrukturyzowanej przez różne regiony istnienia, świata
przedmiotów zewnętrznych i obecności boskiej rzeczywistości w kosmosie, śmiertelności i
nieśmiertelności, stworzenia kosmicznego porządku i zbawienia z kosmicznego nieporządku,
zejścia w głąb psyche i medytacyjnego wzniesienia ku Ponad”221.
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„I had to formulate the alternative to Husserl’s conception of an egologically constituted consciousness; and a
formulation suggested itself as possibile now, at least on principle, becuase its consientous construction of the
defense mechanism against all potential criticism of his apodiciticty had given the clue. Husserl apocalytpic
construct had the purpose of abolishing history thereby to justify the exclusion of the historical dimension from
the constitution of man’s consciousness; the alternative, therefore, had to reintroduce the historical dimension
Husserl wanted to exclude”. E. Voegelin, Remebrance…, dz. cyt., s. 311-312.
221

„The historical dimension at issue was not a piece of <past history> but the permanent presence of the process
of reality in which man participates with his consious existence. Reality, it is true, can move into the position of
an object-of-thought intended by a subject-of-cognition but before this can happen there must be a reality in
which human beings with a consciousness occur. Moreover, by virtue of their consciosuness these human beings
are quite conscious of being parts of acomprehensive reality and express their awareness by the symbols of birth
and death, of cosmic whole stuctured by realms of being, of a world of external objects and of the presence of
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Z powyższych cytatów wyłania się następujący wniosek: oprócz „synchronicznego”
ujęcia świadomości, tj. ujęcia jej struktury, Voegelin proponuje ujęcie „diachroniczne” –
historię kształtowania się świadomości. Już w pierwszym tomie Order and History filozof
pisał: „(1) natura człowieka ma stały charakter; (2) zakres ludzkiego doświadczenia jest
zawsze obecny w pełni swoich wymiarów; (3) struktura zakresu waha się od zgęszczenia do
zróżnicowania”

222

. Istotowo rzecz biorąc: człowiek zawsze doświadcza partycypacji,

świadomość zawsze funkcjonuje w modi intencjonalności i rozświetlenia, człowiek zawsze
jest świadom bycia-częścią rzeczywistości. Zmienną konstytucji rzeczywistości jest stopień
rozświetlenia wymiarów ludzkiego doświadczenia, włączając w to samego doświadczającego.
Historia jest czasowym, dziejowym (choć Voegelin świadomie unika tego słowa,
nasuwającego skojarzenia z Heideggerem i jego Seinfrage) procesem wyłaniania się prawdy
rzeczywistości w trakcie poszukiwania. Historia jest „obszarem” zmian w rzeczywistości,
„krainą zmian, gdzie noetyczne doświadczenie jest wydarzeniem wyniesienia historii
partycypacji do samoświadomości”223. Historia jest tym wymiarem ludzkiej egzystencji, w
którym dochodzi do wyłonienia się prawdy rzeczywistości. Jak wyłania się prawda?: „Prawda
egzystencji wyłania się z teofanicznych wydarzeń w historii” 224 . Oto naczelna kategoria
historii.
III
Powtórzmy, niczym mantrę: myślenie Voegelina jest (między innymi) próbą z zakresu
filozofii historii. Filozof staje się filozofem historii w momencie, kiedy uświadamia sobie
czasowy wymiar własnego poszukiwania prawdy i sensu egzystencji. Ów czasowy wymiar
egzystencji (ang. time dimension of existence) jest rozumiany jako „pole doświadczeń i
symbolizacji” (ang. field of experiences and symbols); te z kolei są ujmowane przez
Voegelina jako fenomenalizacje i ukonkretnienia ludzkiego sposobu egzystencji –
poszukiwania. Historia, czasowy wymiar egzystencji, jest dana jedynie perspektywicznie. Nie
divine reality in the cosmos, of mortality and immortality, of creation into the cosmic order and of salvation from
its disorder, of descent into the depth of the psyche and meditative ascent toward its Beyond”. Tamże, s. 311312.
222

E. Voegelin, Order and History I… dz. cyt., s. 99.
„im Bereich der Veränderungen ist die noetische Erfahrung das Ereignis, durch das die Geschichte des
Partizipierens als solche bewusst wird”’/„In the realm of these changes, noetic experience is the event through
which the history of participation becomes conscious of itself”. E. Voegelin, Was ist Politische… dz. cyt., s.
319-320/ E. Voegelin, What is Political… dz. cyt., s. 377.)
223

224

„The truth of existence emerges from the theophanic events in history”. E. Voegelin, Order and History IV…
dz. cyt., s. 316).

107

jest przedmiotem, czymś zewnętrznym wobec doświadczającego, „nie prezentuje takiego
samego zjawiska każdemu”225, wreszcie - nie posiada ustalonego kształtu, formy, a co za tym
idzie nie poddaje się intuicji eidetycznej. Historię znamy jedynie od wewnątrz, od strony
partycypacji, jesteśmy bowiem istnieniami czasowymi. Krótko mówiąc: poznanie historyczne
jest i może być jedynie poznaniem uczestniczącym i dokonuje się ono z wnętrza historycznie
określonej perspektywy. Dlatego też poznanie historyczne, w rzetelnym sensie tego słowa,
domaga się odpowiedniej postawy egzystencjalnej: „To, co poruszający się po owym polu
filozof, wypatrzy bądź nie, zrozumie lub nie zrozumie, czy w ogóle odnajdzie to, czego
poszukiwał, zależy od tego, czy i w jaki sposób jego własna egzystencja została uformowana
przez intelektualną dyscyplinę w otwartości na rzeczywistość”226.
Filozofia historii nie jest - Voegelin stanowczo to akcentuje - określaniem sensu
dziejów, jeśli przez ów sens rozumieć dający się określić cel, koniec. Filozofia historii nie jest
więc ani odkrywaniem, ani tym bardziej ustanawianiem telosu historii; nie jest także
przepowiadaniem eschatonu. Historia jest procesem, którego początek i koniec (choć
Voegelin częstokroć pisze o Początku i Końcu historii z dużej litery) leżą poza zasięgiem
człowieka, poza jego zdolnościami poznawczymi. Dlatego filozofia historii nie może być ani
próbą z zakresu kreacji systemu227, ani eidetyczną nauką opartą na intuicji. A jednak można i
należy zapytywać o sens i jego związek z historią, nie może on być dłużej rozumiany jako
sens historii (ang. meaning of history), trzeba pojąć, że historyczny sens może być jedynie
sensem w historii (ang. meaning in history). Pytanie o sens w historii jest dla Voegelina
pytaniem o porządek historii, o to, czy historia ma jakikolwiek inteligibilny porządek.
Drugim principium Voegelinowskiej filozofii, obok principium doświadczenia i
symbolizacji, jest przekonanie, że coś takiego jak porządek historii, a więc jej inteligibilna
225

„nor does it present the same appearance to everybody”. E. Voegelin, Equivalences of Experience… dz. cyt,
s. 116.
226
„what the philosopher moving in the field will see or not see, understand or not understand, or whether he will
find his bearing in at all, depends on the manner in which his own existence has been formed through intellectual
discipline in openness toward reality”. Tamże, s. 116.
227
Eugene Webb pisze, że Voegelinowskiej filozofii historii nie można rozumieć jako ekwiwalentu tego rodzaju
refleksji w wykonaniu Hegla czy Marksa - jej przedmiotem nie jest bowiem immanentna (wewnątrzświatowa)
spekulacja na temat celu historii i przebiegu faz dziejów. Zob. E. Webb., Eric Voegelin: Philosopher of
History… dz. cyt., s. 237. Wydaje mi się jednak, że różnica między filozofami immanencji, takimi jak Hegel czy
Marks, którzy utrzymują, że cel zrealizuje się w historii, a Voegelinem, który uważa, że historia zmierza ku
zniesieniu samej siebie, nie różnią się aż tak bardzo – zarówno Voegelin, jak i Hegel i Marks przyjmują, że
historia ma cel, że jest czymś ukierunkowanym. Te wydawałoby się sprzeczne ujęcia łączy ponadto fakt, iż dla
wymienionych. filozofów pytanie o inteligibilność jest korelatywne do pytania o cel, lub, być może, dopiero z
perspektywy celu, a więc pewnego „ze względu na co”, można pytać o sens i porządek, resp. sensowny
porządek. Voegelin różni się od swoich adwersarzy w tym, że o ile Hegel i Marks już niejako są przy końcu
historii, przynajmniej spekulatywnie, to autor Anamnesis jedynie wskazuje na cel, podkreślając jego
pozakosmiczny, a więc wymykający się uprzedmiotowieniu, charakter.

108

struktura, może wyłonić się jedynie z historii porządku, czyli z czasowego procesu dostrajania
się do źródła porządku. Innymi słowy: jeśli w historii zawiera się jakiś sens, to musimy
szukać go w historii poszukiwaniu sensu. Filozofia historii rodzi się zawsze wtedy, gdy
filozof odkrywa tych, którzy poszukiwali dekady, stulecia i tysiąclecia przed nim. Pisze
Voegelin: „Tak dalece jak sięgają jakiekolwiek zapiski, troską człowieka było uzyskanie
zrozumienia tego, kim jest, oraz uporządkowanie swego życia zgodnie z uzyskanym
wglądem. Jeśli dzisiejszy filozof zwraca się refleksyjnie ku regionowi rzeczywistości
znanemu jako ludzka egzystencja, nie odkrywa terra incognita, ale [trafia, T.N.] pomiędzy
symbole

dotyczące

prawdy

egzystencji,

które

reprezentują

doświadczenia

jego

poprzedników”228.
Jakakolwiek praca z zakresu historii, także filozofii historii, musi opierać się na
materiale historycznym. Kością niezgody wśród badaczy jest odpowiedź na pytanie: czym w
istocie są materiały historyczne, co jest, a co nie jest materiałem badań historycznych? Autor
Order and History odpowiada, że materiały historycznie to nie rzekomo obiektywne,
neutralne fakty, lecz symbole dawnych społeczeństw (przynajmniej te, które przetrwały do
naszych czasów), będące wyrazem samorozumienia, samointerpretacji człowieka w toku
dziejów. Jeśli źródłem porządku i wiedzy są wydarzenia teofaniczne, tj. bosko-ludzkie
spotkania, to historyczne badanie stawania się ludzkiej egzystencji jest badaniem
historycznego procesu poszukiwania boskiej podstawy istnienia. Ale jak dobrać materiał
historyczny? Czy skoncentrować się na sposobach doświadczenia boskości w średniowieczu,
aby następnie przejść do zmian jakie zaszły w świadomości religijnej w epoce renesansu i w
XVII stuleciu? Czy może rozpocząć od badania nowoczesnej świadomości religijnej, a więc
od ateistycznej epoki Oświecenia, aby następnie przejść do odrodzenia religijności w
romantyzmie, i dalej do napięcia pomiędzy boską nieobecnością a obecnością w
nowoczesności i ponowoczesności?
Zdaniem Voegelina żadne z tych podejść nie byłoby owocne, ponieważ już w
średniowieczu, a nawet znaczenie wcześniej, możemy mówić o „wykolejeniu” (ang.
derailment) filozofii – świadomość już uległa metafizycznej deformacji źródłowego
doświadczenia (kwestie deformacji źródłowego doświadczenia podejmę w następnym
228

„To gain the understanding of his own humanity, and to order his life in the light of insight gained, has beeen
the concern of man in history as far back as the written records go. If today a philosopher turn reflectively
toward the area of reality called human existence, he does not discover it as a terra incognita, but moves among
symbols concerning the truth of eixistence which represent the experiences of his predecessors”. E. Voegelin,
Equivalences… dz. cyt., s. 116.
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rozdziale). Zadanie filozofa polega na wycofaniu się do czasów, kiedy prawdę ludzkiej
egzystencji rozumiano w niezdeformowany sposób; zadaniem filozofa jest zrozumienie
symboli owych społeczeństw, których przedstawiciele dotarli do źródłowych doświadczeń
człowieka i rzeczywistości. Pisze Voegelin: „Rzeczywistość doświadczenia ma zdolność do
interpretowania samej siebie. Ludzie, którzy mieli jakieś doświadczenia, wyrażali je poprzez
symbole, symbole są więc kluczem do zrozumienia wyrażanych doświadczeń. Nie ma sensu
udawać, że egipscy kapłani, twórcy teologii z Memfis czy też kapłani z Mezopotamii, autorzy
Sumeryjskiej listy królów, nie byli w stanie wyartykułować swojego doświadczenia w jasnym
języku, [tylko, T.N.] dlatego, że mieli inne problemy niż Voltaire, Comte czy Hegel. W
postępującym procesie dyferencjacji to, czego doświadcza się jako rzeczywistego i co jest
symbolizowane jako rzeczywiste, stanowi treść historii” 229. To właśnie w historii ludzkich
symbolizacji odnajdujemy zapis procesu rzeczywistości w jego dążeniu do rozświetlenia.
Historia jest więc procesem symbolizacji doświadczenia napięciu ku boskiej podstawie
istnienia. Badanie historyczne jest poszukiwaniem źródłowych doświadczeń ludzkości.
IV
Według Voegelina historia ma określony porządek, pewną strukturę, którą nazywa
procesem dyferencjacji czy też różnicowania się świadomości (ang. differentation of
consciousness) - będę posługiwał się tymi terminami zamiennie. Jest to proces wzrastającego
zróżnicowania zrozumienia porządku rzeczywistości i jego symbolizacji. Świadomość
różnicuje się przechodząc od zgęszczonych (ang. compact) do zróżnicowanych (ang.
differentiated) doświadczeń i symbolizacji. Z pewnym wahaniem można powiedzieć, a czyni
to także Voegelin, że proces dyferencjacji oznacza wzrost adekwatności poznania porządku
rzeczywistości

(wahanie bierze się z

możliwości

rozumienia adekwatności

jako

Husserlowskiego ideału adekwacji), jest więc doskonalszym, bardziej precyzyjnym
poznaniem porządku rzeczywistości. Pisze Voegelin: „zgęszczone bloki poznawalnego
różnicują się w tworzące je części, poznawalne zostaje stopniowo odróżnione od tego, co

229

„the reality of experience is self-interpretive. The man who have the experencies express them through
symbols, and symbols are the key to understanding the experiences expressed. There is no sense in pretending
that the Egyptian priest, for instance, who wrote the Theology of Memphis or the Mesopotamian priests who
developed the Sumerian King List were not able to articulate experiences clearly because they had other
problems than a Voltaire, or a Comte, or a Hegel. What is experencied and symbolized as reality, in an
advancing process of differetation, is the substance of history”. E. Voegelin, Autobiographical…, dz. cyt., s. 80.
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istotowo niepoznawalne. W tym sensie historia symbolizacji oznacza rozwój od
zagęszczonych do zróżnicowanych doświadczeń i symboli”230.
Ten proces rozgrywa się nie na przestrzeni pojedynczego ludzkiego życia ani trwania
jakiejś pojedynczej, konkretnej cywilizacji, ale rozciąga się na czas istnienia całej ludzkości
(m.in. dlatego nie można go objąć tematyzującym spojrzeniem). To, co wcześniej znane było
w formie „zgęszczonej”, w modi mitu, zostaje poznane w bardziej zróżnicowanym modi
objawienia bądź filozofii; to, co było znane niejako domyślnie, co było raczej przeczuwane
niż znane w sensie ścisłym, zostaje ujęte w jego aletheia. Dlatego stanowiący rdzień historii
proces dyferencjacji świadomości można rozumieć także jako dziejowy proces przybliżania
się do aletheia, w podwójnym znaczeniu prawdy i rzeczywistości. Jak zachodzi
dyferencjacja? Dyferencjacja się wydarza, świadomość różnicuje się w wydarzeniach filozofii
i objawienia (ang. event of philosophy and revelation) 231 . Takie różnicujące wydarzenie
filozofii i objawienia Voegelin nazywa także wydarzeniem epokowym (ang. epochal event),
skokiem w istnieniu (ang. leap in being) czy skokiem jakościowym (ang. qualitative leap).
Wydarzenie ma więc charakter historyczny, ale nie w tym sensie, że wydarzyło się ono w
konkretnych warunkach historycznych, w takiej a nie innej cywilizacji, o takim a nie innym
poziomie zaawansowania technologicznego i struktury społecznej (choć wszystko to jest
prawdą). Wydarzenie jest historyczne w najbardziej źródłowym sensie, to bowiem w nim i
przez nie tworzy się historia, w nim dochodzi do rozświetlenia rzeczywistości i
uporządkowania duszy, w nim osiągana jest prawda, ono przynosi sens i jego rozumienie; ono
także tworzy samą historię, dzieli bowiem jednorodny strumień czasu na to, co Voegelin

230

„Compacts blocks of the knowable will be differentiated into their component parts, and the knowable itself
will gradually come to be distinguished from the essentially unknownable. Thus, the history of symbolization is
a progression from compact to differentiated experencies and symbols”. E. Voegelin, Order and History I… dz.
cyt., s. 43.
231

Eugune Webb sugeruje, że Voegelin odróżnia większe i mniejsze dyferencjacje; pojęcie to wydaje się
funkcjonować we właściwym sensie w odniesieniu do większych dyferencjacji, a więc do tych artykulacji, gdzie
do poziomu świadomości zostaje podniesiony dotychczas nieuświadomiony obszar rzeczywistości, jak np.
doświadczenie boskiej transcendencji, duszy jako sensorium transcendencji, pomiędzy świadomości itp. W
takich przypadkach możemy mówić o skokach w istnieniu, które pozostają w skali historycznej czymś
niezmiernie rzadkim – właściwie ograniczałyby się one do doświadczeń Mojżesza, greckich filozofów i
chrześcijan w osobach św. Jana i św. Pawła. W sensie wtórnym można by mówić o dyferencji świadomości za
każdym razem, gdy wewnątrz już odkrytego obszaru doświadczenia dochodzi do uświadomienia i artykulacji
jakiegoś momentu czy części już odkrytego obszaru. W tym znaczeniu można by również filozofii Voegelina
przyznać charakter dyferencjacji w tej mierze, w jakiej filozofia staje się explicite hermeneutyką historii jako
procesu dyferencjacji oraz przypomnieniem metaxy istoty człowieka. Należy jednak mieć świadomość, że
według Voegelina proces dyferencjacji jest procesem ujawniania tego, co zawsze i każdorazowo było dane w
doświadczeniu. Zob. E. Webb, Eric Voegelin’s Theory of Revelation [w:] Eric Voegelin’s Thought. A Critical
Appraisal, ed. E. Sandoz, Durham 1982, s. 160.
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nazywa „Przed” (ang. Before) i „Po” ang. (After) wydarzenia, na świadomość przed
wydarzeniem rozświetlania i po objawieniu prawdy.
Pisze filozof „wydarzenia teofaniczne nie wydarzają się w historii, one konstytuują
historię wraz z jej sensem […] Historia, w sensie obszaru rzeczywistości wzrastającego
wglądu w sens egzystencji, jest historią teofanii” 232 . I dalej: „Skok w istnieniu, epokowe
wydarzenie zrywające ze zgęszczeniem kosmologicznego mitu i ustanawiające bezpośrednie
bycie z Bogiem jako porządek egzystencji, wydarzyło się dwukrotnie, mniej więcej w tym
samym czasie, na Bliskim Wchodzie i w sąsiedniej cywilizacji egejskiej”233. Voegelin snuje
narracje o dwóch skokach, kiedy to porządek mitu uległ przekroczeniu ku porządkowi
transcendencji, dwóch, dodajmy, paralelnych, choć niezależnych dyferencjacjach – o
zróżnicowaniu noetycznym, a więc filozoficznym, i pneumatycznym, religijnym, przez co
rozumie on doświadczenie religijne zarówno Izraelitów, jak i i chrześcijan.
Do pewnego stopnia te dyferencjacje są tożsame: „Skok w istnieniu różnicuje światutranscendentne Istnienie jako źródło wszelkiego istnienia, i odpowiednio nadaje światu
charakter immanencji”234. Voegelin mówi, że obie dyferencjacje są ekwiwalentne. Ale relacja
ekwiwalencji nie ogranicza się tylko do pneumatycznej i noetycznej dyferencjacji – ustala
ono tożsamość-w-różnicy wszelkich wydarzeń historycznych (wydarzeń w już ustalonym
sensie wydarzeń teofanicznych), ich wzajemną przynależność do czegoś jednego. Tak pisze o
stosunku ekwiwalencji: „Dwa symbolizmy są ekwiwaletne jeśli, mimo fenotypicznych różnic,
w rozpoznawalny sposób odnoszą się one do tych samych struktur rzeczywistości” 235 .
Możemy więc mówić o ekwiwalencji symboli, a także doświadczeń, których symbole są
ekspresją (a więc możemy także mówić o ekwiwalencji wydarzeń, te są bowiem ujmowane
jako kompleks doświadczenia i artykulacji) – będziemy wtedy mówić o ekwiwalentnych,
podobnych, czy wreszcie analogicznych, doświadczeniach i symbolizacjach rzeczywistości.

232

„The theophanic events do not occur in history; they constitute the history together with its meaning. […]
<history> in the sense of area in reality in which the insight into the meaning of existence advances is the history
of theophany”. E. Voegelin, Order and History IV… dz. cyt., s. 317.
233

„The leap in being, the epochal event that break the compactness of the early cosmological myth and
establishes the order of man in his immediacy under God- it must be rocognized -occurs twice in the history of
mankind at rougly the same time, in the Near Eastern and neighboring Aegan civilization”. E. Voegelin, Order
and History II…, dz. cyt., s. 1.
234
„The leap in being differentiates world-transcendet Being as the source of all being, and correspondingly
attache to the world the charater of immanence”. Voegelin E., Order and History III… dz. cyt., s. 331-332.
235

„Two symbolism are equivalent in spite of their phenotypical differences if they refer recognizably to the
same structures in reality”. E. Voegelin, Order and History IV… dz. cyt., s. 248.
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Ale to nie doświadczenia są podstawą ekwiwalencji, te bowiem różnią się od siebie,
mimo podobieństwa są tożsamością-w-różnicy. Warunkiem mówienia o ekwiwalencji jest
napięciowa struktura ludzkiej egzystencji, bycie w Pomiędzy – otwarcie na boską podstawę.
W Structures of Consciousness Voegelin napisze, że wszystkie podstawowe modi ekspresji
doświadczenia (mit, filozofia, objawienie) są „ekwiwalentami na szali rozciągniętej między
zgęszczeniem a zróżnicowaniem”236, wszystkie one „mają do czynienia z obecnością boskości
jako tym, co poruszające. Obecność boskości - tego, co porusza w duszy i w świecie nazywana jest przez Platona parousia […] owa obecność identyfikuje różne wydarzenia jako
ekwiwalentne względem siebie i czyni je rozpoznawalnymi dla siebie” 237 . I w tym sensie
wszelkie doświadczenia i symbolizacje są ekwiwalentne, ponieważ są doświadczeniami i
symbolizacjami boskiej obecności czy też napięcia ku boskiej podstawie (co, jak pokażę,
wychodzi na jedno). Jeśli historia jest procesem wzrastającego zróżnicowania świadomości,
coraz to bardziej świadomej, a więc doskonalszej partycypacji, to owo doskonalenie zakłada
rozpoznanie wzajemnej ekwiwalencji symboli i doświadczeń, a także tego, co odpowiada za
ekwiwalencję – wydarzający się dziejowo wgląd w rzeczywistość jest tożsamy z
rozpoznaniem jedności historii, jedności opartej na boskiej obecności, co znaczy: na napięciu
ku boskiej podstawie.
V
Jednym

z

najważniejszych,

jeśli

nie najważniejszym

etapem

dyferencjacji

świadomości jest przejście z poziomu świadomości mitycznej do świadomości pneumatycznej
bądź noetycznej. Przyjrzyjmy się najpierw temu, jak autor Anamnesis rozumie etap czy też
poziom zgęszczonej, mitycznej Bewusstseins. Glenn Hughes, znawca problematyki mitu i
kosmosu w filozofii Voegelina, zauważa, że to, co ten ostatni nazywa pierwotnym
doświadczeniem kosmosu (ang. primary experience of cosmos), oznacza nie tylko, co
człowiek wie o rzeczywistości przed noetyczną i pneumatyczną dyferencjacją świadomości,
ale także – a może nawet przede wszystkim – jak odczuwa otaczający go kosmos i samego
siebie jako część owego uniwersum

238

. Pierwotne doświadczenie kosmosu jest

doświadczeniem przynależności do wszechświata, do uporządkowanej całości wszystkich
rzeczy, do tego, co późniejsi myśliciele greccy nazwali to pan – owej całości, która obejmuje
236

„They are ecquivalences on the scale from compactness and differentation”. E. Voegelin, Structures of… dz.
cyt., s. 366.
237
„They all have to do with the presence of the divine as the moving factor. This presence of the divine as
moving factor in the soul and in the world at large is called by Plato parousia […] this presence identifiea the
various events that are ecquivalent and makes them recognizable to each other” . Tamże, s. 367.
238
G. Hughes, Mystery and Myth in the Philosophy of Eric Voegelin, Columbia 1993, s. 43-44.
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ruchy, źródła, sensy i wartości. To całość: „Ziemi pod nami i nieba nad nami, ciał niebieskich
i ich ruchów; zmian pór roku; rytmów płodności roślin i zwierząt; narodzin, życia i śmierci
człowieka; a także, ponad tym wszystkim, co wiedział jeszcze Tales, kosmosu pełnego
bogów”239.
Kiedy Voegelin przywołuje stwierdzenie Talesa („kosmos pełen bogów), ma na myśli
to, że boska podstawa istnienia, źródło rzeczywistości, jest doświadczana jako immanentna
kosmosowi. To właśnie dlatego, że boska podstawa istnienia jest „w” kosmosie, jest w
nieuświadomiony sposób przyjmowana za immanentną wszechświatowi zasadę, kosmos jest
„pełen bogów”, a całość rzeczywistości – od ziemi po gwiezdny pochód ciała niebieskich –
jest przestrzenią kratofanii i hierofanii. W pierwotnym doświadczeniu kosmosu boskość nie
jest czymś Innym od uniwersum, ale właśnie immanentnie obecną i to w sensie absolutnym
zasadą wszechświata. Ludzie żyjący w czasach panowania pierwotnego doświadczenia
kosmosu także poszukiwali prawdy i boskiej podstawy, ale owa podstawa nie była rozumiana
jako coś transcendentnego względem kosmosu. Właściwie jednak rzecz ujmując, kosmos
pierwotnego doświadczenia to rzeczywistość, w której nie doświadczano jeszcze tego, co
kryje się pod pojęciami immanencji i transcendencji – nie doświadczono różnicy pomiędzy
światem i tym, co pozaświatowe. Według Voegelina symboliczną ekspresją pierwotnego
doświadczenia kosmosu jest mit, którego praformą jest mit kosmogoniczny, opowiadający nie
tyle o stworzeniu rzeczywistości, co o jej uporządkowaniu, czyli o początku porządku, w
jakim przyszło żyć ludziom: „czas narracji nie jest czasem stawania się rzeczy w świecie, mit
wyraża przybywanie-do-istnienia z podstawy istnienia”240.
Każda opowieść o poszukiwaniu podstawy jest tworem wyobraźni, mit jest wytworem
mitycznej imaginacji241, którą wyróżnia to, że wysnute za jej pomocą opowieści mają za swój
horyzont kosmos, resp. doświadczenie kosmosu, i doświadczenie człowieka jako części
pewnej

wszechogarniającej

Całości.

W

społeczeństwach,

gdzie

nie-noetyczne

samorozumienie przybiera postać mitu, rzeczywistość jest porządkowana przez zasadę, którą
Glenn Hughes nazywa krzyżowym-wyjaśnianiem (ang. cross-referential) rzeczywistości242.
239

„of an earth below and heaven above – of celestial bodies and their movements; of seasonal changes; of
fertility rhytms and animals life; of human life, birth and death; and, above all, as Thales still knew, it is a
cosmos full of gods”. E. Voegelin, Order and History IV… dz. cyt., s. 68.
240
„Through its time of narrative, which is not the time of becoming in the world, the myth expresses the
coming-to-be from the ground of being”. E Voegelin, What is… dz. cyt., s. 386.
241

Czytelnik może zauważyć, że to już drugi, obok imaginacji powołującej do istnienia Drugą Rzeczywistość,
rodzaj imaginacji, o jakim pisał Voegelin. O imaginacji jako takiej piszę w ostatnim rozdziale pracy.
242
G. Hughes, Mystery and Myth…, dz. cyt., s. 45.
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Porządek kosmosu jest konstytuowany przez cztery obszary: bogów, świat (przyrodę),
społeczeństwo i człowieka (aczkolwiek należy zauważyć, że Voegelin jest świadom tego, że
precyzyjne odróżnienie tych obszarów jest dopiero efektem dyferencjacji, w pierwotnym
doświadczeniu kosmosu owe obszary raczej płynie przechodzą w siebie wzajem).
Mityczna

imaginacja,

będąca

niczym

innym

jak

sposobem

interpretacji

rzeczywistości, funkcjonuje w ten sposób, że każdy z obszarów poczwórnej wspólnoty
istnienia nie jest ujmowany jako byt-w-sobie – każdy obszar jest współkonstytuowany przez
pozostałe, ze swej strony współkonstytuując je. Co Voegelin ma na myśli? Faraon czy też
władca jednego ze starożytnych społeczeństw częstokroć był bogiem bądź dalekim
potomkiem boga – i nie była to jakaś dodatkowa czy akcydentalna przypadłość, ponieważ
faraon tylko dlatego był uważany za władcę, że nosił w sobie boski pierwiastek, jakkolwiek
ten pierwiastek nie byłby rozumiany. Podobnie porządek geograficzny ziemi - niech będzie to
tak dogłębnie zbadany przez Mircea Eliadego podział świata na cztery strony - nie był
rozumiany jako efekt porządkującej funkcji ludzkiego umysły, lecz jako dzieło bogów; dzieło
odbijające boski porządek i przez to ukazujące go.
Kolejnymi przykładami tego wzajemnego przenikania się różnych obszarów
ontycznych jest znany z wielu mitów i opowieści casus przybierania przez istoty boskie czy
herosów postaci zwierząt, roślin, przedmiotów nieożywionych, a nawet zjawisk
atmosferycznych. W rzeczywistości mitycznej granice między różnymi regionami pozostają
notorycznie niedookreślone, efemeryczne i migotliwe. Metaforycznie rzecz biorąc, każdy z
tych obszarów działa niczym zwierciadło odbijające porządek ukazywany przez pozostałe.
Mityczne poszukiwanie podstawy odbywa się więc wewnątrz tej wzajem konstytuującej się
struktury 243 . W pierwotnym doświadczeniu kosmosu żywa jest świadomość, że wszystko
partycypuje we wszystkim. W rzeczywistości pierwotnego doświadczenia tym, co różnicuje
w obrębie kosmosu jest miejsce zajmowane w hierarchii, zależne od mocy trwania danego
„czegoś”: jak pisałem w poprzednim rozdziale, społeczeństwo trwa dłużej od konkretnego
człowieka, przyroda trwa dłużej od społeczeństwa, a bogowie dłużej niż przyroda. Na
szczycie mitycznej hierarchii istnienia znajduje się to, co istnieje w sposób najpełniejszy; to,
co nieśmiertelne – bogowie.
Zwierciadlana zasada mitycznej imaginacji warunkuje stałość i stabilność porządku
kosmicznego, ale także, paradoksalnie, jest jego piętą achillesową. Chcąc dalej wykorzystać
243

Tamże, s. 46.

115

metaforę zwierciadeł: gdy w jednym ze zwierciadeł pojawiają się zaburzenia, gdy
powierzchnia pęka, zniekształcając tym samym obraz, pozostałe zwierciadła także odbijają
rozbitą powierzchnię (wyjątek, być może, stanowi człowiek – kryzysy konkretnej jednostki
utrzymywane są w ryzach przez społeczeństwo i przyrodę, niepomnych ludzkiego dramatu).
Katastrofy naturalne nie są po prostu katastrofami naturalnymi – stają się znakiem gniewu
bogów, przejawami przeklęństwa ciążącego nad ludźmi, źródłem społecznego niepokoju itd.
Voegelin wydaje się jednak sugerować, że nie wszystkie zaburzenia są równowartościowe –
obszarem szczególnie podatnym na zaburzenia wydaje się być sfera polityczno-społeczna.
Najazdy obcych plemion, konflikty dynastyczne, erozja dawnych form rządów i powstanie
nowych okazują się szczególnie dokuczliwą świadomością tytanomachii, od której drży w
posadach cały świat, jako zintensyfikowana niepewność jutra i nieodsuwalna świadomość
śmierci czyhającej tuż za rogiem.
Nie pozostaje to bez znaczenia dla procesu dyferencjacji, bowiem te negatywne
doświadczenia zaburzają porządek kosmiczny motywując tym samym do poszukiwania tego,
co prawdziwe, podstawy rzeczywistości. Aczkolwiek należy pamiętać, że ów „empiryczny”
czynnik nie wystarcza do wydarzenia odróżnienia – do dyferencjacji nie może dojść bez
objawienia, rozświetlenia, wydarzenia się boskości w jej transcendencji. Pozytywnym
warunkiem skoku-w-istnieniu jest teofaniczne wydarzenie, wydarzenie objawienia. Jeśli
podstawa się objawi, to człowiek – o ile pójdzie ze wezwaniem boskości – może pójść dalej
na drodze przybliżeń i, postępując na niej, może uprzytomnić sobie niewystarczalność
mitycznej hermeneutyki rzeczywistości.
VI
W czasie pisania trzech pierwszych tomów Order and History Voegelin był
przekonany, że skoki w istnieniu są radykalnie nowymi wglądami w porządek rzeczywistości;
tak nowymi, że pociągają za sobą konieczność zmiany formy symbolicznej, w jakiej wyraża
się ludzka samowiedza. Austriacko-amerykański filozof wyróżnił dwa skoki-w-istnieniu:
pneumatyczne doświadczenie Izraela (podlegające dalszej dyferencjacji wraz z rozwojem
chrześcijaństwa) oraz noetyczne doświadczenie Greków. U podstawy owych paralelnych
skoków w istnieniu leży doświadczenie boskości w jej pozaświatowości, w jej transcendencji
oraz korelatywna względem tego doświadczenia świadomość, że człowiek jest tym, kto
egzystuje w napięciu ku transcendentnej podstawie istnienia, kto transcendując doświadcza
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boskiej transcendencji. Krótko mówiąc: człowiek to ten, kto żyje w Pomiędzy, metaxy
immanencji i transcendencji.
Dyferencja jest niejako paradoksalna: z jednej strony jest wydarzeniem zmiany w
porządku istnienia, albowiem świadomość zaczyna istnieć w nowy, nieznany dotychczas
sposób – będąc w napięciu ku boskiej, pozaświatowej podstawie, a więc: transcendując. Z
drugiej strony, boska podstawa zawsze była transcendentna, jedynie człowiek nie był
świadomy jej transcendencji. Dlatego też proces dyferencjacji świadomości jest procesem
adekwatniejszego, doskonalszego dostrojenia do porządku rzeczywistości. Dyferencjacja nie
jest więc (tylko) poznaniem, ale przede wszystkim doświadczeniem egzystencjalnym. Innymi
słowy: nowemu wglądowi odpowiada reorientacja egzystencji, a nowo odkryty porządek
rzeczywistości ewokuje nowy porządek duszy. Właśnie dlatego, że dyferencjacja nie ma
charakteru tylko i wyłącznie epistemologicznego czy gnozeologicznego, lecz egzystencjalny,
stanowi zmianę w sposobie bycia człowieka – jest wydarzeniem zmiany bycia. W Anamnesis
możemy przeczytać: „Nowy wgląd nie oznacza ilościowego wzrostu naszej wiedzy o
przedmiotach, które pozostawały same w sobie niezmienione, wprowadza za to zmianę w
modi wiedzy. Owa transformacja ma źródło w rzeczywistości partycypacji. Noetyczny wgląd,
dotyczący rzeczywistości Boga, człowieka i świata, wyrasta z wydarzenia w strumieniu
partycypacji, nie można uczynić go <prawdą> niezależną od owego wydarzenia. Wydarzenie
jest wyłonieniem się inteligibilności partycypacji dla niej samej, jest wydarzeniem w historii
istnienia, poprzez które Logos partycypacji staje się rozświetlony w świadomości”244. Skokw-istnieniu jest skokiem ponieważ oznacza zmianę w rzeczywistości: oto jeden z bytów
zaczyna istnieć, egzystować w nowy sposób.
Izraelicki skok-w-istnieniu dokonał się przede wszystkim dzięki Mojżeszowi i
wyprowadzeniu Hebrajczyków z Egiptu. Na planie tzw. historii pragmatycznej był to raczej
244

„ferner vermehrt die neue Einsicht nicht quantitativ das Wissen über Gegenstände, die unverändert in sich
selbst ruhen, sondern bringt einen Wandel im Modus des Wissens; und schliesslich hat dieser Wandel seinen
Ursprung in Veränderungen im Realitätsbereich des Partizipierens. Was durch Noeses betreffend die Realitäten
von Gott, Mensch und Welt einsichtig wird, kommt zur Einsicht durch ein Ereignis im Strom des Partizipierens;
es kann nich zu einer >>Wahrheit<< unabhängig von dem Ereignis gemach werden. Das Ereignis aber ist das
Einsichtig-Werden des Partizipierens für sich selbst; es ist das Ereignis in der Geschichte des Seins, durch das
der Logos des Partizipierens zur Helle des Bewusstseins kommt”/„Moreover, this new insight does not increase
quantitatively our knowldge about objects that abide unchanged in themselves, but introduces a change in the
mode of knowledge. Finally, this transformation originates in changes in the realm of reality of participation.
The insight provided by noesis concerning the realities of God, man and world arise from an event in the stream
of participation; they cannot be made into a „truth” that is independent of this event. The event, howover, is the
emerging intelligibility of paricipation for itself; it is the vent in the history of being through which the logos of
participation attains the luminousity of consciousness”. E. Voegelin, Was ist Politische… dz. cyt, s. 317/E.
Voegelin, What is Political… dz. cyt., s. 375-376.)
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nieistotny epizod: kilka osiadłych w Egipcie hebrajskich klanów postanowiło powrócić do
koczowniczego trybu życia. Jednak na planie historii paradygmatycznej, historii
świadomości, było to wydarzenie bez precedensu: „Pamięć Izraela przechowała tę relatywnie
nieistotną opowieść, ponieważ wtargnięcie ducha przemieniło to pragmatyczne wydarzenie w
dramat duszy, a jego akty w symbole boskiego wyzwolenia”245. Dla Izraelitów Egipt stał się
symbolem Szeolu, krainy zmarłych, uwięzionym w kosmologicznej formie, z kolei świat
wyzwolony z Szeolu i mitu stał się pustynią, a życie wędrówką po niej. Pisze Voegelin:
„Kiedy świat stał pustynią, człowiek nareszcie znalazł się w samotności, gdzie da się
posłyszeć donośny niczym grzmot głos ducha, który wcześniej szeptem wywiódł człowieka z
Szeolu. To na pustyni Bóg przemówił do przywódców i ich klanów; na pustyni dali oni
posłuch Bogu i przyjęli Jego dar, oddali Mu się we władanie i nareszcie ożyli stając się
narodem wybranym przez Boga” 246.
Izrael posłyszał głos Boga, głos nie z tego świata; Żydzi, uważa Voegelin, jako
pierwsi w historii doświadczyli Boga w Jego transcendencji – żyjąc w świecie, w historii, żyli
wobec Tego, Który jest poza światem. Wywodząc hebrajskie klany z Egiptu, Bóg
wyprowadził je poza ramy kosmologicznej świadomości. I chociaż owa świadomość
nawracała, szczególnie w okresie królewskim, chociaż historię Izraela być może należałoby
postrzegać jako ciągłe i nieusuwalne napięcie pomiędzy mitem a objawieniem, to objawienie i
historia (objawienie Tego, który jest spoza kosmosu; historia jako wyzwolenie z cykliczności
mitu) stały się od tej pory formami egzystencji. Historia Izraela, narodu wybranego nie jest
(tylko) opowieścią o zdobyciu i utracie władzy, zmaganiu się z ościennymi państwami itp.,
ale dramatyczną historią przymierza z Jahwe. Wraz z tym doświadczeniem Boga żyjącego
ponad światem zrodziła się refleksyjna świadomość przeszłości jako tego, co „przed”
objawieniem: „po raz pierwszy napotykamy problem, który pojawi się później jeszcze wiele
razy – problem Początku, historii ustanowionej poprzez akt retrospektywnej interpretacji.
Promieniujące w przeszłość <Teraz> historii powstaje wtedy, gdy porządek duszy i

245

„The memory of Israel preserved the otherwise unimportant story, because the irruption of the spirit
transfigured the pragmatic event into a drama of the soul and the acts of the drama into symbols of divine
liberation”. E. Voegelin, Order and History I… dz. cyt., s. 153.
246

„When the world has become desert, man is at last in the solitude in which he can hear thunderingly the voice
of the spirit that with its urgens whispering has already driven and rescued him from Sheol. In the desert God
spoke to the leader and his tribes, in the desert, by listening to the voice, by accepting its offer, and by submitting
to its command, they at last reached life and became the people chosen by God”. Tamże, s. 153.
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społeczeństwa zostaje zorientowany na wolę Boga, a więc gdy czyny społeczeństwa i jego
członków są doświadczane jako wypełnienie bądź zdrada”247.
Wraz ze skokiem w istnieniu, boskim samoobjawieniem, rodzi się świadomość
historyczna, resp. historia rodzi się wraz z doświadczeniem Izraela – jako bycie ku Bogu,
bycie w obliczu transcendentnej tajemnicy.
Jednak odkrycie przez Izraelitów transcendentnego źródła porządku nie doprowadziło
do odróżnienia nieśmiertelnej duszy jako miejsca doświadczenia transcendencji, tym samym
uniemożliwiając wyłonienie się filozofii: „Odnośnie filozofii należy stwierdzić, że jej
wyłonienie się było niemożliwe z powodu niezdecydowania dotyczącego statusu duszy.
Philia sięgająca ku sophon zakłada indywidualną duszę: dusza musi wydobyć się z
przynależności do konkretnej ludzkiej grupy, aby doświadczyć wspólnoty ze wszystkimi
ludźmi, opartej na wspólnej partycypacji w boskim Nous. Tak długo jak duchowe życie duszy
jest podporządkowane zapośredniczeniu przez klany i szczepy, osobista miłość do Boga nie
może stać się porządkującym centrum duszy. Dla Izraelitów duch Boży, ruach Jahwe, jest
obecny we wspólnocie i w jednostkach w ich zdolności do reprezentowania wspólnoty; nie
jest jednak obecny w duszy każdego człowieka pod postacią porządkującej mocy, tak jak
Nous mistycznych filozofów czy Logos Chrystusa obecny w członkach Jego Mistycznego
Ciała”248.
Przejdźmy do greckiej dyferencjacji249. Symboliczną formą greckiego doświadczenia
jest filozofia. Pełną formę osiągnęła ona, jak uważa Voegelin, w dialogach Platona i pismach
247

„For the first time we encouter the problem that will occur repeatedly – that is, the Genesis of history through
retrospective interpretation. When the order of the soul and society is oriented toward the will of God, and
consequently the actions of the society and its members are experienced as fullfillment or defection, a historical
present is created, radiating from over a past that was not consciously historical in its own present”. Tamże, s.
169.
248

„With regard to philosophy, one must say that its development in the Hellenic sense was prevented by the
irresolution concenring the status of the soul. The philia reaching out toward sophon presupposes a personalized
soul: the soul must have disengaged itself sufficiently from the substance of particular human group to
experience its community with other men as established through the common participation in the divine Nous.
As long as the spiritual life of the soul is so diffuse that its status under God can be experencied only compactly,
through the mediation of clans and tribes,, the personal love of God cannot become the ordering center of the
soul. In Israel the spirit of God, ruach of Jahwe, is present with the community and with individuals in their
capacity as representatives of the community, but is not present as the ordering force in the soul of every man, as
the Nous of the mystic-philosophers or the Logos of Christ present in every member of the Mystical Body,
creating by its presence the homonoia, the likemindedness of the community”. Tamże s. 286-287.
249
Chciałbym stanowczo odeprzeć twierdzenie Michaela Morrisseya, który utrzymuje, że różnica między
dwoma rodzajami dyferencjacji wynikała nie tyle z różnicy doświadczenia, co z odmienności kontekstu
etnicznego. Pisze Morrissey: „Przełom w świadomości pojawia się wtedy, gdy się pojawia, lecz różnice
pomiędzy dwoma podstawowymi stylami dyferencjacji (które wyłoniły się de facto, a nie de iure) mogą leżeć
raczej w różnicach na poziomie etnicznych społeczeństw, które były nośnikami przełomów, a nie w samych
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Arystotelesa, aczkolwiek kierunek tego rozwoju został już wyznaczony w okresie minojskim
(2000-1700 p.n.e). Drugi tom Order and History, The World of Polis, poświęcony był
rozwojowi greckiego doświadczenia partycypacji. Za stadia greckiego rozwoju świadomości
Voegelin uznał kolejno: społeczeństwa minojskie i kreteńskie, homerycki mit i spekulację w
pismach Hezjoda, filozofię Ksenofanesa, Parmenidesa i Heraklita; ów duchowy wzrost swój
zenit osiągnął w noetycznej myśli Platona i Arystotelesa. Zdaniem Voegelina, helleńskie
doświadczenie Boga jest doświadczeniem go jako niewidzialnej miary (ang. unseen measure).
Przy czym, należy to podkreślić, Voegelin był przekonany, że jest tylko jedna podstawa,
jedna boska rzeczywistość, a wydarzenie filozofii jest wydarzeniem iluminacji, objawienia
owej boskiej podstawy. Filozofia, a więc grecka dyferencjacja świadomości, nie jest
aktywnością czegoś, co zwykło nazywać się naturalnym, przyrodzonym rozumem, filozofia
jest „ponadnaturalnym wydarzeniem – objawieniem”250.
Według Voegelina, najważniejszym osiągnięciem helleńskiej cywilizacji jest odkrycie
psyche jako jednocześnie sensorium boskiej transcendencji i refleksyjnej samoświadomości.
Oto fundamentalna różnica dzieląca dwa skoki w istnieniu: wobec boskości stoi nie lud czy
klan, lecz po prostu człowiek. W swoim studium Voegelin powołuje się na między innymi na
Ksenofanesa - który pisał o wznoszącym się ponad olimpijskimi bogami jednym Bogu,
niepodobnym kształtem ani myślą do ludzi – oraz Parmenidesa, który jako pierwszy
wypowiedział korelację Bytu i myślenia, wyróżnił nous jako zdolność (ang. faculty) duszy
odpowiedzialną za doświadczenie transcendentnej rzeczywistości. Kolejnym myślicielem
przywoływanym przez Voegelina jest Heraklit, któremu dwudziestowieczny filozof
przypisuje uprzytomnienie konieczności indywidualnego dostrojenia duszy do powszechnego
logosu, a także wyliczenie i opisanie mocy duszy umożliwiających owo dostrojenie: wiary,
nadziei i miłości (więcej piszę o tym w VI rozdziale pracy).

przełomach” (Breaktrough in consciousness occur where they will, but the differences between these two
primordial styles of differnation [that de facto emerged, not de iure] may lie more in differences of the ethnic
societies that carried them than in the breaktrough themselces). Autor jest ostrożny w stawianiu hipotezy, ale nie
sprawia to, że jest ona mniej chybiona – owszem, jest jedna boska rzeczywistość, każdy człowiek żyje w metaxy,
ale różnica nie sprowadza się do etnicznej preferencji, czy może raczej to etniczna preferencja zakorzeniona jest
co do istoty w dwóch modi odpowiedzi na boskiej objawienie – można na nie odpowiedzieć, analizując
partycypację, skupiając się na logosie egzystencji, można na nią także odpowiedzieć, orientując się na moment
zbawienia z nieporządku i samego boskiego wtargnięcia – to dwa modi odpowiedzi. Innymi słowy, różnicy
pomiędzy dwoma dyferencjacji nie można sprowadzić do różnicy kulturowej, wynika ona z odmienności
samego doświadczenia. To prawda, że oba rodzaje doświadczenia są możliwe tylko dzięki boskiemu objawieniu,
że w obu aktywnym czynnikiem jest rozum, ale wydarzenie jest jednością ruchu i przeciwruchu, a to właśnie
sposób odpowiedzi jest inny. Zob. M. P. Morrisseya, Consciousness… dz. cyt., s. 85.
250
„supernatural events – revelation”. E. Voegelin E., Structures… dz. cyt., s. 365.
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Drugi tom studium greckiego doświadczenia porządku (a trzeci Order and History
jako całości) poświęcony był dwóm, według Vogelina, najwybitniejszym filozofom w całej
historii: Platonowi i Arystotelesowi. To właśnie w filozofii Platona greckie doświadczenie
dostrojenia duszy do transcendentnego porządku, osiągnęło najwyższy poziom dyferencjacji
(z tej myśli Voegelin nie wycofa się nigdy). W interpretacji Voegelina, Platon głosił, że
ludzką wspólnotę może uzdrowić tylko reorientacja człowieka na Dobro i Piękno, tylko życie
określone przez erotyczne pragnienie boskości.
Zdaniem Voegelina, Platon za zasadę swojej filozofii przyjął przekonanie, że
społeczeństwo to człowiek pisany z dużej litery (Anthropos), co oznacza tyle, że stan moralny
i egzystencjalny społeczeństwa odzwierciedla stan duszy jego członków. Według autora
Order and History, to przekonanie, raz przyjmowane milcząco, innym razem wyraźnie
wyartykułowane, pozostaje żywe na kartach Gorgiasza, Państwa, Fajdrosa, Fileba, Timajosa
i Praw. W Gorgiaszu po raz pierwszy daje o sobie znać nowy rodzaj samoświadomości
filozofa jako uczestnika życia publicznego (politycznego): dzięki uporządkowaniu swojej
duszy, filozof staje się nową polityczną siłą, twórcą nowego, alternatywnego ładu.
Ten, kto doświadczył własnej śmierci, już nie jest niewolnikiem namiętności. W
doświadczeniu śmierci Sokrates odkrył możliwość innej egzystencji, w świetle której Ateny
ukazały się jako zepsute i zdegenerowane społeczeństwo. Dlatego też w Gorgiaszu opisany
zostaje transfer autorytetu przynależnego władzy – z miasta na Sokratesa-Platona – co wiąże
się z ukonstytuowaniem nowego rodzaju egzystencjalnej wspólnoty. Prawdziwy porządek jest
sądzony z wymiaru Ponad – tylko te dusze, które doświadczyły śmierci, mogą sądzić żywych,
thanatos umożliwia katharsis – śmierć jest śmiercią dla ciała, dla namiętności, dla sofistyki,
śmierć wreszcie umożliwia prawdziwe życie duszy, odkrycie transcendentnego porządku.
Stare mity poetów zostają zastąpione nową opowieścią Sokratesa. Z kolei, zdaniem
Voegelina, w Państwie Platon głosi, że prawdziwy porządek duszy i społeczeństwa może być
osiągnięty tylko poprzez rozpoznanie i wcielenie idei Dobra. Dobro, Agathon, jest zaś tym, co
boskie i jako takie jest epekeina – tym, co transcendentne, co wieczne i niezniszczalne. Nie
jest ono przedmiotem poznania (gr. noumenon), ale tym, co nadaje przedmiotom prawdę, a
rozumowi moc poznawania; jest źródłem aletheia i episteme.
Do transcendentnego Dobra prowadzi wiele dróg – w Państwie jest to pragnienie
pewnej wiedzy, w Fajdrosie mania, w Uczcie miłość. Symbolicznym wyrazem wizji Dobra
jest przedstawiona w Państwie parabola jaskini. Ale aby ujrzeć Dobro, człowiek musi
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doświadczyć periagoge, tj. przejścia od mniemania (gr. doxa) do wiedzy (gr. episteme).
Filozofia nie jest aktywnością teoretyczną, ale soteriologiczną, ponieważ wywołuje nowy
porządek duszy i ukonstytuowanie nowej wspólnoty, które są formą wybawienia od
nieporządku: „A zatem, filozofia Platona nie jest filozofią, ale symboliczną formą, poprzez
którą dionizyjska dusza wyraża swoje wzniesienie ku Bogu”251. W interpretacji Voegelina,
Platona interesowało to, jak wcielić ideę, wieczną i pozaświatową, w immanencję ludzkiej
egzystencji – w polis. W Państwie to zadanie biorą na swe barki władcy-filozofowie. Ta
koncepcja ulega zmianie w Fajdrosie – polis jest zbyt zepsuta, aby móc w nią wcielić Ideę,
owo wcielenie dokonuje się pod postacią szału we wspólnocie filozofów, połączonych
miłością do idei (drogę erotycznego pragnienia omówię w rozdziale poświęconym
doświadczeniu transcendencji – wydaje się ona bowiem nie tyle jednym z modi
transcendowania, ale jego istotą).
Po raz kolejny ta koncepcja ulega zmianie w Prawach, które według autora Anamnesis
są dialogiem prowadzonym przez mędrca mającego świadomość, że większość ludzi nie jest
w stanie żyć w bezpośrednim promieniowaniu idei. Dlatego filozofa-króla-zbawcę znanego z
kart Państwa zastępuje polityk, niczym demiurh (a więc z takiej ludzkiej materii, jaka jest mu
dana) tworzący instytutucje, dzięki którym ludzkie życie dopiero może być należycie
ukierunkowane – w takim stopniu, w jakim umożliwa to ułomna ludzka natura.
W tym sensie w Prawach bezpośredni „zew” transcendencji zostaje zapośredniczony
przez prawo. Nowy porządek zorientowany jest na człowieka, który pod odpowiednim
nadzorem będzie w stanie uporządkować swoje życie zgodnie z wymogami cnoty, ale jest
zbyt słaby, aby móc dostroić się do Dobra bezpośrednio. Dopełnieniem tej idei jest
przekształcenie znanego z Polityka mitu o następujących po sobie epokach Kronosa i Zeusa –
w Prawach owe epoki stają się tym, co przeszłe, po nich następuje era Umysłu, Nous, kiedy
to ludzie będą żyli w stanie pod pewnym względem przypominającym pierwszą, złotą epokę.
Instytucje społeczne znów będą kierowane boską ręką – celem tej polis będzie dostrojenie
prywatnego publicznego życia do tego, co nieśmiertelne (gr. athanasia) w nas. Będzie to
porządek nousu wytyczony zgodnie z prawami (713c-714a). Nowy Bóg będzie bogiem
kosmos empsychos (ang. ensouled kosmos)252.
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„Plato’s philosophy, therefore, is not a philosophy but the symbolic form in which Dionysiac soul expresses
its ascent to God”. E. Voegelin, Order and History III… dz. cyt., s. 125.
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Krótką prezentację głównych tez zawartych w Order and History kończę na Platonie, który dla Voegelina jest
filozofem o pierwszorzędnym znaczeniu, nieporównywalnym z nikim innym. Jedynie w przypisie decyduję się
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Czymś niemożliwym, ale także bezcelowym, byłaby próba zreferowania pełni analiz
przeprowadzonych przez Voegelina w drugim i trzecim tomie Order and History. Chociaż
powyższa rekapitulacja może sprawiać wrażenie niepotrzebnego, bo oczywistego, wyliczenia
najważniejszych punktów filozofii Platona, to jest ona o tyle przydatna, o ile późny Voegelin,
zrywając z programem zarysowanym w pierwszych trzech tomach Order and History,
nieustanne powraca do wybranych przez siebie koncepcji ilustrujących jego analizy.
Skupienie, choćby skrótowe, w jednym miejscu najważniejszych dla Voegelina motywów
filozofii Platona może okazać się pomocne czytelnikowi w zrozumieniu myśli autora Order
and History.
VII
W jednej ze swoich książek Martin Heidegger powiada, że zasadę racji można i należy
rozumieć jako sus, skok w bycie jako bycie: bycie jako rację. Dzieje zachodniej metafizyki są
dziejami zapomnienia bycia, dziejami snu zasady racji i bycia. Należy przy tym pamiętać, że
dla Heideggera historia bytu, a więc historia zapomnienia bycia, jest samym byciem –
historia, tradycja jest zakrywaniem bycia, ale dlatego, że bycie jest wycofaniem. Czy też
mówiąc inaczej: historia filozofii, ontologii jest historią „przejawów bycia oraz historią jego
zapomnienia”253. Myślenie zasady racji ma być susem w bycie, w bycie jako bycie. Skok w
bycie jest odskokiem, który nie porzuca bądź bezwiednie zapomina o miejscu odskoku. Pisze
na zwięzłe omówienie tego, co Voegelin miał do powiedzenia o filozofii Arystotelesa. Według Voegelina
Arystoteles uznał Platońską teorię idei za nieadekwatny wyraz doświadczeń transcendencji. Arystoteles miał
rację, pisze Voegelin, krytykując teorię idei, ponieważ Platon opisywał idee tak jakby były one niezmiennymi
przedmiotami. Arystoteles przesunął punkt ciężkości filozofii z doświadczeń transcendencji na spekulację nad
immanentnym bytem. O ile Platon żył w czasach kryzysu, o tyle Arystoteles żył w epoce rozkładu polis jako
formy politycznej. Stąd ten drugi kreśli zadanie filozofa nie jako poszukiwanie mistycznej wiedzy ani najlepszej
polis, ale odpowiedź na konkretne problemy związane z rządzeniem. Na poziomie etyki Arystoteles uznał, że
bios theoretikos jest najlepszym życiem, jakie może prowadzić człowiek. W ten sposób można osiągnąć
prawdziwe szczęście (eudamonia). Racjonalne cnoty człowieka są najwyższe ponieważ to one prowadzą do
stanu eudamonii. Cnoty dianoetyczne (episteme, phronesis, sopia, nous) stoją wyżej od cnót etycznych
(sprawiedliwość, odwaga, umiarkowanie) ponieważ to one prowadzą do eudamonii bios theoretikos. Najwyższą
wśród cnót jest nous – poprzez nous człowiek osiąga nieśmiertelność, partycypując w boskim umyśle. Co
więcej, sprawiedliwy społeczny porządek spoczywa na noetycznym porządku artykułowanym w duszy. Przez
ten wspólny porządek ludzkie istoty wkraczają w homonoia, polityczną przyjaźń na której ufundowane jest
sprawiedliwie społeczeństwo. Polis Arystotelesa nie zależy ani od króla-filozofa, ani od praw, ale od spoudaioi,
tych kilku, którzy poprzez rozwój doskonałości stają się prawdziwymi obywatelami polis. Spuodias jest
dojrzałym, cnotliwym człowiekiem, poszukującym we wszystkim prawdy. Zdaniem Voegelina, prawdziwym
osiągnięciem Arystotelesa było to, że w obliczu zagłady świata greckiego oddzielił etykę od polityki – etyka
stała się nauką o doskonałościach, nieograniczoną społeczno-politycznymi warunkami do polis. Największym
„grzechem” Arystotelesa, według Voegelina, było przekonanie, że człowiek może na tym świecie osiągnąć
najwyższe szczęście. Mimo, że pewne części duszy partycypują w boskości, to dusza jako taka nie ulega
transformacji w wyniku doświadczenia transcendencji – nie ma mowy ani o platońskiej wizji (gr. opsis) ani
periagoge. Stąd Voegelin uważa, że u Arystotelesa miejsce transcendentalnej doskonałości zajmuje immanentne
spełnienie.
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P. Aubenque, Czy należy dekonstruować metafizykę, przeł. K. Mrówka, Tarnów 2013, s. 85.
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Heidegger: „Skok myślenia nie zostawia za sobą tego, od czego odskakuje, lecz przyswaja to
sobie w sposób bardziej źródłowy. A przeto myślenie staje się w skoku pomnieniem
(Andenken), lecz nie tego, co przeszłe, tylko tego, co byłe. Pojmujemy przez to skupienie
tego, co właśnie nie przemija, lecz istoczy, tzn. trwa, przydzielając pomnieniu nowego
wyglądu. We wszystkim tym, co byłe, skrywa się udzialanie, którego skarby często pozostają
przez długi czas niewydobyte, a jednak stawiają one domniemane przed niewyczerpaną
studnią”254.
To, co byłe nie jest tym, co przeszłe – byłość jest udzielaniem pomnienia, oto
istoczenie byłości. Heideggerowski odskok, którego sensem jest pomnienie, oznacza
nieprzekraczalność byłości, jej nieprzemijalność. Dlaczego przywołuję w tym miejscu
rozważania Heideggera? Robię to ponieważ w drugim okresie swojej twórczości Voegelin
wydaje się myśleć dyferencjację jako przejście od-do, jako przejście z epoki mitu do epoki
filozofii i objawienia, a więc jako przeminięcie; z kolei w trzecim, dojrzałym okresie, to, co
zgęszczone, pierwotne doświadczenie kosmosu, nie jest już myślane jako to, co po prostu
przeminęło, lecz jako rodzaj byłości, tego, co nieprzemijająco określa ludzką egzystencję.
Jeśli zachowany w pamięci słowa Heideggera o tym, że skok jest odskokiem w którym
to, co byłe jest przypomniane, to czwarty tom Order and History i dokonująca się w nim
względem trzech poprzednich tomów przemiana, wydaje się wyrazem uprzytomnienia
konieczności owego przypomnienia. Na następnych stronach rozwinę tę myśl. We wstępie do
Ecumenic Age Voegelin pisze, że został zmuszony do przeformułowania dotychczasowego
programu badań. Nicią przewodnią analiz prowadzonych w trzech pierwszych tomach Order
and History było przekonanie, że porządek historii wyłania się z historii porządku 255 .
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M. Heidegger, Zasada Racji, przeł. J. Mizera, Kraków 2001, s. 84- 85.
Odnotujmy w tym miejscu poglądy badaczy myśli Voegelina, dotyczące charakteru przejścia, jakie dokonało
się między pierwszymi trzema tomami Order and History a tomem czwartym. Kenneth Keulman
nieoczekiwanie w tym przejściu dopatruje się czegoś, co możnaby ująć jako radykalizację programu pierwszych
trzech tomów. W latach 50’ Voegelin pojmował historię jako ciąg wydarzeń, prowadzących do coraz to
adekwatniejszego dostrojenia do porządku rzeczywistości, natomiast w tomie czwartym historia stała się historią
dyferencjacji świadomości, w której i przez którą dochodzi do dostrojenia. Keulman sugeruje, że o ile w tomach
napisanych w latach pięćdziesiątych kluczowym pojęciem dla zrozumienia historii jest porządek, to w tomie
wydanym w 1974 takim pojęciem staje się świadomość. W podobnym tomie pisze William Havard, który
uważa, że Voegelin przechodzi od filozofii historii do ekspozycji dramatu ludzkości, gdzie podmiotem/aktorem
jest każdy z nas; jak pisze Havard, Voegelin kroczy drogą od „studium porządku w historii, które może być
przeprowadzone poprzez analizę historii ludzkiego poszukiwania porządku, do badania świadomego
doświadczenia transcendentalnego źródła egzystencji” („From a study of the order in history, which can be
apprehended by a eximanation of the history of man’s search for order, to an ainquiry into man’s conscious
experience of the transcendental source of his existence”, s. 18). Innymi słowy, obecne w historii wzory stały się
w wyniku badań przeprowadzonych w latach 60’ i 70’, wzorami czy też figurami egzystencji i świadomości.
Albo jeszcze inaczej rzecz ujmując: wzory obecne w historii zostały odkryte jako zakorzenione we wzorach
egzystencji Zob. K. Keulman, The Tension of Consciousness: Pneumatic Differentation [w:] Voegelin and the
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Analizowana tam „historia była pojmowana jako proces wzrastającego zróżnicowania wglądu
w porządek istnienia, w którym człowiek, na mocy swojej egzystencji, partycypuje”256. To
przedsięwzięcie miało być zrealizowane w sześciu częściach poświęconych kolejno
kosmologicznym cywilizacjom Bliskiego Wschodu, Izraelowi i objawieniu, doświadczeniu
greckiemu,

imperiom

ekumenicznym,

chrześcijaństwu

i

wreszcie

wyłonieniu

się

gnostycyzmu jako symbolicznej formy współczesności. Jednak ten program załamał się.
Owszem, pisze Voegelin, w porządku historii można odkryć i wyróżnić skoki w istnieniu.
Jednakże realizacja owych wielkich odkryć nie stanowi jakiegoś ciągu proporcjonalnie
wzrastającego poznania. Istnieje paralelizm doświadczeń i symbolizacji, charakteryzujących
się wzrastającym stopniem wglądu, ten paralelizm jest ograniczony w czasie, ale nie uprawnia
on w żadnym razie do wysnucia wniosku o jednostajnym ruchu historii, który obejmowałby
wszystkie cywilizacje i ludy – wszystkich tych cywilizacji, duchowych wybuchów (ang.
spirituals outbursts) nie można przedstawić na „jednej linii różnicującego i sensownego
postępu w historii” 257.
Voegelin wskazuje na pokusę, jakiej ofiarą od stuleci padali europejscy badacze,
zaskakiwani odkryciami duchowego bogactwa innych ludów – począwszy od renesansowych
odkrywców hermetycznej mądrości starożytnego Egiptu a skończywszy na zwolennikach
dyfuzjonistycznych teorii wyrastających z archeologicznych odkryć cywilizacji dorzerza
Eufratu i Tygrysu – pokusę rekonstruowania (a właściwie konstruowania) historii
podporządkowanej jednej, scalającej wszystko zasadzie postępu, która zbliżałaby się do pełni
realizacji w epoce nowoczesności. W ten sposób każdorazowo mnogość i różnorodność - a
więc chaos dla tych myślicieli, dla których ideałem wszelkiego poznania pozostaje poznanie
całkowicie jasne i konieczne - cywilizacji była sprowadzana do czegoś jednego,
uchwytywalnego dla umysłu. W kontrze do tego typu myślenia Voegelin mówi: wszelkie
próby scalenia mnogości historii w jedną Historię, ufundowaną na uchwytywalnej dla umysłu
zasadzie, są niczym innym jak retrospektywną projekcją badającego.
Jednym z odkryć, jakie zmusiły Voegelina do przeformułowania koncepcji historii,
był fenomen trwałości i niezbywalności symbolicznej formy mitu. W pierwszych tomach
Order and History skłaniał się ku przekonaniu, że mit jest związany przede wszystkim z
Theologian… dz. cyt., s. 61-102; W. C. Havard, Voegelin’s Changing Conception of History and Consciousness
[w:] Eric Voegelin’s Search for Order in History, Ed. S. McKnight, Baton Roque 1978, s. 1-25.
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„History was conceived as a process of increasingly differentiated insight into the order of the being in which
man participates by his existence”. E. Voegelin E., Order and History IV… dz. cyt., s. 45.
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Tamże, s. 47.
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cywilizacjami typu kosmologicznego i z cykliczną koncepcją czasu, a jeśli trwa w
społeczeństwach, które osiągnęły wyższy stopień dyferencjacji świadomości, to wiąże się to z
konfliktem między prawdą mniej a bardziej zróżnicowaną – mit byłby ni mniej, ni więcej
reminiscencją. W trakcie późniejszych badań Voegelin odkrył jednak, jak sam opowiada, że
już w sumeryjskich dokumentach królewskich, datowanych na III tysiąclecie przed naszą erą,
możemy odnaleźć zapiski poświadczające występowanie linearnej koncepcji czasu. A nawet
więcej, zarówno w dokumentach sporządzonych przez skrybów starożytnego Sumeru, jak w
pismach Hegla możemy odnaleźć te same schematy porządkowania historycznego materiału,
te same techniki doboru materiału, te same zasady aranżacji wydarzeń w czasie itp. Dlaczego
tak się dzieje?
Jak utrzymuje Voegelin, tym i tylko tym, co odsłaniają teofaniczne wydarzenia, jest
boska rzeczywistość w jej transcendencji oraz dusza jako miejsce objawienia boskości.
Wydarzenia teofaniczne nie przynoszą bezpośredniej wiedzy o kosmosie. Mit jako forma
symboliczna ludzkiej egzystencji nie znika wraz z objawieniem dlatego że nie znika kosmos –
tak długo jak trwa kosmos, w którym człowiek żyje, tak długo utrzymuje się mit
opowiadający o powstaniu kosmosu, o tym, jak to się stało, że kosmos funkcjonuje tak a nie
inaczej, wreszcie o tym, że kiedyś nadejdzie jego kres. Albo ujmując rzecz inaczej:
objawienie i filozofia jako formy symboliczne doświadczenia boskości w jej transcendencji
mają charakter wertykalny, mit jako symboliczna forma doświadczenia boskości w jej
obecności w kosmosie wiąże się z historycznym sposobem bycia człowieka i tym samym z
horyzontalną perspektywą.
Tak więc na etapie czwartego tomu Order and History mit przestaje już być tylko
charakteryzującą cywilizacje kosmologiczne formą symboliczną, staje się za to ekspresją
ludzkiego zakorzeniania w kosmosie. Innymi słowy, Voegelin dostrzega, że mit nie wiąże się
z tym czy innym etapem rozwoju ludzkości, ale z samą conditio humana. W takim ujęciu
egzystencja w kosmosie jest warunkiem możliwości partycypacji w transcendencji – kosmos
pozostaje bowiem zawsze i każdorazowo tym ogarniającym, gdzie wydarzenie się wydarza.
Voegelin stwierdza, że niezbywalność kosmosu zostaje uświadomiona wraz z noetyczną
dyferencjacją świadomości, dopiero bowiem greccy filozofowie ukuli symbol kosmosu jako
to pan, Całości. Dla Greków jasnym było, że kosmos nie jest przedmiotem doświadczenia, nie
jest jakimś bytem, ale Całością, która wymyka się doświadczeniu. Grecki termin „kosmos”
oznacza „uporządkowaną całość rzeczywistości” – jest horyzontem czy matrycą, na tle
którego, z którego i w którym istnieją byty; tak rozumiany kosmos wyraża wiarę w jedność,
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koherencję, trwałość i stałość struktury, porządku i inteligibilności. Dlatego też „zgęszczenie i
dyferencjacja nie są po prostu historycznymi etapami świadomości, następującymi po sobie,
ale biegunami napięciowego procesu, w trakcie którego objawienie Ponad musi
przezwyciężyć wytrwały opór zgęszczonego [doświadczenia, T,N.], ale w taki sposób, aby
nigdy go nie złamać całkowicie”258.
Tak oto zmienia się koncepcja porządku historii – od czasu napisania czwartego tomu
Order and History Voegelin porzuci przekonanie, że dyferencjacja polega na następowaniu
po sobie określonych faz rozwoju świadomości, na rzecz rozumienia procesu różnicowania
jako przechowywania i przekształcenia pierwotnego doświadczenia kosmosu. Mit i kosmos
nie są tym, co porzucone, ale tym, co dookreślone w rozświetleniu promieniującym z
doświadczenia transcendencji.
Ale na tym nie kończą się zmiany wprowadzone w Ecumenic Age. W czwartym tomie
Order and History Voegelin silniej niż w poprzednich dziełach zaakcentuje paralelizm
sposobu ludzkiej egzystencji i dziejącego się procesu historii. Jak pamiętamy, to wydarzenia
teofaniczne są odpowiedzialne za wyłonienie się świadomości historycznej – wyłania się ona
bowiem jako świadomość, że samo wydarzenie jest nie po prostu doświadczeniem tego i
owego, ale ukazaniem, objawieniem prawdy o człowieku i rzeczywistości. Wydarzenie
teofaniczne rozświetla, w nim rzeczywistość wzrasta do swej prawdy, która z kolei nadaje
sens ludzkiej egzystencji i historii. Wydarzenie teofaniczne konstytuuje historię w ten sposób,
że to ono ustanawia przed-wydarzeniem i po-wydarzeniu, ono różnicuje czas historyczny na
znaczące jednostki. Ten, kto doświadczył objawienia ukrytego Boga, jest świadom, że wraz z
objawieniem coś się zmieniło, że człowiek żyje wobec transcendentnej boskości: wie
również, że został powołany do odpowiedzialności za dostrojenie się do porządku
rzeczywistości. Innymi słowy, wraz z konstytucją - albo może raczej: re-konstytucją
rzeczywistości partycypacji (tj. świadomości) - zmienia się, re-konstytuuje historia, czasowy
wymiar egzystencji.
Figury tej re-konstytucji Voegelin doszukuje się w Uczcie Platona, gdzie grecki filozof
snuje opowieść o erotycznym napięciu ku Pięknu. Według Voegelina, to w tym dziele Platon
proponuje typologię ludzkich postaw egzystencjalnych: 1) thnetos to śmiertelni, a więc ci,
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„Compactness and differentation [are not] simply historical stages of consciousness, the one succeding the
other in time, but poles of tensional process in which the revelation of the Beyond has to overcome progressively
a hard core of compact resistance without ever dissolving it completely”. Tamże, s. 99.
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którzy nigdy nie słyszeli o transcendentnej, boskiej rzeczywistości i nigdy nie poczuli
erotycznego pragnienia w jego najwłaściwszym sensie; 2) daimonion aner, to człowiek
demoniczny (ang. demonic man), który posłyszał zew boskości i którego życie zależy od
podążania za jej wezwaniem; 3) jest wreszcie głupiec, amathes zwany również w języku
hebrajskim nabal; to wszyscy ci, którzy świadomie odrzucili boskie wezwanie, odwrócili się
od prawdy i odmówili życia w otwartości na boskość259.
Autor Order and History uważa, że historia jest pewnym jednym (a więc także, że
ludzkość jest czymś jednym), ale nie jest to jedność uporządkowanego progresywnie ruchu ku
określonemu w czasie celowi, lecz jedność rodzaju ludzkiego ugruntowana została na
takosamości egzystencji w metaxy, w byciu ku boskiej rzeczywistości. Takie stanowisko nie
odrzuca różnorodności poszczególnych cywilizacji oraz indywidualnej ludzkiej odmienności,
a także swoistości doświadczeń boskości. Zależnie od czasu i miejsca, w których ludzie żyją,
tworzą oni różnorakie symbole, a ich poszczególne doświadczenia różnią się mniej lub
bardziej, ale tym, co niezmienne (co uprawnia do mówienia o ludzkości), jest istotowa
charakterystyka ludzkiej egzystencji. I – jest to kluczowa kwestia – owo bycie w metaxy,
egzystowanie ku boskości nie jest sądem współczesnego badacza, nawet samego Voegelina,
nie jest czymś zaprojektowanym z teraźniejszości w przeszłość.
Świadomość egzystencji w metaxy jest konstytutywnym momentem każdego
wydarzenia teofanicznego – tak widzi to Voegelin. Egzystencja w metaxy, w Pomiędzy
napięcia ku boskiej rzeczywistości to ontologiczny charakter człowieka. Każde wydarzenie
teofaniczne wydarza się w metaxy. Innymi słowy: konkretni ludzie - żyjący w konkretnych
czasach i w konkretnych miejscach - odkrywają w doświadczeniu teofanicznym i poprzez nie
to, co powszechne, wspólne dla wszystkich ludzi – bycie w Pomiędzy, metaxy jako strukturę
samej egzystencji. Ale Pomiędzy jest usytuowane pomiędzy dwoma biegunami, Pomiędzy
immanencją i transcendencją. Metaxy nie jest „statycznym” trwaniem, zawieszeniem w
Pomiędzy, ale ruchem transcendowania, bycia ku boskości. Jak pisze Voegelin: „Ludzkość
nie jest jakimś konkretnym społeczeństwem. Zmierzając do odpowiedzi na pytanie o
ludzkość, analiza musi uznać, że duchowe wtargnięcia nie są fenomenami w historii
ludzkości, ale źródłami sensu w historii oraz takiej, i tylko takiej, wiedzy, jaka jest ich
udziałem. Poprzez duchowe wybuchy ludzie zyskują świadomość, że bycie człowiekiem
oznacza egzystencję w napięciu ku boskiej rzeczywistości; hierofaniczne wydarzenia
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E. Voegelin, Structures… dz. cyt., s. 366.
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wywołują świadomość ludzkiej egzystencji w bosko-ludzkim pomiędzy, Platońskiej metaxy,
wywołują także językowe symbole wyrażające tę świadomość. Co więcej, doświadcza się ich
jako sensownych o tyle, o ile to one konstytuują Przed i Po wewnątrz czasu, który wskazuje
na wypełnienie – Eschaton – poza czasem”

260

(na razie jedynie sygnalizuję obecność

eschatologicznej kwestii, zajmę się nią w odpowiednim rozdziale).
Ostatni fragment cytowanego zdania naprowadza nas na inną kwestię, zasadniczo
nieobecną w pierwszych trzech tomach Order and History: „historia nie jest nieprzebranym
potokiem ludzkich istot i ich czynów, lecz procesem ludzkiej partycypacji w przepływie
boskiej obecności, procesem ukierunkowanym eschatologicznie [podkreślenie moje,
T.N.]” 261 . Tą kwestią zajmę się bliżej w VII rozdziale pracy, teraz jedynie nadmienię, iż
Voegelin uważał, że skoro historia ma tę samą strukturę, co ludzkie Pomiędzy, skoro
konstytuuje się w napięciu pomiędzy człowiekiem a boską obecnością, to sięga ona
transcendencji, to w niej udziela się transcendencja. Ale nie chodzi tylko o „wertykalny”
wymiar tego sięgania, a więc o to, że w wydarzeniu wydarza się obecność boskości; bowiem
zdaniem autora Anamnesis, choć nie można określić wewnątrzświatowego, immanentnego
celu historii, to jest ona ukierunkowana eschatologicznie, zmierza ku Końcowi. Wydarzenie
teofaniczne nie tylko konstytuje „Przed” i „Po” wydarzenia wziętego w jego konkretności, a
co za tym idzie, jedyności, objawia ono także ukierunkowanie rzeczywistości ku
ostatecznemu „Po”.
VIII
Przyjrzymy się bliżej kluczowym wedle Voegelina momentom noetycznej
dyferencjacji świadomości. Podstawowy wgląd w naturę rzeczywistości głosi: „A z czego
powstają istniejące rzeczy, w to niszczeją, zgodnie z koniecznością; płacą bowiem sobie
nawzajem karę i pokutę za niesprawiedliwość, zgodnie z postanowieniem Czasu” 262 . Oto
260

„Mankind is no concrete society at all. In the pursuit of this question, the analys had to acknowledge the
spirituals outburst, not as phenomena in a history of mankind, but as the sources of meaning in history and of
such knowledge as man has of it. By letting man become conscious of his humanity as existence in tension
toward divine reality, the hierophanic events engender the knowoledge of man’s existence in the human-divine
In-Between, the Platos’ Metaxy, as well as the language symbols articulating the knowledge. Moreover, they are
experienced as meaningful inasmuch as they constitute a Before and After within the time that points toward
fullfilment, toward an Eschaton, out of time”. Tamże, s. 50.
261

„History is not a stream of human beings and their action in time, but the process of man’s participation in a
flux of divine presence that has the eschatological direktion”. E. Voegelin, Order and History IV…, dz. cyt., s.
50.
262

Filozofia przedsokratejska, red. G.S Kirk, J.E. Raven, M. Schofield, przekł. J. Lang, Warszawa-Poznań 1999.
Voegelin proponuje swój przekład: „The origin [arche] of things is Apeiron… It is necessary for things to perish
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pierwotna aletheia, prawda doświadczona i wyrażona przez Anaksymandra, prawda będąca
jednym z pierwszych kroków na drodze dyferencjacji. Fundamentalność tego wglądu opiera
się na źródłowym doświadczeniu tego, co istniejące, jako tego, co przybywa do istnienia i z
niego odchodzi, co powstaje i przemija. W toku procesu dyferencjacji, dzięki wysiłkom
następców Anaksymandra, ta podstawowa prawda ulegnie wysubtelnieniu i dookreśleniu,
jednak jej obowiązywalność nie może zostać zakwestionowana (oczywiście nie chodzi tu o
porządek faktyczny, ale o dążenie do prawdy – odrzucenie prawdy rzeczywistości jako
prawdy przybywania do istnienia i odchodzenia z niego jest równoznaczne z popadnięciem w
nieprawdę). Ten źródłowy wgląd, zdaniem Voegelina, nie ogranicza się do stwierdzenia
procesualnego charakteru rzeczywistości, przybywanie jest bowiem przybywaniem skądś, a
odchodzenie jest odchodzeniem dokądś – byty są doświadczane jako nieistniejące same z
siebie (ang. out of themselves), ale z podstawy, gruntu (ang. out of the ground). Jak pisze o
powiedzeniu Anaksymandra: „Tak więc, istnieć oznacza partycypować w dwóch modi
rzeczywistości: (1) w Apeironie, bezczasowej arche rzeczy i (2) w uporządkowanym
następowaniu rzeczy, będących czasowymi manifestacjami Apeironu” 263 . Każda „rzecz”,
każde „coś”, które istnieje partycypuje w apeironie i czasie. Krótko mówiąc: istnienie to
uczestniczenie w apeironie i czasie.
Zdaniem Voegelina, podstawowy wgląd Anaksymandra zostaje uzupełniony wglądem
Heraklita (B62): „Nieśmiertelni śmiertelni, śmiertelni nieśmiertelni; żyjący śmiercią tych,
umarli życiem tamtych”

264

. Komentuje Voegelin: „Rzeczywistość w modi istnienia

[egzystencji, T.N.] pogrążona jest w rzeczywistości w modi nieistnienia i odwrotnie:
nieistniejące sięga w istniejące. Proces ma charakter rzeczywistości Pomiędzy, a jego prawem
jest napięcie między życiem i śmiercią”265. Czym więc jest Heraklitejskie Pomiędzy i czym,
w istocie rzeczy, jest Voegelinowskie Pomiędzy? Pomiędzy nie jest jakąś pustą przestrzenią,
sferą między dwiema rzeczywistościami: Pomiędzy rzeczywistości to sam ruch, napięcie
między istniejącym i nieistniejącym, śmiertelnymi i nieśmiertelnymi. Pomiędzy z jednej
into that from which they were born; for they pay one another penalty for their injustice [aidkia] accoring to the
oridnance of Time”. E. Voegelin, Order and History IV… dz. cyt, s. 232.
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„Hence, to exist means participate in two modes of reality: (I) In the Apeiron as the timeless arche of things
and (2) in the ordered succession of things as the manifestation of the Apeiron in time”. Tamże, s. 233.
264

W języku angielskim fragment ten wygląda tak: „Immortal mortals, mortal immortals, live the other’s death,
the others life die”.
265
„Reality in the mode of existence is experienced as immersed in the reality in the mode of nonexistence and
inversely, nonexistence reaches into existence. The process has the character of an In-Between reality, governed
by the tension of life and death”. Tamże, s. 233.
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strony to bycie-pogrążonym istnienia w nieistnieniu, z drugiej strony bycie-siegającym
nieistnienia w istnienie. Albo ujmując rzecz inaczej, być może adekwatniej: Pomiędzy to
ciągłe, nigdy nie ustające, zawsze dziejące się pogrążenie (pogrążanie) istnienia w
nieistnieniu, i sięganie nieistnienia w istnienie. Pomiędzy oznacza ni dopuszczający
spoczynku ruch-ku nieistnienia i bycie-odziaływanym istnienia. Pomiędzy to „zawsze i
każdorazowo” napięcie, nieustające odniesienie, pogrążanie i sięganie. Dlatego Voegelin
będzie mówił o procesie rzeczywistości; proces nie oznacza zmiany jakiegoś substratu, który
byłby tym, co się zmienia, zawsze obecnym podmiotem zmian – proces to symbol
wskazujący na to, że rzeczywistość ma charakter Pomiędzy, tj. charakter nieustającego i
nieustannego napięcia między tym, co przemijalne i nieprzemijalne.
Tak rozumiany proces rzeczywistości obejmuje (stąd piszę o rzeczywistości jako o
wszechobejmującym) wszystkich uczestników wspólnoty istnienia: człowieka, świat,
społeczeństwo i bogów. Dzięki wszechobejmowalności procesu wszystkie momenty
wspólnoty istnienia - wszystko to, co jest: ludzie, kamienie, ptaki, klany, i bogowie przynależą do procesu rzeczywistości, tj. istnieją w Pomiędzy rzeczywistości, w nieustannym
i nieustającym napięciu między przemijalnym i nieprzemijalnym. „Śmiertelni” nie oznaczają
ludzi, „nieśmiertelni” bogów, a „życie i śmierć” życia i śmierci ludzi lub zwierząt. Mają także
i to znaczenie, „ale ponad zróżnicowaniem procesu rzeczywistości w kilku regionach
istnienia, i ponad zróżnicowaniem rzeczy w tych regionach, oznaczają one w sposób
zgęszczony proces jako Całość, lub też Jedno, w którego strukturze to, co istniejące
partycypuje podług swej natury. Każda parafraza zniszczyłaby doświadczenie i prawdę, które
muszą być uznane w swym zgęszczeniu jako poprzedzające i gruntujące wszystkie
zróżnicowane doświadczenia procesu w wielu rodzajach w regionach istnienia, szczególnie w
regionie społeczeństwa i historii”266.
Doświadczenia wyrażone przez

Anaksymandra i

Heraklita są źródłowymi

doświadczeniami rzeczywistości, źródłowymi dlatego, że w nich rzeczywistość zostaje
doświadczona w jej prawdzie – rzeczywistość jako proces, jako napięcie. Ale owa źródłowość
ma nie tylko charakter „wertykalny” czy „synchroniczny”. Chociaż Anaksymander i Heraklit
byli filozofami, to doświadczana przez nich rzeczywistość miała charakter zgęszczony, w
266

„but beyond the diversification of the process of reality in the several realms of being, and beyond the
diversification of things in these realms, they compactly mean the process as the Whole, or the One, in whose
structure the things existent in the realms of being participate with their diversified structure. A paraphrase
would destroy an experience and truth that must be accepted in its compactness as preceding and founding all
differentiated experience of the process in its variants in the realms of being particulary in the realms of society
and history”. Tamże, s. 233.
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sensie konsubstancjalności partnerów wspólnoty istnienia, tożsamości partycypanów
podkreślonej przez doświadczenie. Jak pisze Voegelin, prawda procesu wyrażona przez
Anaksymandra i Heraklita jest obecna jako tło dla świadomości (ang. background of
consciousness): „zgęszczona prawda rzeczywistości nie zostaje zarzucona, gdy późniejsi
myśliciele badają struktury procesu w różnych regionach istnienia, wręcz przeciwnie, owa
prawda dostarcza kontekstu, w którym dopiero można zrozumieć konkretne wglądy” 267.
Voegelin uważa, że prawdę procesu wyrażoną przez Anaksymandra i Heraklita podjął
następnie ustami Sokratesa w Filebie Platon. I faktycznie, istnieje podobieństwo między
zagadkowymi i enigmatycznymi sentencjami przedsokratejskich mistrzów a Filebem, który
jest jednym z tych dialogów Platońskich, które wywołują największe kontrowersje wśród
badaczy 268. Dlatego podkreślmy raz jeszcze specyfikę Voegelinowskiej interpretacji – dla
autora Order and History, Fileb jest dialogiem o boskości; boskości, która jest Dobrem.
Oznacza to, że mowa Sokratesa-Platona, a także użyte w dialogu symbole mają objawieniowy
charakter (ang. revelatory character), na co dowody Voegelin odnajduje w tekście: „Bogów
dla ludzi dar, jak na mój sąd, skądyś od bogów rzucony przez jakiegoś Prometheusa wraz z
najjaśniejszym jakim ogniem. I starożytni, możniejsi od nas i bliżej bogów osiadli, przekazali
dalej wieść, że istnie, o których w każdym wypadku mówimy <są>, z jednego i mnogich się
wywodzą, zawierając w sobie spół rodne kres i bezkresność” (Fileb 16c)269.
W przekładzie Voegelina z greki na język angielski to bogowie pozwalają, aby „ktoś
taki jak Prometeusz” (ang. someone like Prometheus) przekazał ludziom symbole wraz z
„nadzwyczaj jasnym ogniem” (ang. fire exceeding bright); owe „nadzwyczaj jasne światło”
(gr. phanotaton) jest wolnym darem bogów dla ludzi, tym, co przekazane skądinąd. Jak pisze
Voegelin: „Poprzez symboliczną formę mitu Platon przyznaje, że filozofem jest ten, kto
otwiera się na rzeczywistość i gotów jest pozwolić, aby boski dar oświetlił jego

267

„compact truth of reality does not become obsolete when later thinkers explore the structure of the process in
the several realms of being; on the contrary, it supplies the context in which alone the specific insights make
sense”. Tamże, s. 234.
268

Przegląd różnorodnych stanowisk interpretacyjnych Fileba można odnaleźć w książce Donalda Davidsona.
Zob. D. Davidson, Plato’s Philebus, New York&London 1990.
269
W tekście głównym korzystam z przekładu Edwarda Zwolskiego. Dla porównania w wybranych przypadkach
w przypisach podaję wersję przełożoną przez Władysława Witwickiego: „Sokrates: Bogowie dali ją ludziom
[drogę do celu rozważań, T.N.]; tak mi się to przedstawia; jakiś Prometeusz bogom ją wydarł wraz z jakimś
ogniem, bardzo jasnym. I starożytni – oni lepsi byli od nas i bliżej bogów mieszkali – to nam podanie przekazali,
że wszystko, co, jak się zawsze mówi, istnieje, składa się z jedności pewnej i z wielości, i ma w sobie
przyrodzony pierwiastek granic i nieokreślenia”. Zob. Platon, Fileb, przeł. Zwolski E., Kraków 1999; Platon,
Fileb, przeł. W. Witwicki, Kęty 2002.
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egzystencję” 270 . Tym samym omawiany autor podkreśla boski charakter drogi do prawdy,
charakter, którego nie można redukować do poziomu chwytu retorycznego czy poetyckiego
ozdobnika: „rzekliśmy przecież, że bóg ukazał, z jednej strony, bezkresne istni, z drugiej
strony kresne” (Fileb 23c).
Zarówno Anaksymander, jak i Heraklit pisali o procesie rzeczywistości, resp. o
prawdzie procesu rzeczywistości. Fileb, a przynajmniej te fragmenty do których odwołuje się
Voegelin, również dotyczy procesu rzeczywistości. Ale rzeczywistość, jak już również
wiemy, nie jest przedmiotem, czymś niezależnym od doświadczającego – to proces, którego
integralnym momentem jest, po pierwsze, wyłonienie się takiego regionu rzeczywistości, dla
którego rzeczywistość ulega rozświetleniu (wyłonienie odbiorcy rozświetlenia), a po drugie
wyłonienie, które jest uprzytomniane (wyłonienie świadomości, która uprzytomni sobie
wyłonienie). Innymi słowy, Fileb jest nie tyle dialogiem o konstytucji rzeczywistości, w
sensie tego, co wszechobejmujące, ale raczej dziełem mówiącym o tym, jak rzeczywistość
staje się rozświetlona dla noetycznej świadomości – to dialog o konstytucji rzeczywistości
świadomości i rzeczywistości rozświetlonej dla świadomości, o grze wzajemnej
przynależności Bytu i myślenia. Do tego wątku powrócę już po omówieniu interesującego
Voegelina rdzenia dialogu.
Interesujące Voegelina ustępy rozpoczynają się od uznania przez Protarchosa istnienia
wielu różnorodnych rodzajów przyjemności, a także różnych rodzajów wiedzy. Jeśli do
wyrażenia tak różnych doznań, jak rozkosz seksualna oraz przyjemność płynąca z rozważań
filozoficznych, używa się tego samego słowa, to powstaje pytanie nie tylko o to, co łączy
wszystkie możliwe rodzaje przyjemności, resp. co sprawia, że są czymś jednym, ale także o
to, czym w ogóle jest jedność, resp. tożsamość, oraz wielość, resp. mnogość (Fileb 14a-c).
Sokrates oddala narzucające się zrazu ujęcie jedności jako tożsamości (choć pojęcie to nie
pojawia się w tekście bezpośrednio) rzeczy czy osoby trwającej w czasie, która pomimo
zachodzących w ciągu całego życia zmian fizycznych i psychicznych, jest przecież zawsze
nazywana tym samym mianem. Jedno, które przybywa do istnienia i z niego odchodzi, jest
skazane na powstawanie i przemijanie. Natomiast jedno poszukiwanie przez SokratesaPlatona to „jedno nie z dziedziny rodnych i zgubnych […] kiedy natomiast ktoś założy

270

„In the symbolic form of the myth, thus, Plato recognizes the philosopher’s role in history as that of man who
is open to reality and willinglylet the gift of the gods to illuminate his existence”. E. Voegelin, Order and
History IV… dz. cyt., s. 244.
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jednego człowieka i wołu jednego i piękno jedno i dobro jedno, wokół tych i tym podobnych
jedni powaga na miejscu, gdy wraz z podziałem do rozbieżności dochodzi” (Fileb 15a).
Sokrates stwierdza, że „istnienie” takich jedni budzi wiele pytań, szczególnie jeśli
chodzi o stałe napięcie między tym, co jedne i tym, co mnogie: „jak założyć, że owe –
chociaż każda szczególna, będąc stale tą samą i nie dopuszczając rodności i zatraty, jest
przecież jak najtrwalej jedna, a następnie w Istniach rodzących się i bezkresnych bądź
rozdarta i mnoga się staje, bądź cała, samą z siebie wysuną – szczyt niemożności – się jawi
zarazem tym samym i jednym w jednym i mnogich się stają” (Fileb 15 b-c). Jedno zostaje
następnie dookreślone w mowie dotyczącej boskiego rodowodu drogi do mądrości: „istnie, o
których w każdym wypadku mówimy, że „są”, z jednego i mnogich się wywodzą, zawierając
w sobie spół rodne kres i bezkresność. Skoro więc tak są ze sobą zestrojone, musimy w każdy
wypadku w odniesieniu do każdej z nich z założenia szukać jednej widni. Znajdziemy ją
bowiem w każdej istni” (Fileb 16d). Każdy byt, każde istniejące wywodzi się z jednego i z
mnogości, i dlatego zawiera w sobie kres (gr. peras) i bezkres (gr. apeiron), a więc jedno i
mnogie przybierają w bytach postać kresu i bezkresu. Możemy więc zastosować zapis:
jedno:kres-mnogie:bezkres, również Sokrates-Platon traktuje następnie mnogie i bezkresne
oraz jedno i kres wymiennie, np. mówiąc o liczbie „między bezkresnym i jednym” (Fileb
16e).
Ale w jakim sensie jedno jest kresem, a mnogie bezkresem. Voegelin nie stawia tego
pytania, ale my jesteśmy zobowiązani do ustalenia tej kwestii?
Weźmy jako przykład jedno człowieka, Protarchosa: dla Protarchosa, i każdego
innego konkretnego człowieka, człowieczeństwo stanowi ten aspekt bycia, który trwa, mimo
zmian zachodzących w życiu; aspekt, który pozostaje niezmienny (nie zmienia się w czasie i
przestrzeni) i tożsamy (nie staje się czymś innym niż jest). Uznanie tak rozumianego jedna
człowieka (czy też człowieczeństwa) nie oznacza, że każdy konkretny człowiek jest taki sam,
a wręcz przeciwnie; oznacza to, że każde jedno nakłada na byty konkretne granice, określa,
jakie zmiany mogą w nim zachodzić, a jakie nie, jakie dany byt może mieć właściwości; tym
samym jedno jako kres ogranicza rodzaj różności, jakie mogą występować w konkretnych
istnieniach – obecność jedna w istnieniu oznacza obecność formy, która określa, czym dany
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byt może być i jak może się zmienić tak, aby nie przestać być bytem danego gatunku. Krótko
mówiąc: jedno nakłada granice różnorodności poszczególnych bytów271.
Platon podaje, że „wszystkie istnie we wszechrzeczy” (Fileb 23c) można rozłożyć na
dwie, a właściwie, trzy postacie czy też widnie. Z jednej strony chodzi o jedno, o kres, o
granicę, a więc o określone, z drugiej zaś o mnogie, o wiele, o bezkres, i wreszcie nieokreślone. „Te widy załóżmy jako dwa; za trzeci niechaj uchodzi pewien jeden, z tych obu
zmieszany” (Fileb 23c-d) 272 . Dziedzina istnienia czasowego, bytów konkretnych jest
dziedziną właśnie takich bytów zmieszanych, składających z kresu i bezkresu. Jednakże te
trzy „rodzaje” wydają się dla badającego umysłu niewystarczające, dlatego Sokrates pyta:
„nie wydaje ci się koniecznością, żeby wszystko co powstaje z jakiejś przyczyny
powstawało?” (Fileb 26e)273. Przyczyna jest zaś tym, co działa. Albo ujmując rzecz inaczej:
działające i przyczyna są tym samym, zaś to, co działane, jest tym, co powstające.
Tak tworzy się para: działające:przyczyna - to, co działane:powstające. Przyczyna
wskazuje więc na powstające, ale to, co ujmowane rzeczownikowo jest raczej działającym,
powołującym do istnienia rzecz, tj. to, co działane. Tym czwartym rodzajem (pozostaje
pytanie czy jest to faktycznie rodzaj, czy raczej może to, co samo wznosi się ponad rodzajem,
ponad istotą) jest myśl, powiada bowiem Protarchos (prowadzony przez Sokratesa):
„Powiedzieć, że myśl porządkuje wszechrzecz, jest godne widoku, jaki nastręczają świat i
słońce i księżyc i gwiazdy i cała obnośnia” (Fileb 28e) 274 . To myśl, Nous, rozum jest
przyczyną zmieszania, on bowiem wprowadza granicę w to, co nieokreślone. Ta zasada
rozciąga się na całą rzeczywistość – zarówno na pragmatykę ludzkiego życia (rzemieślnik
formujący dany materiał), jak na boski umysł kształtujący rodzaj mieszany. Jednocześnie owa
konstytucja rzeczywistości jest konstytucją człowieka – człowiek również składa się z
elementu bezkresnego (pierwiastki takie jak ziemia, woda, powietrze i ogień) uformowanego
w ciało (kres) i kierowanefo przez umysł (przyczyna).
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Taką interpretację przytaczam za Woodem. Zob. J. Wood, The Unorthodox Theory of Forms in Plato’s
Philebus „Journal of Ancient Philosophy” 11/2 2017, s. 51 i n.
272
„Zatem przyjmijmy te dwie postaci, a trzecia – to pewna jedność, zmieszana z nich obu. Może być, że ja
jestem rochę zabawny człowiek, kiedy tak wedle postaci dzielę i zliczam”.W tym momencie znowuż dla celów
porównania powracam do tekstu w tłumaczeniu Witwickiego. Choć bowiem wydaje mi się, że w mniejszym
stopniu utrafia on w sens dialogu, to język jakim się posługuje jest lepiej zakorzeniony w polskim słownictwie i
przez to wydaje się być przyjaźniejszy czytelnikowi.
273
„Zobacz, czy wydaje ci się rzeczą konieczną, żeby wszystko, co powstaje, powstawało z jakiejś przyczyny?”
274
„A to, że rozum wszystko porządkuje, to zdanie wydaje mi się godne widoku wszechświata i i słońca, i
księżyca, i gwiazd, i całego ich obrotu”
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Według Voegelina, traktat Platona jest próbą symbolicznego wyrażenia tajemnicy
rzeczywistości jako tego, co pomiędzy biegunami Jednego (gr. hen) i bezkresnego (gr.
apeiron). Autor Anamnesis pisze, że gdzie Jedno przechodzi w wiele (gr. polloi), a bezkres
przechodzi w kres (gr. peras) (a więc przechodzi w sensie napotkania) – tam z napięcia (i w
nim) między dwoma biegunami wyłaniają się liczba (gr. arithmos) i forma (gr. idea) rzeczy.
„Obszarem formy i liczby jest Pomiędzy (metaxy) Jednego (Hen) i Bezkresu (apeiron) (16de). Metaxy jest domeną ludzkiej wiedzy” 275. Voegelin podkreśla przez to, że kres i bezkres, a
także jedno i mnogie nie istnieją ani nie mogą być adekwatnie rozumiane, w odseparowaniu
od siebie i poza dziedziną tego, co istniejące w sposób konkretny, a więc mieszany.
Innymi słowy, rzeczywistość odsłaniana przez intencjonalność jest nie tyle
rzeczywistością niezależnych, autonomicznych bytów/przedmiotów, ale raczej sferą, gdzie
Jedno i kres, mnogie i bezkresne, „krystalizują” się w poszczególnych bytach, w tym, co
istniejące – istniejące, złożone z istoty i istnienia, przybywa do istnienia w napięciu, w
rozciągnięciu między biegunami. O ile dla Anaksymandra Pomiędzy oznaczało Pomiędzy
apeironu - rozumianego jako arche - i czasu - rozumianego jako ograniczające istniejące – o
tyle dla Platona, uważa Voegelin, metaxy jest rozpięte między biegunami apeironu (jego
funkcję Voegelin oddaje za pomocą arystotelesowskiego terminu materia prima – apeiron
staje sę bezforemną materia prima, tworzywem) i hen (peras) – ale arche owego pomiędzy
staje się nous. Nous zresztą nie tylko zostaje odkryty jako podstawa całej rzeczywistości, ale
także jako istota człowieka – napięciowej strukturze rzeczywistości odpowiada napięciowa
struktura rzeczywistości świadomości.
Pisze autor Order and History: „To, co właściwie uległo dyferencjacji, to właśnie
noetyczna świadomość, obecna w sposób domyślny jeszcze w zgęszczonej formie. Gdy
prawda ludzkiej egzystencji została zrozumiana jako Pomiędzy rzeczywistości noetycznej
świadomości, wtedy prawda procesu jako całości mogła zostać ujęta jako istnienie wszystkich
rzeczy w pomiędzy Jednego i Apeironu” 276 . Voegelin na potrzeby swojej interpretacji
utożsamia Jedno, Hen, z umysłem, Nous. Taka interpretacja nie jest jednak oczywista,
ponieważ Platon wydaje się wiązać Jedno z tożsamością i światem idei: „Więc kiedy to tak
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„This area of form nad number is the In-Between (metaxy) of the One (hen) and the Unlimited (apeiron) (16de). The metaxy is the domain of human knowledge”. E. Voegelin E., Order and History IV… dz. cyt., s. 244.
276

„What actually had to be differentiated from the earlier experiences was the noetic consciousness implied in
the compact dictum. Once the truth of of man’s existence had been understood as the In-Between reality of
noetic consciousness, the truth of process as a whole could be restated as the existence of all things in the InBetween of the One and the Apeiron”. Tamże, s. 245-246.
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jest uporządkowane, powinniśmy zawsze jedną postać (ideę) we wszystkim zakładać i szukać
jej – znajdziemy, bo ona tam jest w środku – a gdy ją uchwycimy, to po tej jednej dwie –
patrzeć, czy może są – a jeśli nie, to trzy albo jakąś inną liczbę ich się znajdzie i każdą z tych
jedności brać tak samo aż do jedności naczelnej” (Fileb 16d-e).
Jedno, o którym w Filebie pisze Platon, jest rozumiane w sensie istoty i pojawia się w
kontekście pytania o jedność mądrości i rozkoszy. Każde z nich jest czymś jednym, które
jednakowoż „przybiera wszelakie postaci w pewien sposób niepodobne do drugich. Popatrz
sam. Mówimy <czuje przyjemność> o człowieku rozwiązłym, ale mówimy też że czuje
przyjemność i roztropny, z samej roztropności; czuje przyjemność w bezmyśl pogrążony,
bezmyślncyh mniemań i nadziei pełen, jako i rozumny z samej rozumności” (Fileb 12d). Jeśli
kres, czyli postać, istotę powiązać ze światem idei, to boska podstawa jest czymś innym od
owego świata – wynika to zarówno z tekstu Fileba, gdzie przyczyna jest czymś innym od
granicy, jak i z koncepcji Dobra jako tego, co ponad istotą oraz demiurga z Timajosa.
Wszystkie te ujęcia czy też symbole przenika jedna intencja – boskość nie jest istotą, ale
czymś ponad istotą (oczywiście jeszcze czymś innym pozostaje jedność idei Dobra, jej
tożsamość i niezmienność, ale tej kwestii nie poruszam ponieważ jest nieobecna w
filozofowaniu Voegelina).
Powróćmy jednak do tego, co na temat historycznej roli Platona ma do powiedzenia
Voegelin (w odnośnych fragmentach czwartego tomu Order and History, Fileb służy
autorowi jako punkt wyjścia do rozważań nad znaczeniem odkrycia Platona, nie wyznacza
więc granic jego konkluzji). Zdaniem autora Anamnesis Platon, odkrywając napięcie
pomiędzy bezkresnym a jednym-boskością, stwierdza, że rzeczywistość ukonstytuowana jest
wokół osi napięcia między transcendencją boskości a immanencją, pomiędzy apeironem a
nous; co więcej Platon uprzytamnia sobie, że dusza, psyche jest organonem partycypacji w
tym, co transcendentne. Przejście od zgęszczonej prawdy procesu w filozofii Anaksymandra i
Heraklita do zróżnicowanej prawdy u Platona wiąże się więc z ukonstytuowaniem pola
noetycznej świadomości (ang. field of noetic consciousness) – tam dokonuje się owo
przejście, będące jednocześnie przejściem do zróżnicowanej prawdy odkrywającej
świadomości (ang. differentiated truth of the discovering consciousness).
Doświadczenie procesu rzeczywistości prowadzi do rozpoznania świadomości jako
organonu odpowiedzialnego za doświadczenie. W greckiej filozofii rodzi się świadomość
człowieka jako istoty obdarowanej świadomością – świadomość zostaje uprzytomniona jako
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region rzeczywistości, rzeczywistość partycypacji, w którym proces rzeczywistości zostaje
rozświetlony. „Proces nie jest nie-świadomym następowaniem po sobie rzeczy; proces jest
ustrukturyzowany w czasie przez wzrost noetycznej świadomości. Niemy proces, w którego
sens można by wątpić, staje się takim procesem, kiedy wzrostowi ulega artykulacja jego
sensu; okazuje się, że sensem procesu jest wyłonienie się wewnątrz niego noetycznej
świadomości”277. Proces ma więc sens: jest nim wyłonienie się noetycznej świadomości. Albo
inaczej rzecz ujmując: 1) sensem w procesie jest wyłonienie się takiego regionu
rzeczywistości, gdzie rozświetleniu ulegałaby rzeczywistość w jej prawdzie, 2) a wraz z nią
rozświetleniu ulegałby ten region rzeczywistości, gdzie rozświetlenie się wydarza, 3) i to
uległ takiemu rozświetleniu, w którym ukazałaby się wzajemna przynależność regionu i
całości. Nie oznacza to, że filozof może posiąść wiedzę absolutną o rzeczywistości i sobie
samym, bowiem jeśli rzeczywistość ulega rozświetleniu, to człowiek zostaje poznany jako
skończony, a rzeczywistość jako spowita w zasłonę boskiej tajemnicy, co uniemożliwia
jakiekolwiek absolutne poznanie.
Noetyczne poznanie nie jest poznaniem przedmiotu przez podmiot, przypomnijmy:
„Modelu podmiotu poznania stojącego naprzeciw przedmiotu nie możemy zastosować do
takiego rodzaju poznania, kiedy to akt poznania jest częścią procesu, którego jest poznaniem.
Ale dzięki refleksji możemy poznać, że ponad koncepcjami rzeczy i esencji, unosi się
konstytucja istnienia, obejmująca zarówno filozofięm jak i historię”278.
Jednakże wyłonienie noetycznej świadomości ujawnia nie tyle sens procesu
rzeczywistości, co jeden z sensów w historii; jest jedną z nici w tkaninie historii. Wraz z
odkryciem noetycznej świadomości proces historii nie przestaje zachodzić, wydarzenia
teofaniczne nie stają się pieśnią przeszłości – proces wciąż pozostaje otwarty na przyszłe
wydarzenia. Poza kontrolą człowieka pozostają także wydarzenia teofaniczne – nikt nie wie,
dlaczego boskość objawiła się tej konkretnej osobie, w tym konkretnym czasie i miejscu, a
dlaczego nie, na przykład, tysiąc lat wcześniej. Bóg objawia się, kiedy chce; wiatr wieje tam,
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„The process is not unconsciouss sucession of „things”; rather it is structured in time by the progress of noetic
consciousness. A mute process about whose meaning one could doubt becomes a process increasingly articulate
about its meaning; and what is discovered as its meaning is the emergence of noetic consciousness in the
process”. Tamże, s. 236.
278

„Reflektierend werden wir daher gedrängt, über die Begriffe von Ding und Wesen hinaus einen Seinsverhalt
anzuerkennen, der Philosophie wie auch Geschichte umspannt”/„The model of subject of knowledge standing
over against an object is not applicable to a knowing in which the act of knwoledge is part of the process that is
supposed to be known. Be reflecting, we are compelled to recognize, beyond the concepts of thing and essence,
is a constitution of being that compromises both philosphy and history”. E. Voegelin, Ewiges Sein… dz. cyt, s.
254/E. Voegelin, Eternal Being… dz. cyt., s. 312.
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kędy chce. Pisze Voegelin: „Proces historii jest rozumiany przez Platona jako przepływ
boskiej obecności. Każda faza przepływu ma strukturę bosko-ludzkiego spotkania; każda faza
jest

wydarzeniem

ludzkiego

odpowiadania,

lub

braku

odpowiedzi,

na

obecność

porządkującego wezwania boskości” 279 . Chociaż teofaniczne wydarzenia są datowalne, tj.
dają się ulokować w czasie zewnętrznym (ang. external time), to owa datowalność (której
warunkiem jest cielesna egzystencja człowieka) jest wtórna; pierwotnie, źródłowo,
doświadczenie wydarza się „na przecięciu czasu zewnętrznego i przepływu boskiej obecności,
tj. w egzystencjalnym czasie metaxy280.
Na strukturę przeszłości, teraźniejszości i przyszłości zewnętrznego czasu kładzie się
cień „niezacieralnej obecności” boskiej rzeczywistości – historia to nie to, co już się
wydarzyło, co wydarza się teraz i co wydarzy się w przyszłości, „teraz” konstytuowane przez
obecność Boga. Boska rzeczywistość jest obecna w każdym momencie, w każdym
wydarzeniu czasu zewnętrznego. Proces rzeczywistości, w sensie synchronicznym jako
Pomiędzy pogrążenia w Apeironie i sięgania-ku boskiej rzeczywistości, i proces historii, w
diachronicznym sensie dyferencjacji świadomości, są ukonstytuowane przez „niezatartą
obecność” boskiej rzeczywistości – wydarzenie teofaniczne jest zmianą w owym procesie,
wydarzeniem-zmiany wewnątrz przepływu boskiej obecności. Wydarzeniowość historii
oznacza niemożliwość jej uprzedmiotowienia. Historii nie można przed-stawić ponieważ nie
można przed-stawić boskiej rzeczywistości, człowiek nie może jej przed-stawić ponieważ w
jego wolności nie leży możliwość wyjścia poza historię, poza proces.
Voegelina filozofia historii nie jest więc badaniem tego, co przeszłe, tego, co już-sięwydarzyło, lecz anamnezą, przypomnieniem (ang. remembrance). Anamneza nie oznacza
przypomnienia czegoś przeszłego, ale pamięć, pomnienie, o naturze, o istocie człowieka.
Anamneza jest przypomnieniem (ang. re-collection, niem. Er-rinner) o tym, kim człowiek
jest, albo raczej, „jak” jest – w metaxy. W anamnezie historia jest przypomniania jako
pomiędzy apeironu i niezacieralnej obecności boskości. Figurą przypomienia jest opisana
przez Hezjoda Mnemosyne, przechowywująca archaiczny sens tego słowa: „przypomnienie

279

„Through his vision Plato can understand the historical process as a flux of a divine-presence. Every phase of
the flux has the structure of a divine-human encouter; every phase is an event of man’s responding, or refusing to
respond, to the presence of the divine ordering appeal.” E. Voegelin, Wisdom and the… dz. cyt., s. 346.
280

„at the intersection of external time with the flux of divine presence, i.e., in the existential time of the
metaxy”. Tamże, s. 346-347.
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kim lub czym ktoś jest” 281 . W Teogonii Hezjoda Muzy (figury słowa-symbolu), córki
Mnemosyne (przypomienia) i Zeusa (porządkującej boskiej obecności) przypominają
olimpijskim bogom o tym, że są bogami.
Przypomnienie jest przypomnieniem obecności, parousia, dokonującym się w słowie
– Voegelin wskazuje na chrześcijańskie przekonanie, że tam, gdzie wymawia się imię
Chrystusa, tam jest On obecny. Ale aby słowo miało moc, człowiek musi pamiętać, że żyje w
Chrystusie. Voegelin wysnuwa przypuszczenie, że podwójny sens przypomnienia
przechowywuje się w chrześcijańskiej Eucharystii, która jest „na pamiątkę” – jest ona
przypomnieniem w sensie przypomnienia wydarzenia, które już się wydarzyło, oraz
pomnieniem w sensie ustanowienia rzeczywistości – ewokowania tego, co nieprzemijające.
Filozofia historii, hermeneutyka ludzkiej świadomości w jej czasowym stawaniu się jest więc
przypomnieniem obecności, czasem, w którym obecność ponownie zostaje uświadomiona,
resp. w którym obecność zostaje wydarzona. Przypomnienie obecności jest obecnością tego,
co przypomniane. Historyczna hermeneutyka Voegelina, anamnetyczna medytacja nad
wydarzaniem, sama jest wydarzeniem przypomnienia.
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E. Voegelin, Responses at the Panel Discussion of „The Beggining of the Beggining” [w:] The Beginning and
the Beyond: Papers from the Gadamer and Voegelin Conferences Supplementary Issue of Lonergan Workshop v.
4, Chico 1984, s. 107.
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Rozdział V
Heidegger i porażka transcendencji

„O szczęście, szczęście! Wdziałem rodzące się życie, widziałem początek ruchu. Krew moich
żył tak uderza, że mało ich nie rozerwie. Chciałbym latać, pływać, szczekać, wyć, ryczeć!
Chciałbym mieć skrzydła, skorupę, korę, parę wydychać, mieć trąbę, wić swe ciało, podzielić
się wszędzie, być wszędzie, rozlać się w zapachach, rozkwitnąć w kwiatach, popłynąć wodą,
drgać jako dźwięk, Świecić jak światło, wtulić się we wszystkie kształty, przeniknąć
wszystkie atomy, zejść do samej głębi materii — być Materią! […] Pośrodku, w samej tarczy
słońca, promienieje twarz Jezusa Chrystusa. ANTONI czyni znak krzyża i zaczyna się modlić)
(Gustave Flaubert, Kuszenie świętego Antoniego)

Glenn Hughes, autor przytaczanego już przeze mnie Mystery and Myth in the
Philosophy of Eric Voegelin, w swojej książce wyraża przekonanie, które podzielam, że
najbliższym Voegelinowi współczesnym filozofem jest Martin Heidegger282 (Hughes pisze:
„closest relative”) 283. Obu myślicieli łączy przekonanie, że człowiek (Da-sein Heideggera)
jest miejscem (obaj posługują się tą metaforą), w którym ujawnia się to, co Heidegger nazywa
Byciem (wraz z bytem), co Voegelin preferuje nazywać rzeczywistością. Dla obu filozofów
człowiek jest nie tyle bytem, podmiotem, ile wydarzeniem w łonie rzeczywistości czy też
Bycia; wydarzeniem samej przynależności do tego, co ukryte. Dlatego o ludzkiej egzystencji
można powiedzieć, że jest prześwietlona lub stoi w prześwicie (Heidegger), czy że w niej
dochodzi do rozświetlenia rzeczywistości (Voegelin). Obaj filozofowie zgadzają się co do
tego, że Husserlowska fenomenologia pozostała więźniem uwarunkowanej metafizycznie
epistemologii; obaj podzielają przekonanie, że panowanie dotychczasowej filozofii – w
istocie metafizyki - jest czasem deformacji pierwotnego odsłonięcia filozofii greckiej (dla
Heideggera będą to presokratycy, dla Voegelina przede wszystkim Platon, także Arystoteles,
Anaksymander i Heraklit). Obu łączy przekonanie, że metafizyczny sposób myślenia
282

Temat paralelności obu filozofii podjął m. in. Christian Schwaabe w Seinvergessenheit und Umkerh. Uber
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zapoznaje specyficznie ludzki sposób bycia wykładając go tak, jakby był jednym z wielu
wewnątrzświatowych bytów. Gdzie Heidegger zmaga się z językiem, próbując powiadać
bycie na niemetafizyczny sposób, tam Voegelin próbuje powrócić do źródłowych
doświadczeń i symbolizacji rzeczywistości człowieka, a więc restytuować język pierwszej
filozofii.
Tę litanię podobieństw między dwoma filozofiami można by ciągnąć, zauważę jeszcze
tylko zastanawiającą zbieżność między Heideggerowską czwórnią a poczwórną wspólnotą
istnienia Voegelina - niech wystarczy to, co przytoczyłem powyżej. A jednak Eric Voegelin
dystansował się od myśli Martina Heideggera, wykluczał jego wpływ, wreszcie uznał
Heideggerowski namysł nad byciem za „porażkę transcendencji”. W niniejszym rozdziale
chciałbym przyjrzeć się wczesnej myśli Heideggera, sprzed jego słynnego zwrotu (niem.
Kehre) i po nim, zapytując od strony fenomenu transcendencji, co pomoże ustalić, po
pierwsze, specyfikę doświadczenia transcendencji w koncepcji Voegelina, a także, po drugie,
odpowiedzieć na pytanie, dlaczego filozofia Heideggera jest, w opinii autora Order and
History, „porażką transcendencji”.
W tym celu najpierw przyjrzę się temu, co można nazwać fenomenologicznym
usytuowaniem myśli Heideggera, aby następnie przejść się jego koncepcji transcendencji w
związku kolejno ze światem, czasowością i nicością. Siłą rzeczy poniższa rekapitulacja jest
skrótowa i niepełna – niepodobnym jest na kilku stronach wyłożyć skomplikowane i
„opalizujące wieloznacznością” poglądy Heideggera.
I
Po latach Heidegger tak wspomina lekturę szóstego badania z drugiego tomu Logische
Untersuchungen: „Dowiedziałem się przy tym – kierowany początkowo raczej przeczuciem
niż wiedziony ugruntowanym wglądem – jednego: To, co dla fenomenologii aktów
świadomości spełnia się jak samo-pojawienie-się fenomenu, jest bardziej źródłowo
pomyślane już przez Arystotelesa i w całym greckim myśleniu i bytowaniu jako aletheia, jako
nieskrytość tego, co się wyistacza, jego odkrycie, jego ukazywanie siebie [sich-Zeigen]. […]
Im bardziej zdecydowanie wgląd stawał się dla mnie jasny, tym bardziej dręczące było
pytanie: skąd i w jaki sposób określa się to, co zgodnie z zasadą fenomenologii musi być
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doświadczane jako <rzecz sama>? Czy jest to świadomość i jej przedmiotowość, czy też
bycie bytu w jego nieskrytości i skryciu?” 284.
W przeciwieństwie do metafizyki, fenomenologia poszukuje autentycznie pierwotnego
doświadczenia. Według Husserla tej sfery pierwotnego doświadczenia należy poszukiwać w
czystej świadomości, do której droga wiedzie przez redukcję. I Heidegger, i Voegelin są
przekonani, że świadomość, tak jak ujmuje ją Husserl, wraz ze skorelowaną zeń
przedmiotowością nie ma charakteru źródłowego. Wczesny Heidegger powie, że
intencjonalność jest co do możliwości zakorzeniona w transcendencji Dasein, natomiast
późny Heidegger zwróci uwagę, że intencjonalność jest jedną z postaci źródłowej
nieskrytości, aletheia, i to postacią, w której do skutku dochodzi zapomnienie bycia.
Natomiast Vogelin uważa, że warunkiem intencjonalności jest wydarzenie świadomości w
procesie rzeczywistości; intencjonalność jest tylko jednym z modi partycypacji; i to takim, w
którym to, co doświadczane może ulec pokusie hipostazacji (więcej o tym w następnym
rozdziale). Stąd wysiłek Heideggera i Voegelina można ująć jako próbę „przebicia” się do
„autentycznie pierwotnego doświadczenia”, do źródłowego odsłaniania i prawdy.
Tym niemniej, krytycznego ustosunkowania się Heideggera i Voegelina do Husserla
nie można rozumieć jako całkowitego odrzucenia dorobku ojca fenomenologii. Z pewnością,
gdyby nie Husserl, myślenie Heideggera285 i Voegelina nie byłoby tym, czym jest. Chociaż
bowiem według obu filozofów intencjonalność stanowi wtórną, nieźródłową postać
otwartości (Dasein i świadomości), to dopiero ojciec fenomenologii wskazał na specyficzny,
284
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przynależny świadomości sposób otwartości umożliwiający dopiero pojawienie się
czegokolwiek. Z kolei Emanuel Lévinas podkreśla, że dla Husserla świadomość to umysł,
rozum; intencjonalność jest nazwą oznaczającą życie umysłu, które jest myśleniem sensu.
Jeśli zadaniem filozofii jest poszukiwanie sensu i oczywistości, w których jest on
konstytuowany, to owo poszukiwanie wiąże się z otwarciem myślenia na wszystko to, co nie
redukuje się do spostrzeżenia zmysłowego, do bycia czasoprzestrzennym przedmiotem (choć
jest to raczej konsekwencja Husserlowskiego myślenia niż konstatacja, do jakiej doszedł autor
Badań logicznych). Przedmiot to nie rzecz rozciągła, ale to, na co nakierowuje się
świadomość. Przedmiot ukazuje się poprzez swój sens; to, co się jawi, jawi się na miarę sensu
– sens to sposób bycia przedmiotu dla świadomości286. Z kolei różne kategorie przedmiotów
mają swe własne oczywistości, w których są dane – specyficzny sposób donacji jest
wyznaczony przez strukturę przedmiotu. „Myśl nie mogłaby zatem wejść w relację z tym, co
nie ma sensu, z tym co irracjonalne. Idealizm Husserla jest twierdzeniem, że każdy przedmiot,
biegun syntezy identyfikacji, daje się przeniknąć umysłem lub odwrotnie, że umysł nie może
spotkać niczego bez rozumienia. Byt nie może nigdy być wstrząsem dla umysłu, ponieważ ma
on zawsze dla niego sens. Sam wstrząs jest sposobem rozumienia”287.
Jak pamiętamy, dla Husserla z okresu Badań Logicznych odniesienie do
przedmiotowości konstytuuje się w materii aktu - każda materia jest materią aktu
obiektywizującego. Znaczy to, że każde przeżycie ma za swój fundament akt spostrzeżenia
zmysłowego. Przedmiotowym korelatem spostrzeżenia zmysłowego jest bycie w sensie
materialnej, istniejącej w czasie i przestrzeni przyrody. Byt dany na sposób przedmiotu jest po
prostu obecny, uobecnia się w świadomości. Czy jednak musi tak być?
Jan Patočka wskazuje, że w fenomenologicznym nastawieniu fenomen, byt, pozostaje
co do treści tym, czym jest, natomiast modyfikacji ulega to, jak jest, a więc jego sens bycia.
Fenomenologiczna redukcja otwiera dostęp do królestwa czystych fenomenów, ale kością
niezgody pomiędzy Husserlem i Heideggerem był zasięg tej redukcji: „Czy epoche jest
postawą powołaną do tego, by służyć jako wprowadzenie do królestwa czystych fenomenów,
286
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a więc bytu o nie dojrzanym jeszcze nigdy sensie bycia, czy też jest ona zasadniczo aktem,
który dokonany w całej swej uniwersalności pozwala w ogóle odwrócić wzrok od bytu ku
byciu – ale nie tylko byciu <czystych fenomenów>, lecz ku sensowi bycia w ogóle?”288.
Według

czeskiego

fenomenologa

samoujęcie

świadomości

w

refleksyjnym

spostrzeżeniu jest przesądem. Ta teoretyczna i epistemiczna perspektywa zakłada czynność
służącą czemuś czy może raczej komuś, zakłada kogoś, ze względu na kogo
fenomenologiczne badanie jest przeprowadzane; zapewne da się owe struktury („do czegoś” i
„dla kogoś”) refleksyjnie wypatrzyć, ale wskazują one na pewien czynny byt, odpowiedzialny
za owo badanie, a więc który należy uznać za pierwotny i sprawczy względem podmiotu
transcendentalnego. Zdaniem Patočki, owe struktury wskazują na czasowość bytu
przeprowadzającego redukcję – położenie, w którym się znajduje, i oczekiwanie rezultatów,
czy może raczej tego, czym rezultaty mogą skutkować – a także na „fenomen wy-dania”
egzystencji i świadomości jako „przekazania”,
289

podmiotu i etyczne zobowiązanie

w którym to daje się dostrzec wolność

.

Czeski filozof wydaje się mówić, że fenomenologia jest wewnętrznie nakierowana na
ontologię bycia, resp. świata, i ontologię ludzkiego życia – nastawienie na rzeczy same, na to
jak się odsłaniają, pozwala, w sensie umożliwiania, na uprzytomnienie sobie, że człowiek
wcale nie jest res cogitans, jego istota nie sprowadza się do bycia rzeczą odznaczającą się
możliwością refleksyjnego samoujęcia. Ten byt, który w swoim byciu rozumiejąco odnosi się
do swego bycia już zawsze jakoś rozumie owo bycie, już zawsze przyświeca mu pewien
horyzont. Innymi słowy: już w fenomenologii Husserla da się dostrzec odesłanie do
egzystencjalnego podłoża, z którego dopiero przeprowadza się redukcję. Czeski fenomenolog
sugeruje, że myślenie przynależności Dasein i bycia jest u Heideggera nie tyle zupełnie
nowym otwarciem, co prze-myśleniem tego, co już skrycie warunkuje fenomenologię
Husserla.
II
Pisze Jean-Luc Marion: „We wszelkiej nauce - a zatem ostatecznie w metafizyce –
chodzi o dowodzenie. Dowodzenie polega na takim ugruntowaniu zjawiska, aby móc je
poznać w sposób pewny, polega na takim sprowadzeniu go do fundamentu, aby zjawisko
doprowadzić do pewności. Jednak w fenomenologii – która przynajmniej w intencjach
288
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stanowi próbę myślenia na sposób niemetafizyczny – chodzi o ukazywanie. Ukazywanie jest
następstwem tego, że pozwalamy zjawisku jawić się w taki sposób, iż dokonuje ono swojego
pełnego zjawienia; tym samym otrzymujemy dokładnie to, w jaki sposób ono się daje”290.
Odsłanianie się fenomenów czy, jak woli to nazywać Marion, ukazywanie nie jest
dowodzeniem (istnienia) – o ile bowiem doświadczamy (o ile nam się coś ukazuje), o tyle już
jesteśmy w byciu. Fenomenologia koncentruje się tylko - choć może należałoby powiedzieć:
powinna się koncentrować - na owym odsłanianiu.
Tak o tym pisze Lévinas: „Odsłanianie się jest w istocie głównym wydarzeniem bycia.
Prawda jest samą istota bycia, powiedzielibyśmy dzisiaj”

291

. Fenomenologia, resp.

fenomenologiczna filozofia, jest niczym innym jak odsłanianiem odsłaniania się. Dalej
Lévinas wymienia ciąg pojęć o kluczowym znaczeniu dla fenomenologii: odsłanianie się
(jawienie, ukazywanie)-bycie(istnienie)-prawda-wydarzenie. Bycie fenomenów polega na ich
odsłanianiu, prawda jako odsłanianie jest istotą bycia. Chociaż część tych pojęć w pełni
wydobyta zostaje dopiero przez Heideggera, to Lévinas tropi i znajduje je u Husserla292 fenomenologia poszukuje odsłaniania się, bycia, prawdy. Poszukiwanie jawienia się, bycia,
prawdy i wydarzenia, jest poszukiwaniem źródłowego doświadczenia. Ta sfera źródłowego
doświadczenia pozostaje zasłonięta nie tylko w codziennym życiu, ale także w naukowym (i
metafizycznym) badaniu. Jak mi się wydaje, w tym sensie możemy mówić o fenomenologii
jako filozofii inicjacyjnej – fenomenologia jest wtajemniczaniem w do tej pory ukrytą,
przesłoniętą rzeczywistość, rzeczywistość o charakterze źródłowym; jest odsłonięciem tego,
co do tej pory niewidziane – tajemnicy. Jest epifanią prawdy.
Martin Heidegger pisze w Byciu i czasie, że fenomen to nie to, co dane niejako od razu
w oczywistości, ale „to, co się zrazu i zwykle właśnie nie pokazuje, co – przeciwnie niż to, co
się zrazu i zwykle pokazuje – jest skryte, lecz równocześnie z istoty przysługuje temu, co się
zrazu i zwykle pokazuje, i to tak, że ustanawia jego sens i podstawę”293. Słowa Heideggera są
niezwykle brzemienne: fenomenologia nie bada tych czy innych fenomenów, lecz poszukuje
tego, co źródłowe, w sensie bycia podstawą i sensem dla nie-źródłowych fenomenów.
Fenomenologia poszukuje więc źródłowej sfery i źródłowego doświadczenia, które
przeważnie – zrazu i zwykle – pozostaje ukryte za tym, co wtórne, albo, mówiąc inaczej, za
podstawą. Podstawy nie należy jednak rozumieć w sensie metafizycznym jako przyczyny –
290
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podstawa jest sensem (tym, co umożliwia rozumienie, myślenie, i w konsekwencji
odniesienie itp.) i prawdą (odsłanianiem wydarzenia bycia); owa podstawa ma więc zostać
fenomenologicznie wskazana i wykazana.
Idąc dalej za Heideggerem, możemy powiedzieć, że fenomeny są zakryte na rozmaite
sposoby: mogą w ogóle jeszcze nie być odkryte, mogą być przesłonięte przez coś innego,
mogą także być zamaskowane - widoczne, ale już tylko pozornie (co Heidegger uznaje za
najniebezpieczniejszą formę skrycia). Skrycie z kolei może być przypadkowe – coś, co uległo
skryciu, jest skryte jedynie z przypadku, mogło i może nie być zakryte – lub konieczne – gdy
skrycie wynika bezpośrednio z istoty fenomenu, a więc bezpośrednio ze sposobu bycia
danego fenomenu. Takie fenomeny, nawet jeśli zostaną odkryte, nie mogą być „wstawione” w
pełną, cielesną samoobecność. Istotą takich fenomenów jest częściowa jawność i częściowe
skrycie 294 . Zadaniem fenomenologii jest badanie owych fenomenów „migotliwych” 295 –
takich, które ukazują się tylko do pewnego stopnia, częściowo, lub takich, które ukazują tylko
czasami, w pewnych sprzyjających okolicznościach.
Takie fenomeny badał także i Husserl296 – przykładem „migotliwego” fenomenu jest
chociażby pierwotna świadomość czasu czy fenomen innego Ja, a więc te wszystkie
294

Jeśli rozumieć za Heideggerem fenomen jako to, co przede wszystkim się skrywa, co ze swej istoty skrywa
się, to taki fenomen może być tylko częściowo odsłonięty – nigdy nie przestanie być tajemnicą Tajemnica może
być tylko ukazana. I Voegelin podkreślał nieusuwalność tajemnicy, człowiek to tylko jeden z partycypantów
wspólnoty istnienia, perspektywiczność i wewnętrzność są wpisane w jego naturę, człowiek jest tylko – i aż –
wydarzeniem w łonie To-rzeczywistości. Biorąc pod uwagę tej inicjacyjny charakter muszę zwrócić uwagę, że
owa analogia nie może iść zbyt daleko – inicjacyjny charakter znaczy także, że fenomenologia nie jest magią w
sensie opanowania jakiejś rzeczywistości – fenomenologia respektuje strukturę doświadczenia i tego, co
doświadczone; metoda fenomenologiczna nie jest rodzajem czarodziejskiej różdżki, której dotknięcie
bezwysiłku i natychmiastowo otwierałoby dostęp do jakiejś sfery fenomenów – fenomenologia, co ustaliło się
przede wszystkim w toku historycznego stawania się tej metody, jest ciągłą refleksją metodologiczną.
Fenomenologiczne otwarcie się na jakąś przestrzeń fenomenów wiąże się z nieustającą rewizją
dotychczasowych założeń i metod otwierania, rewizja – w sensie krytycznej refleksji nad własnym sposobem
badania i stosowania aparatu pojęciowego – jest wyrazem świadomości konieczności adekwatności badania do
swego „co”. Dla Husserla droga do tej prawdy rzeczywistości wiodła przez redukcję, przez zasadę wszelkich
zasad, przez zasadę bezzałożeniowości i zasadę oczywistości; dla Heideggera przez destrukcję dziejów
ontologii, koło hermeneutyczne, poszukiwanie mowy (Rede) oraz przeformułowanie zasady oczywistości tak,
aby uwzględnić fenomeny migotliwe – ostatecznie chodzi zaś o wskok, czy może raczej przygotowanie wskoku,
w wydarzanie. Dla Voegelina drogą do owej inicjacji jest anamnetyczna medytacja nad historią, przywrócenie
rozumienia symbolicznej funkcji języka i całości kontekstu doświadczenia – wszystkie trzy drogi są
fenomenologiczne o ile chodzi w nich o doświadczenie źródłowej rzeczywistości, o ile akcent położony jest na
jawienie się – prawdę – owej rzeczywistości.
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Owo, jak mi się wydaje, niezwykle celne pojęcie zapożyczam z książki Marcina Waligóry. Zob. M/ Waligóra
Wstęp do fenomenologii, Kraków 2013, s. 83.
296
Lévinas czyni ciekawą uwagę: dla idealistycznej filozofii brak (skrytość), niedokończenie i migotliwość
sprawiały, że dane coś wymykało się pewnej i naukowej wiedzy. Idealizm zawsze celował w ideę rozumu
wznoszącego się nad doświadczeniem, osądzającego doświadczenie. W fenomenologii rozum nie wznosi się
ponad doświadczenie – on jest doświadczeniem, rozum jest tym, co konstytuuje sens każdej rzeczy. Stąd to, co
niedoskonałe dla idealizmu niekoniecznie musi być takim dla fenomenologii: „To, co wydawało się zrazu
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fenomeny, których nie można w pełni uprzedmiotowić. O ile jednak Husserl tworzył w
nieustannym napięciu pomiędzy wolą uprzedmiotowienia sfery fenomenalnej a świadomością
istnienia sfer nieprzedmiotowych, o tyle Heidegger wyraźnie wskazał, że zadaniem
fenomenologii jest badanie i eksplikacja tych fenomenów, do których istoty należy skrycie –
bycie-nie-przedmiotem. Także Voegelin utrzymywał, że wysiłek pracy filozofia polega na
otwartości na wszystkie regiony rzeczywistości, wśród których kluczowe znaczenie mają te o
nie-przedmiotowym charakterze. Fenomeny „migotliwe” to takie fenomeny, które nie są na
sposób obecności (wyizolowanego i obecnego przedmiotu przed-stawiania), ale które jakoś
się dzieją, wydarzają, zachodzą – chciałoby się rzecz, że przebłyskują. Voegelin będzie
poszukiwał takich źródłowych i migotliwych fenomenów w sferze rzeczywistości, którą za
Platonem nazywa metaxy.
III
Wiemy już, że Husserl ujmował transcendencję jako poznanie transcendentne, o
którego potrzebie wzięcia w nawias pisał już w Idei fenomenologii: zadaniem fenomenologa
jest przekroczenie poznania transcendentnego (którego przedmiot dany jest poprzez wyglądy,
a więc w sposób każdorazowo dopuszczający wątpienie) w kierunku poznania immanentnego,
którego przedmiot – akt poznania transcendentnego – dany jest w sposób niepowątpiewalny
(co do jego istnienia). Można jednak u Husserla jeszcze inaczej rozumieć transcendencję, w
sposób niejako bardziej źródłowy i w tym sensie nieusuwalny – sama intencjonalność jest
transcendowaniem. Świadomość bowiem, celując w przedmiot, intendując go, wykracza ku
niemu – tak rozumiane transcendowanie nie oznacza wykraczania ku temu, co transcendentne
w sensie bycia poza świadomością. Świadomość oznacza po prostu myślenie, wykraczanie
świadomości ku przedmiotowi. Intencjonalność byłaby więc transcendencją, co znaczy także:
transcendencja jest istotą świadomości.
Taką możliwość dostrzega Emmanuel Lévinas. Świadomości nie należy przedstawiać
sobie jako czegoś, co najpierw jest, a potem wykracza poza siebie, „świadomość wykracza

porażką – niedokończoność serii aspektów rzezy – jest sposobem dokonywania się rzeczy; to, co zniekształca
wspomnienie, stanowi właśnie sui generis wierność wspomnienia. Wkrótce wątpliwości, które przenikały i
burzyły Kierkegaardiańską wiarę, uwiarygodnią tę wiarę; Bóg, który się ukrywa, będzie właśnie Bogiem, który
się objawia w swojej skrytości. Sprzeczna dwuznaczność pojęć (którą trzeba odróżnić od dwuznaczności słów)
ukonstytuuje ich istotę”. Levinas wydaje się pokazywać, że korzeni skrytości można dopatrywać się u Husserla,
i to nie tylko w postaci tak „spektakularnych” fenomenów jak wewnętrzna świadomość czasu, ale w ogóle w
fakcie tego, że to rozum konstytuuje każdy sens, że wszystko jest sensem dla rozumu – stąd paradoks i
niedokończenie nie są „błędami”, ale sposobami bycia. Zob. E. Lévinas, Odkrywając… dz.cyt., s. 118.
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poza siebie za sprawą samego swojego istnienia” 297 . Jeśli utożsamić intencjonalność z
myśleniem, a więc sposobem istnienia świadomości, to można powiedzieć, że istotą myślenia
jest transcendowanie ku myślanemu sensowi. W pewnym sensie już dla Husserla istotą,
sposobem istnienia podmiotu jest transcendencja.
Wątek transcendencji podjął na wczesnym etapie swego myślenia Heidegger, przede
wszystkim w Byciu i czasie, rozprawie Kant a problem metafizyki, a także w eseju O istocie
podstawy, wreszcie w słynnym odczycie Czym jest metafizyka? W tym ostatnim tekście w
myśleniu

Heideggera

zaznacza

się

tzw.

zwrot,

czyli

przesunięcie

akcentu

z

subiektywistycznego i transcendentalnego prymatu Dasein na myślenie bycia w różnicy z
bytem, wreszcie na bycie (niem. Seyn) samo, i w tym sensie pojęcie transcendencji pojawia
się w nieco innym znaczeniu. Vogelin znał tekst Bycia i czasu, czytał książkę Heideggera
jeszcze pod koniec lat dwudziestych, jednakże nie zrobiła ona na nim spodziewanego przezeń
wrażenia (dzieło to było w owym czasie już owiane sławą).
Heidegger przejął od Husserla przekonanie, że w człowieku jest coś, czego bycie
polega na myśleniu; człowiek nie jest substancją. W obu filozofiach, mimo dzielących je
różnic, wspólnym rdzeniem jest uznanie, że w człowieku tkwi pewien istotny element,
decydujący o człowieczeństwie, który nie jest substancją, ale samym ruchem – bądź
intendowaniem, bądź transcendencją w sensie bycia-w-świecie. Ten sam rdzeń akcentuje
Voegelin, który, inaczej niż Heidegger, obstaje przy terminie „świadomość”. Autor Order and
History rozumie jednak - o czym już pisałem - świadomość jako otwartość, partycypację,
bycie-częścią i wreszcie bycie-w-kontakcie-z-rzeczywistością-na-zewnątrz. Dla Voegelina
świadomość nie jest więc immanentnym bytem, ale jako bycie-w-kontakcie, bycie-przy
rzeczywistości. Tak rozumiana świadomość nie jest sprowadzalna do relacji podmiot przedmiot.
Voegelin uważał, że Heidegger, pomimo stosowania terminu „transcendencja”,
obstawał przy immanentnej wizji rzeczywistości. Nie jest to już immanencja świadomości
(jak u Husserla), ale immanencja bycia-w-świecie. Autor Order and History żywił
przekonanie, że wielką zasługą Heideggera jest dostrzeżenie kluczowego związku człowieka
z byciem; tego, że człowiek jest wydarzeniem bycia, tj. że jest tym bytem w którym i dla
którego bycie się odsłania298. Nie zmienia to jednak faktu, że Heidegger na etapie Bycia i
297

Tamże, s. 63-64.
W What is Political reality czytamy: „Godny podziwu wysiłek Heideggera zmierzający do odzyskania gruntu
dla rzeczywistości wiedzy poprzez „ontologię fundamentalną” został zahamowany przez wybór
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czasu pozostaje wierny Husserlowskiemu wzięciu Boga w nawias – w egzystencjalnej
analityce Dasein nie ma miejsca na boskość. Tym samym, uważa Voegelin, nie ma miejsca
nie tylko dla jednego z partycypantów wspólnoty istnienia (co oznaczałoby, że Bycie i czas
jest dziełem niedokończonym, czego zresztą Heidegger nie ukrywał), ale także na będącą
źródłem istnienia i porządku rzeczywistości (a więc także rzeczywistości człowieka) boską
podstawę rzeczywistości. Jeśli wiec wyklucza się boskość, resp. boską podstawę istnienia,
jako temat filozoficznej medytacji, to wyklucza się partycypację konstytutywną dla
wszelakiej pozostałej partycypacji. Jeśli chce się dotrzeć do prawdy transcendencji, do tego
jak jest transcendencja, to trzeba uwzględnić w jej badaniu boską rzeczywistość, czyli to, co
transcendentne we właściwym sensie.
Według Voegelina, człowiek transcenduje ku temu, co transcendentne względem
świata, nie może więc oznaczać ona bycia-w-świecie. Pisze Voegelin w liście do Jacoba
Taubesa: „Moim zdaniem. nie można wyjść poza immanentną metafizykę bytu, mimo
gadaniny o transcendencji, jeśli nie traktuje się poważnie prawdziwych doświadczeń
transcendencji, doświadczeń wiary ukierunkowanej na pozaświatowy byt”299. Z kolei w liście
do Donalda Stanforda z 1970 roku Voegelin pisał o Heideggerze właśnie w kontekście
„porażki transcendencji”, resp. porażki transcendowania. Porażka, choć pięknie wyrażona, nie
jest porażką tego, co myślane, ale tego, kto myśli: „porażka transcendowania nie znaczy, że to
transcendencja jest za nią odpowiedzialna, ale że coś jest nie tak, w sensie egzystencjalnym, z
osobą, która padła ofiarą tej porażki”300.
IV
Według Heideggera, zakrytym, źródłowym fenomenem, który stanowi podstawę i sens
wszelkich innych fenomenów jest bycie. Niemiecki filozof odróżnia byt (niem. Seiende) od
bycia bytu (niem. das Sein des Seindes). Byt – to wszystkie drzewa, liście, osoby i zwierzęta,
padający śnieg i grany koncert. Byt: „to, co jest”. Z kolei bycie bytu zdaje się wskazywać na
osiemnastowiecznej „metafizyki” na swego adwersarza, a także przez, z analitycznego punktu widzenia,
nieadekwatny powrót do klasycznej filozofii” ([….] Heidegger’s remarkable attempt to regain solid ground for
the reality of knowledge through his „fundamental ontology” was inhibited by choosing eighteeth-century
„metaphysics” as his philosophical oponent, as well as by the analytical inadequacy of his return to classical
philosophy).E. Voegelin, What is Political Reality… dz. cyt., s. 393.)
299
„In my opinion one cannot get out of this metaphysics of being that remains immanent despite all the talk
about transcendnece, if one does not take seriously the genuine experencies of transcendence, the experencies of
faith that are directed at world-transcendnent being”. E. Voegelin, Letter To Jacob Taubes 13.09.1953 [w:]
Selected Correspondence: 1950-1984…dz. cyt., s. 179.
300
„A failure of transcendence does not mean the transcendence has failed, but that something is existentially
wrong with the man who is the victim of such failure”. E. Voegelin, Letter to Donald E. Stanford 15.09.1970
[w:] Tamże, s. 665-666.
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dwa, nie zawsze równorzędnie traktowane przez Heideggera znaczenia, to, że byty są oraz to,
że są widzialne, że się ukazują. W tradycyjnej filozofii – tzn. metafizyce – bycie ześlizguje się
w byt. Bycie jako takie staje się bytem absolutnym lub Bogiem (metafizyki). Właściwości
bytu sprawiają, że jest on tym lub owym, określając właściwości, dochodzi się do istoty bytu
– tego, czym on jest. Istnienie bytu dla klasycznej filozofii, pisze Lévinas, idąc tropem
Heideggera, było dodatkiem do istoty – tego, co tożsame. Istnienia nie można było określić,
ponieważ stanowiło ono najwyższą ogólność. Jednakże myślenie pozostające przy rzeczach
(fenomenach) odkrywa, że bycie nie jest – gdyby bowiem było, byłoby bytem, a ono jest „w
pewien sposób samym wydarzeniem bycia wszystkich bytów”301. Heidegger pisze: „Bycie
jako podstawowy temat filozofii nie jest żadnego rodzaju bytem, a jednak dotyczy każdego
bytu. Jego <uniwersalności> trzeba szukać wyżej. Bycie i struktura bycia sytuują się ponad
każdym bytem i każdym możliwym bytowym określeniem jakiegoś bytu. Bycie to wprost
transcendens. Transcendencja bycia jestestwa ma charakter wyróżniony, jako że tkwi w niej
możliwość i konieczność najbardziej radykalnej indywiduacji”302.
Fenomenologia, zapytując o bycie bytu (sens bycia) jest więc co do swej treści
ontologią: „Tym, co pozostaje w pewnym szczególnym sensie skryte, na powrót popada w
zakrycie albo pokazuje się tylko w <zamaskowanej> postaci [verstellt], nie jest ten czy ów
byt, lecz (jak to pokazały wcześniejsze rozważania) bycie bytu. Może ono być tak dalece
zakryte, że zostaje zapomniane i nie pada pytanie o nie i jego sens” 303 . Do bycia można
dotrzeć jedynie okrężną drogą, prowadzącą przez badanie takiego wyróżnionego bytu, który
w swoim byciu rozumiejąco odnosi się do swego bycia. Owym bytem jest człowiek
rozumiany jako Dasein, bycie-tu-oto. Do bycia tego bytu należy „mojość”304, tj. bycie tego
bytu jest zawsze moje (czyjeś), w swym byciu zawsze odnoszę się do swego bycia. „Istota
jestestwa tkwi w jego egzystencji. Dające się w tym bycie wydobyć charaktery nie stanowią
zatem obecnych <własności> jakiegoś tak a tak <wyglądającego> obecnego bytu, lecz tylko
możliwe dlań sposoby bycia”305.
Tak więc istotą Dasein jest egzystencja, rozumiejące odnoszenie się do swego bycia,
które jest jego najbardziej własną możliwością. Istotą Dasein jest więc jego sposób bycia,
301

E. Lévinas Odkrywając… dz. cyt., s. 59.
M. Heidegger, Bycie i czas, dz. cyt., s. 48.
303
Tamże, s. 45.
304
„Jestestwo to byt, który się w swym byciu do tego bycia rozumiejąco odnosi. W ten sposób wskazujemy na
formalne pojęcie egzystencji. Jestestw egzystuje. Jestestwo jest ponadto bytem, którym zawsze jestem ja sam.
Egzystujące jestestwo charakteryzuje mojość jako warunek możliwości właściwości i niewłaściwości. Jestestw
egzystuje zawsze w jednym z tych modi lub w ich modalnym niezróżnicowaniu”. Tamże s. 68.
305
Tamże, s. 53.
302
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jego istoczenie. Jestestwo nie jest bytem o zestawie niezmiennych cech, człowiek nie jest
substancją – jest egzystencją, byciem-ku swoim możliwościom. Dasein jest możliwością w
sensie ontologicznym, apriorycznym – zawsze i każdorazowo; może zyskiwać siebie i tracić,
wybierać i zaniechać wyboru, nigdy nie zyskać bądź zyskać tylko pozornie. Ontycznie Dasein
może na różny sposób podejmować swe możliwości (wliczając w to np. zaniechanie), ale ta
wielość i różnorakość wynika z podstawowego, ontologicznego ukonstytuowania.
Heidegger kształtuje nowy język: nie mówi o świadomości, z rzadka pojawiają się u
niego terminy takie jak „człowiek” czy „podmiot”, zamiast nich mowa o egzystującym
Dasein, o byciu-tu-oto, o Da-sein jako jawno-byciu; nie ma mowy o „poznaniu”, z rzadka
pojawia się „doświadczenie”, mówi się za to o przedteoretycznym rozumieniu bycia, o tym,
że Dasein jest prześwitem i otwartością, które wskazują na to, że Dasein jest już zawsze jako
bycie-w-świecie. Otwartość oznacza otwartość na świat. Otwartość Dasein konstytuują
egzystencjały: rozumienie (niem. Verstehen), położenie czy też nastrojenie (niem.
Befindlichkeit) oraz mowa (niem. Rede). Dzięki nim i poprzez nie Dasein jest otwarte, tj.
poprzez nie jest przy-świecie. Stosowanie dotychczasowego języka „poznania” mogłoby
sugerować relację podmiotu przedstawiającego przedmiot w jego obecności. Warto jeszcze
zwrócić uwagę na to, że skoro rozumienie, położenie i mowa oznaczają trzy różne sposoby
otwarcia Dasein na świat, nie oznacza to nic innego jak to, że zarazem określają one sposoby
partycypacji Dasein w świecie. Tak przynajmniej widzi to Krzysztof Michalski306.
Wspominam o tym, aby ukazać wspólny mianownik myślenia Heideggera i Voegelina
– istotę człowieka stanowi egzystencja, która ze swej istoty jest otwartością na rzeczywistość,
partycypacją w świecie, byciem-w czy też byciem-w-kontakcie. Kością niezgody między
oboma myślicielami jest ujęcie tego w czym człowiek partycypuje – czym jest rzeczywistość.
Skierujmy się ku Heideggerowskiemu ujęciu rozumienia: Dasein, egzystując jest „ze
względu na co”. Pisze autor Sein und Zeit: „W rozumieniu tkwi egzystencjalnie sposób bycia
jestestwa jako możności bycia. Jestestwo nie jest czymś obecnym, czego dodatkową
właściwością jest, że coś może, lecz jest pierwotnie bycie-możliwym. Jestestwo jest zawsze
tym, czym może być, i tak, jak jest swą możliwością” 307 . Jako już zawsze położone, tj.
rzucone, Dasein jest rzucone w określone możliwości. Wewnątrzświatowy byt wydany jest
Dasein jako jego możliwość. Rozumienie ma strukturę projektu, jako rozumiejące Dasein jest
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K. Michalski, Heidegger i filozofia współczesna, Warszawa 1998, s. 75-76.
M. Heidegger, Bycie i czas… dz. cyt., s. 184.
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już zawsze projektujące – cel owego projektowania jest projektowany przez Dasein. „Jako
projektowanie, rozumienie jest sposobem bycia jestestwa, pozwalającym na to, że jest ono
swymi możliwościami jako możliwościami”308.
Tak więc wszystko to, co otwarte w rozumieniu jako możliwości bycia Dasein – „ze
względu na co” – jest takim dzięki strukturze projektowania. Rozumienie łączy się z
przyszłością, w rozumieniu dokonuje się otwarcie horyzontu możliwości i powiązania (o
czym za chwilę), i w tym sensie to „poznanie” o nieprzedstawiającym charakterze, a więc
nieukazującym fenomenów jako tego, co samoobecnie dane 309 . W tym możliwościowym
sposobie bycia tkwi, wolność Dasein, które ma możliwość bycia wolnym, ku swej najbardziej
własnej możliwości bycia. Aczkolwiek, jak podkreśla Michalski, rozumienie zrazu i
przeważnie ma postać niezrozumienia: projektowanie na wewnątrzświatowy byt powoduje
bowiem, że Dasein zapomina, że jest możnością bycia, upada w byt, rozprasza się w nim310.
Zrazu

i

powszednio

Dasein

jest

upadłe,

tj.

jest

przy

objętym

zatroskaniem

wewnątrzświatowym bycie, zanurzenie się w świecie przybiera postać zatracenia w Się (niem.
Man) – Dasein jest tak, jak Się jest.
Heidegger, obok bytu i bycia, odróżnia prawdę bytu (byt w jego byciu) od prawdy
bycia (bycia bytu). Byt w jego byciu może się nam ukazywać dopiero dzięki odkrytości bycia.
Warunkiem możliwości jawności bytu jest nieskrytość (prawda, gr. aletheia) bycia.
Nieskrytość bycia przybiera postać rozumienia bycia, rozumienia, które rozświetlając
wszystkie zachowania Dasein wobec bytu nie przybiera postaci kontemplacji bytu czy
jakiegokolwiek ujmowania bycia jako takiego. Pisze Heidegger: „wyróżnikiem jestestwa jest
to, że odnosi się ono do bytu, rozumiejąc bycie, to sama ta zdolność odróżniania, w której
różnica ontologiczna [różnica pomiędzy bytem a byciem, T.N] staje się czymś faktycznym,
musi być do możliwości zakorzeniona w podłożu [Grund] istoty jestestwa”311.
Rozumienie bycia jest odsłonięciem bycia, ale nie aktem świadomości – jest ono
„wydarzeniem objawienia się bycia” a bycie człowiekiem jest prawdą. Według Lévinasa:
„Istota człowieka jest w tym dokonywaniu się prawdy; człowiek nie jest więc rzeczownikiem,
ale źródłowo czasownikiem: jest w ekonomii bycia <objawianiem> bycia, nie jest
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Daseiendes, lecz Dasein”312. Zdaniem Lévinasa, Heidegger porzuca koncepcję świadomości
jako uniwersalnej sfery zjawiania się na rzecz egzystencji Dasein jako wydarzenia epifanii
bycia. Analityka Dasein ma za zadanie odsłonić strukturę odsłaniania bycia, co jest
równoznaczne ze strukturą egzystencji Dasein. Nie można jednak zapominać, że Dasein w
swoim byciu troszczy się o swoją egzystencję. Rozumieć bycie, odsłaniać je, to troszczyć się
o nie. Troskę (niem. Sorge) Heidegger określa jako antycypujące-się-już-bycie-w(świecie)
jako bycie-przy(bycie napotykanym wewnątrzświata).
W ujęciu Heideggera fenomen transcendencji – przynajmniej w sensie bycia-wświecie - uległ najpełniejszemu wyartykułowaniu w eseju O istocie podstawy, którego
głównym tematem, jak po 21 latach od jego napisania wspomina myśliciel z Fryburga, jest
różnica ontologiczna, tj. różnica pomiędzy bytem a byciem. Różnica ontologiczna to negacja
oddzielająca byt od bycia 313 . W owym eseju Heidegger utrzymuje, że intencjonalność,
rozumiana jako odnoszenie się do bytu, możliwa jest tylko na gruncie transcendencji.
Intencjonalność - i związana z nią prawda ontyczna - możliwa jest tylko na gruncie
apriorycznego odniesienia człowieka do bycia. Jeśli rozumieć wzmiankowany tekst jako
przynajmniej częściowo polemiczny względem tez Husserla, to możemy powiedzieć, że jest
on próbą ugruntowania intencjonalności, ale taką, która wyznacza pierwotniejszy od niej
obszar; stwierdzenie, że gruntem intencjonalności jest transcendencja, oznacza, że ta pierwsza
jest możliwa dzięki tej drugiej. Da się tu wypatrzyć ten sam zamiar, który kierował
Voegelinem – ukazanie jeszcze pierwotniejszego odniesienia człowieka do „rzeczywistości”.
Transcendencja oznacza wykraczanie. Biorąc pod uwagę całokształt struktury
transcendencji, możemy mówić o: (1) tym, co dokonuje wykraczania, co „trwa w
przekraczaniu”, a więc co dzieje się jako transcendujące, czego transcendencja jest sposobem
bycia; (2) wykraczanie zmierza do czegoś, ku czemuś (Heidegger zauważa, że z reguły i
nietrafnie takie coś nazywamy „transcendentnym”); (3) w przekraczaniu coś jest
przekraczane. „W tym terminologicznym znaczeniu, które należy jeszcze rozjaśnić i
przybliżyć, transcendencja oznacza coś, co jest właściwie ludzkiemu jestestwu, i to nie jak
jeden z wielu możliwych, niekiedy uskutecznianych sposobów zachowania, lecz jako
poprzedzająca wszelkie zachowywanie się, podstawowa struktura tego bytu”314.

312

E. Lévinas, Odkrywając… dz. cyt., s. 62.
M. Heidegger, O istocie… dz. cyt.,, s. 113.
314
Tamże, s. 125.
313

154

Transcendencja oznacza istotę podmiotu (w omawianym eseju Heidegger, wyjątkowo,
używa tego słowa) czy też Dasein – podmiot nie jest jakąś rzeczą czy substancją, która
dopiero wtórnie przekraczałaby; pierwotnie, źródłowo Dasein jest jako transcendencja, jest w
transcendencji 315 . W tym sensie transcendencja konstytuuje bycie sobą. Jeszcze inaczej
Heidegger wyrazi to w tekście Transcendencja i czasowość, gdzie napisze: „Być podmiotem
znaczy transcendować”316.
Tym, co transcendencja przekracza są byty, czy też „sam byt”, wszelki byt, który
może być nieskryty i może ujawnić się Dasein. Transcendowanie nie oznacza przekraczania
już wcześniej jakoś doświadczonego bytu. Dopiero w transcendencji Dasein dochodzi do bytu
(także tego, którym ono samo jest)317. Tylko o tyle, o ile Dasein transcenduje byt, ten ostatni
otrzymuje możliwość ujawnienia się. W tym sensie byt może jawić się tylko w dzianiu się
transcendencji Dasein, tylko w przekraczaniu. Zacytujmy Heideggera: „Transcendencja która
przeskoczyła już z góry byt – i nic innego – umożliwia dopiero to, że owo już wcześniej
przekroczone stoi naprzeciw ontycznie jako byt i jako stojące naprzeciw jest ujmowalne w
sobie samym”318.
Skoro byt nie jest tym, ku czemu transcendencja transcenduje to, czym jest owo coś?
„To, ku czemu jestestwo jako takie transcenduje, nazwiemy światem, transcendencję zaś
określimy teraz jako bycie-w-świecie” 319 , co można także wyrazić innymi słowami:
„przekroczenie przekracza ku pewnemu światu, podstawowy fenomen transcendencji
jestestwa określimy wyrażeniem: bycie-w-świecie”

320

.

Bycie-w-świecie to jednolity

fenomen, w którym można jednak wyróżnić trzy konstytuujące go momenty: byt, który bytuje
na sposób bycia-w-świecie (Heidegger uważa, że zadaniem fenomenologicznego badania jest
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wskazanie powszedniego sposoby bycia, na to niestety nie ma miejsca w niniejszej pracy);
bycie-w321 jako takie i wreszcie sam świat czy raczej „w świecie”.
Heidegger utrzymuje, że świat jest egzystencjałem, że oznacza moment bycia-wświecie. Świata nie rozumie się więc jako czegoś radykalnie innego od Dasein, jest on
charakterem Dasein322. Ale oznacza to także, że świata nie należy rozumieć jako bytu, nawet
jako ogółu bytu – w tym sensie, że świat nie jest ostatecznie sprowadzalny do substancji,
której można by przypisać atrybuty i która istniałaby pod jakąś jeszcze bliżej nieokreśloną
formą trwania w tożsamości; świat jest postacią i strukturą bycia, sposobem bycia bytu, „Jak”
[Wie] bytu w całości 323 . Przy czym owo „Jak” jest tylko wobec człowieka. Świat jest
transcendentny, ponieważ jako byt w całości, resp. bycie bytu w jego całości, przekracza byty
w ich zjawianiu się. Pisze Heidegger: „Ludzkie jestestwo – byt znajdujący się wśród bytów,
odnoszący się do bytu – egzystuje przy tym tak, że byt jest zawsze jawny w całości.
Całościowości tej nie musi się przy tym wyraźnie pojmować; jej przynależność do jestestwa
może być zakryta, zakres tej całości jest zmienny”324.
Jawność bytu w całości oznacza, że człowiek już jakoś, w sposób nieokreślony, tę
całość rozumie. Wyjście ku światu, przekraczanie bytu ku światu, to nic innego jak
wychodzące naprzeciw całości, jej wszechobejmujące, rozumienie: „Świat jako całość nie
<jest> bytem, lecz tym, w oparciu o co jestestwo uzmysławia siebie [zich zu bedeuten gibt],
do jakiego bytu i jak może się ustosunkowywać. To że jestestwo uzmysławia <sobie> coś ze
<swego> świata uczasawia się ono jako Jaźń [Selbst], to znaczy jako byt, którego bycie jest
jego własną sprawą. W byciu tego bytu chodzi o jego możność bycia”325.
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W następnych zdaniach Heidegger powie, że świat jest „ze względu na co” egzystuje
Dasein – w Byciu i czasie „ze względu na co” oznacza sens czegoś, pewien horyzont, w jakim
coś jest rozumiane. Jeśli świat jest „ze względu na co” Dasein, to, jak twierdzi niemiecki
filozof, dopiero „w wychodzeniu ku światu uczasawia się bycie sobą”326, a to oznacza, że nie
ma Dasein bez świata, bowiem dopiero on wyznacza zrozumiałość egzystencji, on jest
warunkiem rozumienia, a więc projektowania.
Ustawienie naprzeciw siebie świata (które nie jest ustanowieniem przedmiotu) jest
pierwotnym projektem możliwości Dasein, dzięki któremu może ono odnosić się do bytów.
Transcendowanie oznacza projektowanie czy też „obrazowanie” świata jako pozwalanie
światu się dziać (świat jako postać bycia nie jest bytem, tak więc nie „jest”, lecz dzieje się,
światuje) i wraz z tym dzianiem Dasein wytwarza widok, obraz świata, który pełni „rolę
prawzoru dla wszelkiego jawnego bytu, w którym mieści się każdorazowo także samo
jestestwo”327. Warto zwrócić uwagę, że wedle słów Heideggera to Dasein wytwarza sobie ów
świat-obraz – ono „generuje” świat. Uprawnionym wydaje się użycie w tym przypadku
metafory horyzontu – świat jest horyzontem. O horyzoncie może być mowa tylko wtedy, gdy
jest ktoś, kto patrzy; byty to rzeczy zapełniające sobą horyzont; sam horyzont nie jest rzeczą,
ale pewnym widokiem, w którym rzeczy ukazują się jako będące; horyzont „przemieszcza”
się wraz z człowiekiem. Byt ujawnia się, ukazuje się, tylko wtedy, gdy dzieje się
transcendencja Dasein, tj. gdy Dasein obrazuje świat będący warunkiem możliwości
zjawienia się bytu. Prawdą jest, że w transcendencji Dasein przekracza byt ku światu, ale to
świat jest możliwością bytu w jego jawności. Bez transcendencji nie ma jawności bytu.
Horyzont rozumienia jako projektowania jest horyzontem jawienia się bytów, rzeczy.
Jeśli warunkiem odnoszenia się do bytu jest rozumienie bycia, a rozumienie bycia jest
odsłonięciem, to świat jest odkrytością całości bytu, która umożliwia odnoszenie się bytu.
Odkrytość całości bytu jest więc niczym innym, jak otwartością na możliwości bycia Dasein.
Świat jako całość jest ze względu na Dasein, to, co jawi się wewnątrz jego horyzontu, jest
także ze względu na Dasein. Właśnie to wydaje się mieć na myśli niemiecki filozof gdy pisze:
„Powiedzieć, że jestestwo egzystując jest swym <tu oto>, oznacza zarazem: świat jest <tu
oto>; jego bycie-tu-oto jest byciem-w. Ono zaś również jest <tu oto> a mianowicie jako to, ze
względu na co jestestwo jest. W <ze względu na co> egzystujące bycie-w-świecie jako takie
jest otwarte, a otwartość tą nazwaliśmy rozumieniem. Wraz z rozumieniem owego <ze
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względu na co> otwarta jest też ugruntowana w nim oznaczoność” 328 . Rozumienie jako
otwieranie jest otwieraniem świata jako horyzontu możliwości i całokształtu odniesień. Jak
pisze Heidegger: „W projektowaniu na możliwości jest już z góry przyjęte rozumienie bycia.
W projekcie bycie jest rozumiane, ale nie jest pojmowane ontologiczne”329. Bycie-w-świecie,
transcendencja, to możliwość – ale jak zauważa Lévinas, nie jest to możliwość pusta i tylko
logiczna, ale konkretna i pozytywna, możliwość do czegoś. „Aby oddać intymność tego
związku między Dasein a jego możliwościami, możemy powiedzieć, że charakteryzuje się on
nie aktem posiadania możliwości, ale bycia swymi możliwościami […] Być-w-świecie to być
swymi możliwościami” 330 . Jako taka egzystencja jest paradoksalna – ukonstytuowana z
możliwości, które jednak wyprzedzają ją. Tak długo bowiem jak Dasein egzystuje, tak długo
jest projektowaniem możliwości; utrafianie możliwości nie oznacza że zmieniają się one z
bytu potencjalnego w byt aktualny. Realizując (i nie realizując zarazem) swych możliwości
przed Dasein zawsze otwierają się nowe horyzonty możliwości. Rozumienie i projektowanie
zachodzą nieustannie.
W takim oto sensie Voegelin ma rację, mówiąc, że dla Heideggera transcendowanie
nie oznacza przekraczania ku boskości, że nie jest jakąś formą bycia-ku boskości –
transcendencja jest transcendencją świata. Ale mógłby ktoś oponować, czy boskość nie jest
napotykana przez człowieka jako coś spoza świata a jednak ukazujące się w świecie, tj. jako
to, co będąc spoza świata, byłoby możliwe do napotkania tylko wewnątrz świata? Czy
projektowanie się na boskość, jakkolwiek rozumianą, nie oznaczałoby podjęcia możliwości
bycia ku Bogu, czy takie bycie ku boskości, nawet jeśli byłoby to wyróżnione bycie, nie
musiałoby wpisywać się w szerszy kontekst bycia Dasein? A może jednak warunkiem
rozumienia bycia, warunkiem bycia-w-świecie, jest boskość, tyle że bardziej źródłowo
ukryta? Pytaniem jest: przez co mamy dostęp do możliwości bycia, co jest sensem –
warunkiem rozumienia – bycia? Co jest sensem całokształtu bycia Dasein, tj. troski? W czym
kryje się tajemnica transcendencji?
Dasein rozumie swą własną egzystencję331. Zrozumiałość opiera się z kolei na sensie,
rozumienie zachodzi ze względu na sens, jest on jakby horyzontem, w którym to, co
328
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wewnątrz niego, jest rozumiane. Sensem bytu jest zawsze jego bycie: „Gdy mówimy: byt
<ma sens>, to oznacza to, że stał się on dostępny w swym byciu, które jako pierwsze,
zaprojektowane <z uwagi na co>, we <właściwy> sposób <ma sens>. Byt tylko dlatego <ma>
sens, że jako bycie z góry otwarte staje się zrozumiały w projekcie bycia, tzn. na podstawie <z
uwagi na co>. Pierwotny projekt rozumienia bycia <nadaje> sens”332.
Rozumienie bycia jest zawsze projektowaniem na możliwości, które „są” w
przyszłości. Transcendencja, bycie-w-świecie, rozumienie wskazują na czasowość jako swój
sens, tj. czasowość jest tym, co umożliwia rozumienie. Pisze Heidegger: „Twierdzę, że
wewnętrzną możliwością transcendencji jest czas jako źródłowa czasowość!”333.
Pytanie o ontologiczny sens troski, tj. o całokształt bycia Dasein, wskazuje na
czasowość. Czasowość nie jest dla Dasein czymś ubocznym, peryferyjnym czy
drugorzędnym

–

stanowi

ona

najgłębszy

fundament

całokształtu

egzystencjalno-

ontologicznego ukonstytuowania Dasein. Według Heideggera, czas nie jest pustą ogólną
formą, w której byty by się zjawiały, nie stanowi on jednorodnego strumienia
ukonstytuowanego przez przeszłość jako już-nie-teraz, teraz i przyszłość jako jeszcze-nieteraz – tak rozumiany czas myślany jest podług obecności, tj. myślany jest niewłaściwie (z
perspektywy pytania o bycie). W źródłowym doświadczeniu czas nie jest, ale czasowość
uczasawia się (niem. sich zeitigen). Horyzontem rozumienia bycia jest czasowość, „ze
względu na co” bycia to czasowość Dasein. Rozumiejąc siebie w swych możliwościach
Dasein projektuje się ku przyszłości, ograniczonej przez możliwość niemożliwości, śmierć.
Doświadczona źródłowo przyszłość nie jest, jak już mówiłem, jeszcze-nie-teraz, tzn. nie jest
pojęta od strony teraźniejszości jako jakiś brak, jako nie-obecność.
Przyszłość to „szłość” (niem. Kunft), z jaką Dasein przychodzi do siebie. Dasein
przychodzi do samego siebie w przyszłości. Tak rozumiana przyszłość jest wyzwolona z
prymatu obecności, toż-samości, trwania. Przyszłość Dasein ograniczona jest także niejako z
drugiej strony, przez faktyczność rzucenia – wszelkie możliwości Dasein są odziedziczone, są
przez nie zastane. Przyszłość otwiera przeszłość. Przeszłość to nie już-nie-teraz, coś co kiedyś
było teraz, lecz teraz jest nie-teraz, czymś, czego nie ma. Dasein jest zawsze jestem-byłe.
fenomenalnie źródłowo we właściwym byciu całością jestestwa, na fenomenie wybiegającego zdecydowania.
Jeśli czasowość manifestuje się w tym źródłowo, to czasowość wybiegającego zdecydowania stanowi zapewne
jej wyróżniony modus. Czasowość może się uczasawiać w różnych możliwościach i na różne sposoby.
Podstawowe możliwości egzystencji, właściwość i niewłaściwość jestestwa, opierają się ontologicznie na
możliwych uczasowieniach czasowości”. M. Heidegger, Bycie i czas… dz. cyt., s. 382-383.
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Wybieganie w ostateczną i najbardziej własną możliwość to rozumiejące przyjście z
powrotem do najbardziej własnego „tego, co byłe”334. Bycie ku najbardziej własnej możności
bycia, ku możliwości niemożliwości, jest możliwe tylko jako „powrót” z upadania – powrót
do najbardziej własnego „tego, co byłe”.
Czasowanie ekstaz przyszłości i przeszłości zmierza ku jakiejś chwili w
teraźniejszości, ku temu, co Heidegger nazywa (gdy Dasein egzystuje jako zdecydowane
wybieganie) „okamgnieniem”. W okamgnieniu Dasein napotyka byt; to, co jest335: „Byłość
wypływa z przyszłości, tak mianowicie, że była (a lepiej: stającą się byłą) przyszłość wyzwala
z siebie współczesność”, a czasowość to „stającą się byłą i uwspółcześniająca przyszłość”336.
Czasowość stanowi pierwotną całość, w której prym wiedzie przyszłość – prymat rozumienia
i projektowania możliwości wypływa z prymatu przyszłości.
Wydaje się, że ten prymat przyszłości – ale zawsze myślanej w nierozerwalnej
jedności z byłością i współczesnością – wynika z fenomenologicznego prymatu możliwości
nad rzeczywistością (prymat istoty i sensu u Husserla; tego, co aprioryczne u Schelera;
niemożliwości jako to, co nieredukowalne w idei Boga u Mariona). Możliwość jest
możliwością czegoś rzeczywistego, tym samym stoi „ponad” rzeczywistością. Uwspółcześnić
może się tylko to, co możliwie.
Czasowość uczasawia się – „ruchliwość” egzystencji wyrażająca się w „do-siebie”, „zpowrotem ku” i „dopuszczaniu napotykania czegoś” ukazuje się w przyszłości, byłości, i
uwspółcześnieniu. Te fenomeny ukazują czasowość jako ekstasis: „Czasowość to pierwotne
<poza-sobą> w sobie i dla siebie.”337. Czasowość nie „jest”, ponieważ „jest” byt, czasowość
nie jest bytem w sensie substancji (czegoś obecnego) co byłoby, trwało i dopiero następnie
wykraczało z siebie – czasowość istoczy w uczasawianiu. Jako pierwotne poza sobą
334
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czasowość to transcendencja, tj. transcendowanie – możemy więc powiedzieć, że bycie-wświecie jest transcendowaniem dlatego, że sensem troski jest czas, który nie tyle jest, co
uczasawia/istoczy na sposób jedności ekstaz.
Transcendencja Dasein jest więc możliwa dzięki ekstatycznej strukturze samej
czasowości. Jednocześnie transcendując ku byciu, możliwości, Dasein transcenduje ku
śmierci jako kresowi, możliwości niemożliwości – wybiegające zdecydowanie rozpięte jest
między faktycznością rzucenia, narodzinami, a możliwością niemożliwości, śmiercią,
transcenduje więc „w obrębie” skończoności: „Ekstatyczny charakter pierwotnej przyszłości
polega właśnie na tym, że zamyka ona możność bycia, tzn. sama jest zamknięta” 338 .
Ekstatyczność nie zmierza bowiem w nieskończoność, lecz, mówiąc metaforycznie, sama
zwija się do możliwości niemożliwości. Transcendencja ku światu zbiega się u Heideggera z
transcendencją ku śmierci – oto punkt w którym Voegelin i Heidegger będą różnić się
całkowicie. Dla tego pierwszego transcendencja będzie bowiem wyjściem poza świat, który to
w swej całości ukazuje się dopiero w ruchu transcendowania, ale jako to, co przekroczone;
podobnie nie będzie ona byciem ku śmierci, ale jako partycypacja w boskiej rzeczywistości,
będzie unieśmiertelnieniem (jakkolwiek nie byłoby owo unieśmiertelnienie tajemnicze)
pomimo śmierci.
Pisze Heidegger: „Ekstatyczna jedność czasowości, tzn. jedność owego <poza-sobą>
w zachwyceniach przyszłości, byłości i współczesności, jest warunkiem możliwości tego, by
mógł być pewien byt egzystujący jako swe <tu oto>” 339 . Przy tej okazji Heidegger
wykorzystuje metaforę światła – byt nazywany przez niego byciem-tu-oto jest prześwietlony.
Prześwietlić to uczynić jasnym, ale także i otwartym. Tym, co prześwietlone jest troska, na
której opiera się całokształt otwartości „tu oto”. Tym, co prześwietla, a więc umożliwia
(otwiera i ujaśnia), jest właśnie czasowość – „Ekstatyczna czasowość źródłowo prześwietla
<tu oto>”340. Ale tak rozumiane prześwietlenie ma charakter transcendentalny – Heidegger
pisze, że owe światło nie jest czymś zaszczepionym czy okazjonalnym, światło to jawi się
jako podstawa „egzystencjalnej możliwości całego ukonstytuowania bycia jestestwa,
troski”341. Ono to, prześwietlając, umożliwia bycie-w-świecie.
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Pojęcie świata oznacza kontekst wzajemnych odniesień tego, co wewnątrzświatowe,
tj. oznaczoność. Dasein rozumie samo siebie w świecie, które ma sposób bycia samego
Dasein. Skoro tym, co prześwietla i otwiera egzystencję, jest czasowość, to i świat musi jakoś
być ugruntowany w czasowości, tj. musi mieć swą możliwość w czasie. „Egzystencjalnoczasowy warunek możliwości świata polega na tym, że czasowość jako ekstatyczna jedność
ma pewien horyzont. Ekstazy nie są po prostu zachwyceniami wobec… [zu…]. Ekstaza
zawiera w sobie raczej <ku czemu> [Wohin] zachwycenia. To <ku czemu> ekstazy
nazywamy schematem horyzontalnym”342. Ekstaza jest jednocześnie odepchnięciem – tego,
ku czemu można wykroczyć. Schematem, w którym Dasein przychodzi przyszłościowo do
siebie jest „ze względu na siebie”, horyzontalną strukturę byłości charakteryzuje z kolei
„przed co” rzucenia; horyzontalnym schematem współczesności jest „ażeby”. Ekstatyczna
jedność czasowości zapewnia jedność horyzontalnych schematów. W horyzoncie przyszłości
zaprojektowana jest możność bycia, w horyzoncie byłości otwarte jest „bycie już”, a w
horyzoncie współczesności odkryty jest obiekt, przedmiot zatroskania. To właśnie
horyzontalna jedność schematów ekstaz umożliwia związki np. „ażeby” z „ze względu na”.
Świat jest więc na podstawie horyzontalnego ukonstytuowania ekstatycznej jedności
czasowości. Innymi słowy, świat to ekstatyczna jedność rozpostarcia horyzontu. Świat
uczasawia się w czasowości, światuje jako „tu oto”, otwartość, wraz z „poza-sobą ekstaz”.
Świat jest więc czasowo-transcendentny, jest jednością horyzontów „ku czemu” ekstatycznej
czasowości. Transcendencja, tj. bycie-w-świecie, czyli rozumienie bycia, zachodzi dzięki
źródłowemu czasowi, więcej nawet: transcendencja jest wydarzeniem temporalizacji czasu.
Transcendencja jest istotą Dasein, w sensie istoczenia jego bycia, co znaczy tyle, że
transcendowanie jest czasowaniem się źródłowej czasowości343.
Tak Heideggera komentuje Lévinas: „Czas źródłowy nie rozciąga się między
przedmiotami lub między momentami psychicznymi, ale między człowiekiem a jego
egzystencją, między bytem a byciem. Dla bytu egzystowanie na pewno nie jest aktem albo
myślą, lecz pędem [un elan] spełniającym się w wymiarze czasu źródłowego. Można by
powiedzieć, że czas to pęd, przez który człowiek wpisuje się w bycie, przez który bierze na
siebie bycie” 344 . Niejako na marginesie można zauważyć, że ambiwalencja świata jako
postaci bycia - a więc fakt, że świat, pozwalając bytom na ukazywanie się, jednocześnie
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skrywa ich nadchodzenie, bycie bytu – jest ugruntowana w ambiwalencji czasowości, bowiem
„dzianie się” czasowości jest niczym innym, jak odsłanianiem jakiegoś aspektu rzeczy przy
jednoczesnym zasłonięciu innego. Michalski pisze, że przeszłość i przyszłość nakierowane są
na byt – obie są współczesnością czemuś. Przeszłość jest przeszłością czegoś, przyszłość jest
przyszłością czegoś – przeszłość i przyszłość „wychodzą na jaw”, ukazują się innymi słowy,
poprzez coś, co było czy też będzie. „Tendencja ku bytowi (współczesność), charakteryzująca
przyszłość i przeszłość, jest więc zarazem tendencją do ukrycia się za tym, co było lub będzie.
Dzianie się Dasein, proces jego otwartości jest przeto takim odkrywaniem się, które jest
zakrywaniem się zarazem”345.
V
Heideggerowskie ujęcie transcendencji zmienia się wraz ze zwrotem (który wypada
myśleć jako stopniowo dokonujący się proces, a nie nagły skok), kiedy to następuje odejście
od subiektywistycznego, transcendentalnego stanowiska z drugiej połowy lat dwudziestych
ku myśleniu bycia jako bycia; pierwszym namacalnym etapem zwrotu wydaje się esej Czym
jest metafizyka?, za jego zwieńczenie wypada uznać Przyczynki do filozofii. Jan Patočka
proponuje intrygującą interpretację odczytu Heideggera, w której można się doszukiwać
kolejnych zbieżności pomiędzy Heideggerem a Voegelinem. Czeski filozof utrzymuje, że
zadaniem nauki jest zgłębianie rzeczy samych; nauki chcą dojść do istoty danej rzeczy i tym
samym pomóc jej w dojściu do samej siebie. Tak więc byt, którym jest człowiek, bada świat,
wdziera się w świat, otwiera go przed sobą, aby poznać byty. „Rzecz jako taka potrzebuje
tego wtargnięcia i otwarcia, którego byt nie może mieć od siebie samego, jeśli bowiem nie
jest on typu jestestwa, to nie potrafi sam wejść w żaden stosunek do własnego bycia, a jeśli
jest typu jestestwa, nie potrafi wejść w stosunek wyraźny”346.
Każdy byt jest bytem bycia, w swym jądrze jest on pewnym odniesieniem bytu do
bycia, jednakże tylko człowiek może niejako zwrotnie odnieść się do owego napięcia czy
odniesienia, dlatego też byt „potrzebuje” człowieka do tego, aby ten wdarł się weń i wydobył,
uwyraźnił charakterystyczne dla niego napięcie bytu i bycia. Ale aby było to możliwe
koniecznie jest pierwotnie odniesienie bytu zwanego człowiekiem do bycia. Warunek
jawności bytu sam nie jest bytem. Pytając o jawność bytu, wykraczamy poza byt i prawdę
ontyczna ku byciu i prawdzie ontologicznej – wykraczamy poza metafizykę. Skoro i świat, i

345
346

K. Michalski, Heidegger i… dz. cyt,, s.166.
J. Patočka, Co to jest fenomenologia… dz. cyt., , s. 177.

163

czasowość cechuje ambiwalencja odsłonięcia i skrycia, to musi być jakiś fenomen bycia
„podprowadzający pod bycie jako takie”347. Tym fenomenem jest nicość, która nie mieści się
– wykracza, a więc transcenduje – w metafizycznym horyzoncie bytu. Nicość nie istnieje,
bycie rozpatrywane z punktu widzenia bytu także nie istnieje – musi więc być pomiędzy tymi
dwoma tajemnicami jakieś skryte do tej pory pokrewieństwo.
Heidegger zauważa, że nauka bada byt – i nic innego. Ale cóż to za nic? Czy owo
wypowiadane „Nic” to tylko pewien sposób mówienia? „Nic” dla nauki nic nie znaczy, nauka
nie chce niczego wiedzieć o „Nic”. Aczkolwiek z drugiej strony, kiedy chce ona określić
własną istotę musi przywołać Nic. Jak więc to jest z nicością (w międzyczasie Heidegger
przechodzi od Nic do nicości)? Kiedy pytamy o to, czym jest nicość, to pytamy o nią jak o
byt, a przecież nicość nie jest bytem. Dla logiki nicość oznacza zaprzeczenie ogółu bytu,
czysty nie-byt. Ale czy ogół bytu, byt w całości jest nam dany? Taką całość możemy co
najwyżej pomyśleć w idei, zaprzeczyć jej i w ten sposób otrzymać „formalne pojęcie
wyobrażonej nicości” 348 . Logika określając na tej drodze nicość podporządkowuje ją
zaprzeczeniu, negacji.
Nicość jest więc wynikiem negacji rozumu, efektem rozumnej działalności. Ale czy
tak jest w rzeczywistości? Pisze Heidegger: „Co do nas, utrzymujemy, że nicość jest czymś
bardziej źródłowym niż <nie> i zaprzeczenie”349. Jeśli jest tak, jak chce tego Heidegger, to
relacja postulowana przez logikę ulega odwróconemu – to rozum i negacja zależą od nicości.
Ale gdzie poszukiwać nicości? Fenomenologiczne poszukiwanie oznacza, że poszukuje się
zjawiania danego fenomenu, odsłaniania owego fenomenu. Trzeba więc poszukiwać
doświadczenia, w którym nicość odsłaniałaby się. Tylko tak można dotrzeć do nicości samej.
Prawdą jest, że nie możemy ująć, doświadczyć całości bytu w sobie, ale znajdujemy
się pośród bytu odsłoniętego w całości – tak czy inaczej. „Ujęcie całości bytu w sobie jest z
zasady niemożliwe. Tymczasem w tej mierze, w jakiej jesteśmy przytomni, znajdujemy się
wśród bytu w całości”350. W poprzednich paragrafach opisałem, że owa całość bytu to nic
innego jak świat, całokształt oznaczoności będący warunkiem zjawiania się bytu; świat nie
jednak bytem, ale jako jawność, otwartość jest postacią bycia. Całość bytu ogarnia nas zawsze
i każdorazowo, apriorycznie. Jak jednak owa całość jest nam wyjawiona, tj. w czym jawi się
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owa całość? Heidegger odpowiada, że w nastrojach, np. w znudzeniu: znudzenie jest niczym
milcząca mgła, która opada na wszystkie przedmioty i ludzi. Nastroje umieszczają nas pośród
całości bytu. Patočka pisze, że całość bytu jest dana jako całość właśnie w nastroju: „ów
nastrój to nawet najbardziej wzajemnie sprzeczne, rozbite na drobne cząsteczki, co się w
naszym życiu ukazuje, trzyma jeszcze razem, ciągle jeszcze czyni z tego, coś, co pochodzi z
jednej całości i przez nią dopiero zostaje udostępnione”351. Owo wyjawienie bytu w całości
można rozumieć więc tak: o tym, że jest coś takiego jak całość, wiemy dzięki nastrojowi, jego
właściwością jest bowiem to, że nastrój „opada” na wszystko, ogarnia wszystko.
Ale skoro nastroje wydają nas na byt w całości, to jaki może być ich związek z
nicością? Czy człowiek nie popada w taki nastrój, który otwierałby przed nim nicość? „Jest to
możliwe i rzeczywiście ma miejsce, choć rzadko i tylko chwilami, w owym fundamentalnym
nastroju, jakim jest trwoga”352. Trwoga nie jest lękiem czy strachem – lękamy się bowiem
bytu; tego, co jest, w strachu strachamy się o coś konkretnego. Trwoga także ma przed
czym… i o co… - trwożymy się przed nieokreślonością i o samą nieokreśloność. W trwodze i
my pogrążamy się w niezróżnicowaniu. Trwoga oznacza wyślizgiwanie się bytu, w którym
spływa na nas „żadne”, w którym i my się wyślizgujemy.
W trwodze nie ostaje się żaden byt na który Dasein mogłoby się projektować. Byt nie
daje już żadnego oparcia, żadnego ratunku. Trwoga odsłania nicość. Nastrój trwogi – oto
przytomność w której odsłania się nicość. Trwoga pełni kluczową rolę – przekształca
„człowieka w jego jawno-bycie, które pociąga za sobą każda trwoga, aby pochwycić
pojawiającą się w nim nicość, i to pochwycić ją taką, jaka sie przejawia” 353 . W trwodze
napotyka się byt w całości wraz z nicością. Byt nie ulega anihilacji, unicestwieniu; nicość nie
ujawnia się obok bytu, ale wraz z nim i w nim – w tej mierze w jakiej byt wymyka się i
wyślizguje. Nicość nie przyciąga, ale przeciwnie – odpycha, owo odpychanie jest początkiem
wyślizgiwania się bytu w całości i w tym sensie do niego odsyła – byt jawi się w całości
dlatego, że wymyka się w całości. Istotą – istoczeniem – nicości jest nicestwienie. Dopiero
nicość „poucza” zdziwienia tym, że byt jest – a nie, że nie jest: „W jasnej nocy nicości trwogi
powstaje dopiero pierwotna otwartość bytu jako takiego, to mianowicie, że jest on bytem, a
nie zaś nicością”354. Nicość jest więc warunkiem pojawienia się, odsłonięcia bytu w ogóle355.
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Dopiero nicestwiąca nicość budzi świadomość bytu jako takiego. Byt więc może się ukazać
jako byt dopiero w „świetle nocy” nicości. Każde zachowanie związane z bytem możliwe jest
dopiero na gruncie „pierwotnego ujawniania się nicości” 356 . Po chwili Heidegger dodaje:
„Zatrzymując się wewnątrz nicości, przytomność wykracza tym samym każdorazowo poza
byt w całości. To wykraczanie poza byt nazywamy transcendencją. Gdyby byt przytomny z
samej swej istoty nie dokonywał transcendencji, to znaczy gdyby nie zatrzymywał się
uprzednio wewnątrz nicości, nigdy nie mógłby być odniesiony do bytu, a zatem również do
samego siebie”357.
Transcendencja, bycie-w-świecie, to wykraczanie poza byt. Jej warunkiem jest
„zatrzymywanie się wewnątrz nicości”, które to dopiero odsłania to, co transcendencja
transcenduje. Nicość nie jest bytem – jest postacią bycia. Świat jako całokształt oznaczoności,
jako warunek możliwości jawienia się każdego bytu (i projektowania nań) nie jest bytem,
czymś obecnym, świat jako jawność jest postacią bycia, podobnie jak i nicość. Dopiero w
świetle nocy nicości Dasein może transcendować, tj. przekraczać byt ku światu, który z kolei
jest warunkiem jawności bytu i tym samym projektowania nań. Nicestwiącą nicość odsłania
bycie.
W pewnym sensie transcendencja Dasein – bycie-w-świecie, jako rozumienie bycia,
staje się jawna dla Da-sein (które dlatego jest jawno-byciem) w otwartej w położeniu trwogi
nicości. Doświadczenie nicości w trwodze jest wydarzeniem bycia, w którym odsłania się
podłoże dla transcendencji. Innymi słowy, wydarzenie nicości odsłania przed jawno-byciem,
że jest ono wydarzeniem bycia. Transcendencja nie jest więc już po prostu istoczeniem
Dasein, transcendentalnym a więc nieuświadamianym sposobem bycia, ale staje się teraz
możliwa dzięki wydarzeniu bycia jako nicestwiącej nicości. Dasein zrazu i zwykle jest sobą
na sposób Się, i w tym sensie nie odkrywa ono fenomenu świata, zamiast tego zatraca się w
objętym zatroskaniem i napotykanym wewnątrz świata bycie, a byciem tego bytu jest
obecność. W upadaniu Dasein ucieka samo przed sobą jako możliwością bycia ku najbardziej
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własnej możności bycia. Właściwy i autentyczny sposób bycia, zdecydowanie, możliwy jest
dopiero na gruncie doświadczonej w trwodze nicości, dopiero bowiem na jej podstawie
Dasein może być jako rozumiejące bycie ku kresowi, czyli „bycie-ku-śmierci jako możliwą
egzystencjalną modalność własnej właściwości358.
Lévinas twierdzi, że transcendencja we właściwym sensie oznacza właśnie, jak to
określa, skok od prawdy ontycznej do prawdy ontologicznej jako autentycznego sposobu
egzystowania. Jest to przeskok do otwartości Da-sein, skok w jawno-bycie359. W trwodze
bowiem byt zapada się i odsuwa, nie zostawia możliwości projektowania się nań, zostaje
jedynie możliwość projektowania na własne możliwości, w tym ku najbardziej własnej i
ostatecznej możliwości niemożliwości. W byciu-ku-śmierci Dasein indywidualizuje się.
Bycie-ku-śmierci uświadamia również, że bycie-ku-możliwościom nie oznacza ich
urzeczywistnienia, ale właśnie ciągłe i nieustające bycie-ku-możliwościom – śmierci bowiem
nie da się urzeczywistnić, nie przedstawia sobą nic do aktualizacji.
I tutaj wypada odwołać się do różnicy pomiędzy Heideggerowskim i Voegelinowskim
rozumieniem transcendencji – dla tego pierwszego transcendencja jest byciem-w-świecie i
czasowaniem czasowości, dla których gruntem jest doświadczenie nicestwiącej nicości jako
wydarzenia bycia, z kolei dla drugiego świat nie jest ku czemu przekraczania, ale jest tym, co
przekraczane (o czym już pisałem), samo zaś transcendowanie, jak pokażę, wydarza się
gdzieś pomiędzy czasem a bezczasem. Inną kwestią pozostaje nicość, którą Voegelin będzie
myślał jako nieprzedmiotowość, jako to, co nie jest bytem, ale fundamentalna różnica polega
na tym, że dla Heideggera nicość „rzeczywiście” jest pewnym fenomenem, że jakoś jest
doświadczana, dla Voegelina jest ona raczej tylko pewnym pojęciem umysłu).

VI
To, co moglibyśmy nazwać Heideggerowską filozofią religii i Boga przypomina
labirynt, w którym łatwo się zgubić. Dlatego w niniejszym rozdziale ograniczam się do
analizy tekstu współczesnego Sein und Zeit, czyli Fenomenologii i teologii. Przynależąc do
okresu sprzed zwrotu, artykuł wydaje się dopełniać obraz tego, co Voegelin nazywa „porażką
transcendencji”. Zwróćmy od razu na początku uwagę na to, że tekst Heideggera dotyczy
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chrystianizmu czy też chrześcijańskości, a nie Wcielenia bądź Pawłowej wizji
zmartwychwstałego – a więc tych chrześcijańskich tematów, które najbardziej zajmowały
Voegelina.

Esej

nie

dotyczy także

Platońskiej

koncepcji

doświadczenia

boskiej

rzeczywistości czy jakiegokolwiek innego doświadczenia boskości – ogranicza się do ujęcia
wspominanej chrześcijańskości.
Jednakże z perspektywy tego, co Voegelin określił jako porażkę transcendencji nie ma
to większego znaczenia - każde wydarzenie teofaniczne, w tym te, które należą do kręgu
chrześcijańskiego, jest tym, czym jest: wydarzeniem w rzeczywistości, w którym i poprzez
które człowiek doświadcza niezatartej obecności boskości; jest wydarzeniem wzajemnej
partycypacji; jest wydarzeniem, w którym sens w historii ulega konstytucji; jest wydarzeniem
rozświetlenia prawdy. Z perspektywy Voegelina, Heideggerowskie ustalenia dotyczące
chrześcijańskiej teologii, chrześcijańskości, wyrażają stosunek ontologii fundamentalnej do
tego, co boskie – nie tylko do chrześcijańskiej wiary in concreto, ale do napięcia ku boskości
jako takiego.
Chciałoby się powiedzieć, że tak jak w Świętym Antonim Flauberta krzyż zamyka
pochód bogów, tak u Heideggera odwrotnie (mówimy cały czas o sytuacji sprzed zwrotu):
krzyż otwiera, skupia w sobie pochód bogów – w nim, jak w zwierciadle, przegląda się
boskość.
Heidegger wychodzi w swym eseju od pytania o wzajemny stosunek filozofii i wiary
jako o stosunek dwóch nauk. Nie chodzi jednak o porównanie faktycznego stanu obu nauk, to
zajęcie byłoby nie tylko zbyt czasochłonne, prawdopodobnie także bezowocne; należy je
badać pod kątem ich możliwości jako nauk, podchodzić do nich jako do „idealnej konstrukcji
idei”360. Naukę Heidegger definiuje jako „uzasadniające odsłanianie jakiegoś zamkniętego w
sobie obszaru bytu, względnie bycia, [podjęte] ze względu na samo to odsłanianie. Każdy
obszar przedmiotowy [nauki] ma, stosownie do charakteru rzeczowego i rodzaju bycia
przedmiotów, swój własny rodzaj możliwych odsłonięć, wykazać, uzasadnień i pojęciowych
artykulacji wykształcającego się w ten sposób poznania”361. Wedle możliwości samej nauki
można podzielić ją na dwa fundamentalnie różne rodzaje: naukę o bytach, tj. naukę ontyczną,
oraz filozofię, czy może raczej filozoficzną ontologię, która ma do czynienia z byciem.
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Byt nauk ontycznych dany jest człowiekowi jeszcze przed jego naukową tematyzacją.
W swoim działaniu nauki ontyczne uprzedmiotowiają byt, który jest ich tematem, ale robiąc
to zasadniczo przedłużają przednaukową postawę wobec bytu. Filozofia z kolei dokonuje
odwrócenia spojrzenia z bytu na bycie. Różnica między naukami pozytywnymi a filozofią jest
różnicą absolutną, teologia jest jedną z nauk pozytywnych co znaczy tyle, że różnica między
nią a filozofią jest różnicą absolutną. Krótko mówiąc: zdaniem Heideggera teologia jest
bliższa chemii czy matematyce niż filozofii.
Heidegger będzie rozważał teologię w jej pozytywności, która jest, jak już wiemy,
uzasadniającym odsłonięciem już danego i już odsłoniętego bytu. Teologia jest nauką
przynależącą do dziejów chrześcijaństwa, ale nie jest historycznie zmieniającą się
samoświadomością chrześcijaństwa. Teologia jest „pojęciową wiedzą o tym, co pozwala
dopiero chrześcijaństwu stać się pierwotnym wydarzeniem dziejowym, wiedzą o tym, co
nazywamy po prostu chrześcijańskością [Christlichkeit]. Twierdzimy zatem: dla teologii tym,
co dane (positum), jest chrześcijańskość” 362 . Ale czym jest owa chrześcijańskość, która
decyduje o istocie teologii? Jest ona wiarą, sposobem egzystencji, który stał się czasowym
przez objawienie. Chrystus, „ukrzyżowany Bóg”, jest dla wiary bytem pierwotnym, jej
objawionym i jako to objawienie ją uczasawiającym. „Objawienie jako udzielanie nie jest
żadnym przekazywaniem wiadomości o rzeczywistym, dokonanym lub właśnie dokonującym
się zdarzeniu, bowiem udzielanie to czyni <uczestnikiem> [Teil-nehmer] wydarzenia, jakim
jest objawienie, czyli to, co zostało w nim objawione. Owo branie-udziału, spełniające się
tylko w egzystowaniu, jest jednak jako takie zawsze jedynie jako wiara i przez wiarę dane”363.
Odniesione do Krzyża ludzkie Dasein postawione jest wobec Boga. Postawienie
wobec Boga jest zaś wydarzeniem par excellance, bowiem ludzka egzystencja jest
uchwycona w miłosierdziu Bożym – będąc wobec Boga uświadamia sobie, że zapomniała o
Bogu. Wiara to możliwość egzystencji, w której jestestwo nie panuje samo z siebie, staje się
sługa Bożym - i tak oto rodzi się powtórnie. Zdaniem Heideggera, objawienie dokonuje się i
spełnia tylko w wierze i wierzeniu. Teologia jest tematyzacją, pojęciowym uchwyceniem
wiary. Owa tematyzacja nie oznacza jednak separacji od wiary – raczej to pojęciowe
rozumienie jest zadane wierze. Innymi słowy, wiara i teologia pozostają wewnątrz koła czy
może raczej spirali hermeneutycznej, czyli struktury przedrozumienia domagającego się
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ujaśnienia. Teologia zastaje wiarę, i wraz z nią tworzy integralny składnik dziejów
chrześcijaństwa.
Wiara nie potrzebuje filozofii, obywa się bez niej. Jednakże teologia, jako nauka
pozytywna, potrzebuje filozofii, nie do odsłonięcia i uzasadnienia własnej pozytywności – tę
otrzymuje z wiary. Potrzebuje ona filozofii o tyle, o ile jest naukowa. Jeśli teologia jest
pojęciową wykładnią wierzeniowej egzystencji, to tym samym jej warunkiem jest sama
egzystencja. Wszelka ontyczna wykładnia porusza się bowiem na obszarze wyznaczonym
przez ontologię, każdy byt odsłania się na gruncie przedpojęciowego rozumienia tego, czym
dany byt jest – jego bycia. „Chrześcijańskie powtórne narodzenie znosi niewierzeniową
egzystencję Dasein – tj. podnosi do nowego stworzenia, zachowuje w nim i tak oto ocala. Ale
czyni to na sposób egzystencyjno-ontyczny. To, co ontycznie zniesione, ontologicznie nadal
określa wierzącego. Wszelkie pojęcia teologiczne kryją w sobie koniecznie to rozumienie
bycia, które jestestwo posiada samo z siebie, o ile w ogóle egzystuje”364.
Grzech objawia się jedynie przez wiarę i jest fenomen egzystencyjnym, ale treść tego
pojęcia domaga się, aby cofnąć się do pojęcia winy, które jest już, zgodnie z Sein und Zeit,
pojęciem ontologicznym. Heideggerowi nie chodzi o redukcję grzechu do winy, a więc
właściwie o niwelację chrześcijańskiego doświadczenia, ale o konieczność wskazania
ontologicznego warunku tego, co ontyczne. Jednocześnie egzystencja przedchrześcijańska
wiąże się z ontologią, z rozumieniem egzystencjalno-ontologicznym, które wyraża się
ostatecznie w filozofii.
Pisze Karol Tarnowski o stanowisku Heideggera: „Wynika z tego, że filozofia jest w
sposób istotny interpretacją egzystencji przedchrześcijańskiej, to znaczy albo <naturalnej>, w
<naturalny> sposób odniesionej do Boga w ogóle, albo nie odniesionej do Boga w ogóle,
takiej, która o Bogu całkowicie zapomniała” 365 . To, co przedchrześcijańskie znaczy dla
Heideggera tyle, co ontologiczne. Dla wczesnego Heideggera, kontynuuje Tarnowski,
filozofia nie oznacza rozpoznawania śladów Boga w świecie, ontologia nie jest hermeneutyką
owych śladów, na podstawie których człowiek mógłby jakoś trafić na drogę ku Bogu,
reorientować w swej egzystencji. Heideggerowski świat ulega radykalnej dedywinizacji.
Z kolei Jean-Luc Marion pisze, że dla Heideggera chrześcijaństwo jest jedynie
„ontyczną zmienną”, „ontyczną korektą”: „chrystianizm staje się ontyczną zmienną
364
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ontologicznego niezmiennika, Dasein” 366 . Gdybyśmy postąpili wbrew Heideggerowi i
spróbowali

jakoś

przełożyć

jego

język

na

terminologię

klasycznej

metafizyki

powiedzielibyśmy: chrześcijaństwo jest jedynie przypadłością, zaś Dasein substancją.
Natomiast z perspektywy Voegelina, Heidegger mówi: istotą człowieka jest bycie-w-świecie,
transcendencja ku byciu. W istocie człowieka nie ma miejsca na Boga, swe miejsce ma On
wyznaczone poza ontologią, poza istotą/istoczeniem. Jednocześnie Bóg – który jakoś jest –
zostaje relegowany do poziomu bytu, tego, co ontyczne. Dla Voegelina Bóg nie jest
„ontyczną zmienną”, lecz to właśnie odniesienie człowieka do Boga konstytuuje ludzką istotę.
Odniesienie do boskości jest samą tkanką rzeczywistości człowieka. Ontologia ludzkiego bytu
bez boskości jest niczym innym jak porażką transcendencji, gdzie w „miejsce” boskiej
podstawy istnienia wchodzi idol bycia.
Jeśli dobrze rozumiem Voegelina, to jego zdaniem, Heidegger, radykalizując
Husserlowską redukcję – przekraczając korelację świadomość-przedmiot ku korelacji DaseinBycie – pozostaje jej wierny o tyle, o ile wydarzenie teofaniczne pozostaje bez wpływu na
intymną konstytucję Dasein: na to, kim w swej istocie jest człowiek. Eric Voegelin twierdzi:
Bóg Heideggera, sprzed zwrotu, pozostaję wyłączony, wzięty w nawias w prawdziwym
filozoficznym badaniu, a wraz z nim wyłączony zostaje także człowiek, pozostaje zaś dziwny
twór imieniem Dasein.
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Rozdział VI
Pomiędzy świadomości i wydarzenie
„W domniemanym Ursprache Tlönu, z którego pochodzą języki i dialekty <aktualne>, nie
istnieją rzeczowniki; istnieją czasowniki bezosobowe, określane jednosylabowymi
przyrostkami (lub przedrostkami) o znaczeniu przysłówkowym. Na przykład: nie ma słowa,
które by odpowiadało naszemu księżyc, ale istnieje czasownik, który u nas miałby postać
księżycznić lub księżycować. <Wzeszedł księżyc nad rzeką> mówi się hlör u fang axaxaxas
mlö, co znaczy, w kolejności: <Ku górze za wieczniesączyć zaksiężycowało>”
(Jorge Luis Borges, Tlön, Uqbar, Orbis Tertius)

Niniejszy, kluczowy rozdział dysertacji pragnę rozpocząć w sposób odmienny od
poprzednich (niech jego istotność zaznaczy się także w ten sposób) – nie zaczynam bowiem
od wstępu, wprowadzenia w daną problematykę i przeglądu poruszanych zagadnień, lecz od
przedstawienia i interpretacji koncepcji poszukiwania źródła porządku według Erica
Voegelina (nawet jeśli będzie się to wiązało z powtórzeniem pewnych cytatów i wątków).
Przy tej okazji Voegelin porusza kluczowe dla swej filozofii tematy. Dopiero takie wstępne
spojrzenie pozwoli mi przejść do „właściwego wstępu”, gdzie omówię kontekst, w jakim
chciałbym rozważyć tę filozofię.
W pierwszym paragrafie rozdziału poświęconego koncepcji historycznej konstytucji
świadomości w pismach Voegelina napisałem, że rzeczywistość polityczna jako rzecz
myślenia neotycznego badacza ma charakter nieprzedmiotowy. Uczyńmy koniec tamtego
podrozdziału pierwszym aktem niniejszego. Wiemy już, że noetyczna i nie-noetyczna
interpretacja odniesione są do siebie na sposób konfrontacji. Co sprawia, że są odniesione, tj.
co jest podstawą ich konfrontacji, a więc: co je łączy? Obie są wyrazem poszukiwania źródła
porządku. Porządek znajduje się w „orbicie” każdej interpretacji, interpretacje różnią się zaś
ujęciem porządku (czym porządek jest, jak go zaprowadzić, jak zmienić porządek itp.) oraz
źródła porządku (skąd się bierze porządek polityczno-społeczny, czy jego źródłem jest
człowiek czy Bóg; król, kapłani czy ten, kto dysponuje największą mocą czy też może
wszyscy obywatele; czy porządek ma charakter prawny umowy czy też zależy od decyzji
suwerena itp.).
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Polifoniczność rzeczywistości społeczno-politycznej ma więc, choć nie wyłącznie,
charakter konfliktu interpretacji. Ten, kto podążą za wezwaniem umysłu, kto staje się
noetycznym myślicielem, ten poszukuje „prawdziwej wiedzy o porządku” (ang. true
knowledge of order). Noetyczny myśliciel kierowany jest pragniem prawdy. Pisze Voegelin:
„Miejscem doświadczenia porządku jest świadomość konkretnego człowieka; zarówno
noetyczna, jak i nie-noetyczna, interpretacja porządku promieniuje z tego centrum
doświadczenia” 367 . Społecznie i historycznie wyłoniona, czy może raczej: wydarzona,
świadomość ma możliwość skupienia się na doświadczeniu porządku; skupienia, które
przybiera postać poszukiwania źródła, tj. źródłowego doświadczenia porządku.
I dalej: „Tym, co łączy mnogość modi doświadczenia, wraz z odpowiadającymi im
symbolicznym ekspresjami, jest zawsze uzasadnienie prawdziwego porządku poprzez wgląd
w podstawę porządku” 368 . Źródłowe doświadczenie będzie, oczywiście, doświadczeniem
partycypacji, jakiegoś uczestnictwa w źródle porządku, jakiejś otwartości na owo źródło. Ale
znaczy to także tyle, że poza rzeczywistością partycypacji, poza rzeczywistością
świadomości,

pytanie

o

porządek

jest

pozbawione

sensu.

Trudno

o

bardziej

fenomenologiczne dążenie: poszukiwać tego, co źródłowe; tego, co stanowi ukryty sens i
podstawę tego, co jawne – oto rzecz fenomenologii.
Skąd jednak bierze się mnogość noetycznych i nie-noetycznych interpretacji
porządku? Mnogość owych interpretacji wywodzi się z nieprzedmiotowego charakteru
doświadczenia porządku. Poszukiwanie źródła porządku jest poszukiwaniem tego, co
nieprzedmiotowe, co może zostać wyrażone na różne sposoby. Więcej nawet: sama
świadomość jest nieprzedmiotową rzeczywistością. W doświadczeniu porządku nie ma
podmiotu, który doświadczałby porządku jako przedmiotu. Doświadczenie jest bowiem
doświadczeniem napięcia (ang. tension, niem. die Spannung). Doświadczając napięcia

367

„Das Bewusstsein konkterer Mensch ist der Ort, an dem Ordnung erfahren wird; und von diesem
Erfahrungszentrum konkret-menschlicher Ordnung strahlen die Interpretationen gesellschaftlicher Ordnung aus,
die noetischen wie die nicht-noetischen”/„The consciousness of concrete men is the locus where order is
experencied; and both the noetic and non-noetic interpretations of social order radiate from this center of
experience. E. Voegelin, Was ist Politische… dz. cyt., s. 287./E. Voegelin, What is Political… dz. cyt., s. 345.
368
„In der Vielzahl der Modi von Erfahrung, mit ihrer korrespondieren Vielzahl von symbolischen Ausdrücken,
geht es doch immer um die Begründung richtiger Ordnung durch Einsicht in der Grund der Ordnung”/„What is
at stake in the of modes of experience, with its corresponding multitude of symbolic epressions, is always the
justification of right order through insights into the ground of order”. Tamże, s.288/ s. 346.
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człowiek doświadcza „bycia uporządkowanym w napięciu ku boskiej podstawie istnienia i
poprzez to napięcie”369.
Voegelin używa słowa „napięcie” najcześciej w kontekstach doświadczenia „napięcia
ku boskiej podstawie”, ale także „napięcia egzystencji”. Jest to niezwykła, jak zauważa
Eugene Webb 370 , konstrukcja językowa – w języku angielskiem nie występuje takie
sformułowanie jak „tension toward”, podobnie w języku niemieckim nie występuje wyrażenie
„Spannung zu”371. Także w języku polskim nie używa się sformułowania „napięcie ku”372.
Językowa osobliwość tego wyrażenia każe nam domniemać, że kryje się w nim szczególnie
istotny sens, co postaram się pokazać na następnych stronach. Jeśli napięcie jest samą
egzystencją człowieka, to w źródłowym sensie napięcie jest napięciem ku boskości. Jeśli
istotą człowieka jest partycypacja w wielorako ukształtowanej rzeczywistości, to partycypacja
we właściwym sensie oznacza partycypację w boskiej podstawie istnienia – boska
rzeczywistość nie jest jednym z bytów, nie jest także rzeczywistością w sensie tego, co
wszechobejmujące (To-rzeczywistość, kosmosu), ale nieprzedmiotową podstawą, źródłem
istnienia i porządku całej rzeczywistości (wszystkich partycypantów wspólnoty istnienia). O
ile to, co rzeczywiste, istnieje w jakiś sposób (istnieje w różnych modi), o tyle partycypuje w
podstawie (podstawa już w niczym nie partycypuje). Ludzka partycypacja ma szczególny
charakter świadomego doświadczenia owej podstawy – napięcia ku boskiej boskiej
podstawie. Albo mówiąc nieco inaczej (i jednocześnie nieco wyprzedzając rozważania) –
choć podstawa jest obecna (gr. parousia) w każdym z momentów rzeczywistości, to jej
obecność w człowieku przyjmuje swoistą postać, jest to bowiem obecność boskości w

369

„der Mensch sich als geordnet durch die Spannung zum göttlichen Grund seiner Existenz Erfurt”/„ordered
through the tension toward the divine ground of his existence”. Tamże, s.287/s. 345.
370
Webb E., Eric Voegelin. Philosopher… dz.cyt., s. 67.
371
W języku niemieckim die Spannung może być napięciem czegoś (np. Die Spannung der Muskeln); można
kogoś trzymać w napięciu (np. in Spannung halten); coś może być z napięciem (mit Spannung), coś może być
pełne napięcia (spannungvoll); napięcie może być wysokie (Hochspannung) bądź niskie (Niederspannung), stałe
(Gleichspannung), zmienne (Wechselspannung) (Wielki słownik polsko-niemiecki. Tom I A-Ó, PW Wiedza
powszechna, red. J. Piprek i J. Ippoldt, Warszawa 1986).
372

Według słownika języka polskiego, napięcie to rzeczownik wyrażający: 1) <stan naprężenia, silnego
naciągnięcia czegoś elastycznego>; 2) w sensie przenośnym <oznacza z kolei stan dużej intensywności,
wielkiego nasilenia czegoś; a także stan naprężenia psychicznego, silnego podenerwowania, podekscytowania>.
Takie napięcie można złagodzić, zmniejszyć, można je wywołać i rozładować; można także robić coś w
napięciu; on samo rośnie, opada, mija. 3) w kontekście elektryczności napięcie to ”różnica potencjałów
elektrycznych dwóch punktów pola elektrycznego, powodująca przepływ prądy elektrycznego w obwodzie”
(Słownik języka polskiego, t II L-P, PWN Warszawa 1982, s. 276,). Choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że
powyższe informacje wydaje się nie są specjalnie pomocne w zrozumieniu intencji Voegelia, to jednak
przybliżają one do pewnego stopnia sens tego pojęcia – napięcie jest pewną różnicą pomiędzy dwoma punktami,
ale bieguny są nieobecne; napięcie jest pewnym przepływem, jest płynącą obecnością, ruchem biegunów.
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świadomości. Partycypacja człowieka w boskości (napięcie) jest z kolei transcendencją, resp.
transcendowaniem ku transcendentnej boskości. Wydaje się, że wstępnie możemy zastosować
zapis: partycypacja = napięcie = transcendowanie.
Nie tylko napięcie, resp. doświadczenie napięcia, ma nieprzedmiotowy charakter –
napięcie jest bowiem napięciem pomiędzy biegunami, które również nie podlegają reifikacji.
Napięcie jest partycypacją, i to partycypacją we właściwym sensie – o tym, co dane w
napięciu, człowiek nie może uzyskać wiedzy inaczej, niż będąc w napięciu – poza
partycypacją nie ma doświadczenia napięcia. Kontynuuje Voegelin: „Nieprzedmiotowy
charakter doświadczenia porządku nie wskazuje na żadną konieczność tzw. intersubiektywnej
wiedzy o porządku, wręcz przeciwnie, nieuchwytność, niematerialność rzeczywistości –
której nie należy mylić z niewymawialnością – otwiera na mnogość modi doświadczenia
ewokującego, korelatywnie, wielość symbolicznych ekspresji”373.
Chciałoby się powiedzieć, że tak oto prezentuje się kamień węgielny filozofii
Voegelina – to, co nazywa rzeczywistością świadomości, doświadczeniem napięcia, jest
rzeczywistością

nieuchwytną,

niematerialną,

nienamacalną

(ang.

intangible,

niem.

Intangible). To właśnie owa nieuchwytność ewokuje wielość fenomenalizacji, a właściwie,
jak woli mówić Voegelin: objawień, teofanii. Nieuchwytność, nienamacalność nie przekłada
się na „milczenie” rzeczywistości, na brak odsłonięcia; właśnie, jak pisze Voegelin, wręcz
przeciwnie – tam, gdzie rzeczywistość jest „intangible”, tam objawia, ukazuje się ona na
wiele sposobów, które przekładają się na wielość symbolizacji. Można to też rozumieć tak:
Tajemnica odsłania się, pozwala się doświadczyć, na wiele sposobów, co nie oznacza, że
przestaje być tajemnicą. Raczej wielość możliwych sposobów doświadczenia jest poręką
tego, że to, co bierzemy za tajemnicę, jest prawdziwie tajemnicą.
I
Pisze Voegelin: „Świadomość jest doświadczeniem partycypacji, konkretnie ludzkiej
partycypacji w podstawie swego istnienia. W optymalnym rozświetleniu noetycznego
doświadczenia, świadomość jest wiedzą o relacjach pomiędzy rzeczami pierwotnego
373

„Der nicht-gegenständlichen Charakter der Erfahrung von Ordnung lässt kein sogenanntes intersubjektives
Wissen von Ordnung zu; im Gegenteil, das Intangible der Realität, des keineswegs ein Ineffabile ist, lässt
Spielraum für eine Vielzahl von Modi der Erfahrung, die eine entsprechende Vielzahl von symbolischen
Ausdrücken der Erfahrungen motivieren”/„The nonobjective character f the experience of order does not admit
of any so-callled intersubjective knwledge of order; on the conctrarry, the intangibility of reality which is by no
means ineffable, leaves room for a multitude of modes of experience that motivate a corresponding multitude of
symbolic expression of experience”. E. Voegelin E, Was ist Politische… dz. cyt., s. 287-288/ E. Voegelin, What
is… dz. cyt., s. 345.
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doświadczenia; jest wiedzą o porządku rzeczywistości”374. Autor Anamnesis pisze, o czym już
wiemy, że świadomość jest doświadczeniem partycypacji. Zaraz potem, w obrębie tego
samego zdania, dodaje, że we właściwym sensie świadomość jest doświadczeniem
partycypacji w podstawie istnienia – własnej egzystencji oraz istnienia tego wszystkiego, co
jakoś jest. Filozofia Voegelina - którą sam nazywał mistyczną filozofią - jest medytacją nad
ową partycypacją we właściwym sensie, nad źródłowym doświadczeniem. To właśnie w tym
doświadczeniu napięcia zbiegają się historia, rzeczywistość polityczna i świadomość – jest
ono bowiem doświadczeniem podstawy istnienia, porządku istnienia; jest tym, co
porządkujące.
Wraz z fenomenem doświadczenia napięcia ku boskiej podstawie istnienia Voegelin
pyta o sferę źródłowego jawienia się; o tę sferę, o której Heidegger pisał, że jest ona podstawą
i sensem dla pozostałych fenomenów. Musimy przy tym pamiętać, że to, co źródłowe, jest
tym, co nieredukowalne – wszelkie inne, nie-źródłowe, można odnieść do niego jako to, co
dopiero umożliwia, to, co nie-źródłowe. To, co źródłowe, nie potrzebuje już niczego innego
poza sobą do ukazania się – czy będzie to czysta świadomość i przepływ wewnętrznej
świadomości czasu, czy bycie jako nieskrytość bądź es gibt, czy donacja fenomenu, źródłowe
nie potrzebuje już niczego innego. Napięcie to sposób, w jaki dana, doświadczona jest boska
podstawa istnienia, a także porządek, Logos rzeczywistości, zaś wymiar świadomości, w
którym dochodzi do tego doświadczenia, Voegelin nazwie za Platonem metaxy, Pomiędzy
(ang. In-Between, niem. Zwischen).
Pytanie o porządek, będące pytaniem o podstawę istnienia i porządku, odnosi się do
rzeczywistości o samo-przejawiania się podstawy istnienia i „miejsca” tego przejawiania –
postawa Voegelina jest postawą fenomenologa. Jednocześnie wskazanie napięcia jako
doświadczenia partycypacji w boskiej podstawie istnienia jest wyjściem poza Husserla,
przynajmniej w takim stopniu, w jakim zarówno to, co dane w napięciu, jak i ono same mają
radykalnie nie-przedmiotowy charakter, stanowią sferę nieuchwytnej, nienamacalnej
rzeczywistości, a więc nie mają za swą podstawę aktów obiektywizujących. Według
Voegelina istotą człowieka, jego sposobem bycia, jest bycie w napięciu ku boskiej podstawie
374

„Bewusstsein ist die Erfahrung des Partizipierens, und zwar des Menschen an seinem SeinGrund; es ist also –
in der optimalen Helle der noetischen Erfahrung – Wissen um einen Relation zwischnen Dingen der
Primärerfahrung; es ist im prägnenten Sinne ein Ordnungswissen betreffend Realität”/„Consciousness is the
experience of participation, namely, of man’s participation in his ground of being. In the optimal luminousity of
the noetic experience, consciousness is, consequently, the knowledge of a relationship between things of the
primary experience; it is a knowledge of order, in the pregant sense, concerning reality”. E. Voegelin, Tamże, s.
315/s/ 373-374.
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istnienia. Innymi słowy, egzystencja człowieka to nie tyle bycie-w-świecie, co bycie-kuboskości, napięcie ku boskiej podstawie istnienia.
Rozważania zawarte w niniejszym rozdziale rozpocznę od przywołania dwóch
wyróżnionych przez Voegelina sposobów doświadczenia boskiej obecności, aby przejść
następnie do omówienia noetycznego, filozoficznego doświadczenia napięcia oraz analizy
tegoż jako rzeczywistości wiedzy. Potem omawiam bosko-ludzkie spotkanie jako wydarzenie
rozświetlenia rzeczywistości, a także zależność noetycznej dyferencjacji od doświadczeń
wiary, nadziei i miłości oraz obecność noetycznego rdzenia w chrześcijaństwie. W kolejnym
podrozdziale przechodzę do interpretacji napięcia jako transcendowania, Pomiędzy
świadomości jako miejsca owego transcendowania oraz omówienia tzw. napięciowego
kompleksu. Następnie wykazuję, że pierwszym momentem każdego teofanicznego
wydarzenia, każdego wydarzenia transcendencji, jest to, co Voegelin nazywa helkein bądź
kinesis – pierwotny ruch boskiej rzeczywistości. W dalszej kolejności pochylam się nad
kwestią wydarzeniowości wydarzenia teofanicznego. W ostatnim fragmencie rozdziału
namyślam się nad związkiem wydarzenia teofanicznego i natury człowieka, resp. konstytucji
ludzkiej natury w odpowiedzi na boski ruch.
II
W jednym ze swoich najważniejszych dzieł, w eseju The Beginning and The Beyond:
A Meditation on Truth, Voegelin pisze: „Boska rzeczywistość objawia się człowiekowi w
dwóch podstawowych modi doświadczenia: w doświadczeniu boskiej kreatywności w
kosmosie; i w doświadczeniu porządkującej obecności boskości w duszy” 375 . Chciałbym
zwrócić uwagę: boska rzeczywistość ze swej strony objawia się człowiekowi, znaczy to:
pozwala się doświadczyć. Człowiek doświadcza obecności boskiej rzeczywistości dlatego, że
ta mu się objawia (pragnę zauważyć, że Voegelin rozumie obecność inaczej niż np. Martin
Heidegger, Emmanuel Lévinas czy Jacques Derrida, przy czym jestem świadom, że
wspomniani autorzy kładli nacisk na różne aspekty obecności; temat obecności omawiam na
dalszych stronach tego rozdziału); boskiemu objawieniu odpowiada ludzkie doświadczenie.
Człowiek doświadcza napięcia ku boskiej podstawie istnienia na dwa różne, choć w swej
różnicy związane ze sobą, sposoby, w dwóch modi – symbolem pierwszego modi jest

375

„Divine reality is being revelaed to ,an in two fundamental modes of experience: in the experience of divine
creativity in the cosmos; and in the experience of divine ordering presence in the soul”. E. Voegelin, The
Beginning and… dz. cyt., s. 173.
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Początek (temat następnego rozdziału), symbolem drugiego jest Ponad (ang. Beyond, gr.
epekeina). W niniejszym rozdziale interesował nas będzie ten drugi sposób doświadczenia
boskości, tj. jako „porządkującej obecności boskości w duszy”.
Aby zrozumieć, w jaki sposób człowiekowi objawia się boskość, resp. jak jest
doświadczana, zwróćmy się najpierw ku Voegelinowskiej interpretacji Arystotelesa, aby
następnie przejść do omawiania poszczególnych fenomenów konstytuujących całość
ludzkiego bycia-ku-boskości.
Poszukiwanie podstawy zarówno u Arystotelesa, jak i Voegelina jest poszukiwaniem
filozoficznym, noetycznym. Oto co na ten temat pisze Voegelin: „Noetyczna interpretacja
powstaje wtedy, gdy świadomość, z jakiegokolwiek powodu, podejmuje wysiłek rozjaśnienia
samej siebie. Wysiłek świadomości zmierzający ku interpretacji jej własnego logosu
nazwiemy <noetyczną egzegezą>”

376

. Celem noetycznej egzegezy jest zrozumienie

wewnętrznej racjonalności (inteligibilności), porządku (struktury) świadomości, która – jak
już wiemy – jest partycypacją. Jednym z podstawowych doświadczeń świadomości jest
doświadczenie własnej skończoności. „Człowiek nie jest swoim stwórcą, nie jest
autonomicznym bytem, który niósłby w samym sobie źródło i sens swego istnienia”377.
Człowiek doświadcza swego życia jako rozpiętego pomiędzy narodzinami a śmiercią.
Skąd i Dokąd (ang. Whereform and Whereto), Początek i Koniec, jego egzystencji znajdują
się poza doświadczeniem. Z tego doświadczenia własnej skończoności wyłania się „pełne
zdumienia zapytywanie” (ang. wondering question) o podstawę istnienia, aitia czy też prote
arche (Voegelin traktuje te terminy, oznaczające przyczynę i pierwszą zasadę, synonimicznie
– przy czym utrzymuje, że rozumie je na sposób źródłowy, a więc niemetafizycznie). Pisze
autor Order and History: „Zapytywanie jest inherentnie związane z doświadczeniem z
którego wyrasta; zoon noun echon doświadcza siebie samego jako żyjącego i, jednocześnie,
doświadcza niejasności otaczającej jego istnienie” 378 . Voegelin pisze „at the same time”,
jednocześnie – istnienie i zapytywanie przynależą do siebie, człowiek żyje w zapytywaniu,
376

„Noetische Interpretationen entstehen, wenn dass Bewusstsein, aus Welchem Anlass immer, versucht, sich
selbst explizit zu werden. Das Unternehmen des Bewusstseins, seinen eigenen Logos auszulegen, wollen wir
noetische Exegese nennen”/„Noetic interpretation arise when consciousness, for whatever reason, tries to
become explicite to itself. The endeavor of consciousness to interpret its own logos we will call <noetic
exegesis>”. E. Voegelin, Was ist Politische… dz. cyt., s. 288/E. Voegelin, What is… dz. cyt., s. 346.
377

„Man is not a self-created, autonomous being carrying the origin and meaning of his existence within
himself”. E. Voegelin, Reason… dz. cyt.,, s. 268.
378
„The question is inherent in the experience from which it rises; the zoon noun echon that experencies itself as
a living being is at the same time conscioues of the questionable character attaching to this status”. Tamże, s.268.
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które nie alienuje się od życia, lecz jest sposobem ludzkiego istnienia. Zapytywanie jest
inherentne samodoświadczeniu, samowiedzy człowieka – ale dopiero filozofowie w pełni
artykułują owo doświadczenie, czyniąc je rzeczą myślenia.
Na początku swej drogi ku prawdzie człowiek nie wie, czym jest podstawa jego
istnienia, znajduje się w stanie niewiedzy (gr. agnoia, amathia, ang. ignorance, niem. NichtWissen). W tej niewiedzy tli się jednak pewna wiedza – człowiek wie, że nie wie. Autor
Order and History pisze, że owa świadomość niewiedzy jest poruszana (ang. moved, niem.
Bewegen) przez odczucie niepokoju (ang. anxiety, niem. Angst) i wyrastające z owego
uczucia pragnienie (ang. desire, niem. Begehren) wiedzy. Anxiety/Angst jest specyficznym
rodzajem egzystencjalnego niepokoju związanego z nieznajomością podstawy, Skąd i Dokąd,
ludzkiej egzystencji. Voegelin uważa, że dopiero niepokój budzi w człowieku świadomość
własnej niewiedzy, nie jest to więc jakieś uczucie, ale raczej takie uczucie (unikam
narzucającego się terminu: nastrój, aby nie sugerować zbyt bliskiego związku z
Heidegerrowskim nastrojem trwogi,) które jest źródłem wszelkiego noetycznego ruchu, z
którego wyrusza poszukiwanie porządku, prawdy, sensu i źródła – jest ono sposobem, w jaki
człowiek doświadcza własnej skończoności.
Zdaniem Voegelina, ten niepokój znajduje wyraz w stosowanych przez Arystotelesa
terminach diaporein i aporein – które oznaczają zapytywanie w stanie wątpliwości czy też
zamętu (ang. confusion). Sformułowanie, które Kazimierz Leśniak przekłada jako „A kto jest
bezradny i dziwi się, poznaje swoją niewiedzę” (Metafizyka 982b15), Voegelin oddaje jako
„Ein Mann in Vewirrung (aporon) und Verwunderung (thaumazon) ist sich bewusst, (oietai)
unwissend ze sein (agnoein) [A man in confusion (aporon) and wonder (thaumazon) is
consious (oietai) of being ignorant (agnoein]”379 - egzystencjalny niepokój nie jest po prostu
zamętem, ślepym miotaniem się to tu, to tam, ale niepokojem świadomości, umysłu.
Nasycone niepokojem poszukiwanie (gr. zetesis) jest poszukiwaniem podstawy istnienia, z
niepokoju wyłania się pragnienie poznania (gr. tou eidenai oregentai). Voegelin dodaje, że
Arystoteles odróżnia dwa aspekty poszukiwania: pragnienie czy sięganie-ku (gr. oregesthai) i
poznanie (gr. noein). Korelatywnie w celu (gr. telos) poszukiwania można wydzielić aspekt
bycia-upragnionym (gr. orekton) i bycia-poznanym (gr. noeton) – poszukiwanie nie jest więc
ślepym pożądaniem (ang. blind desiring), ale poznającym poszukiwaniem (ang. knowing
quest) i poszukującą wiedzą (ang. questioning knowoledge). Jednak mimo, że wiedza nadaje
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E. Voegelin, Was ist Politische… dz. cyt., s. 289/ E. Voegelin, Whats is… dz. cyt., s. 346.
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poszukiwaniu kierunku, to zawsze istnieje możliwość zadowolenia się fałszywym
dobrem/wiedzą lub rozminięcia się z celem.
Tym, co nadaje poszukiwaniu kierunek i strukturę - i to jest kluczowa kwestia dla
zrozumienia Voegelinowskiej koncepcji napięcia – jest sama podstawa, o ile to ona
przyciągając (gr. helkein) człowieka porusza (gr. kinetai) go do poszukiwania. Człowiek
doświadcza więc napięcia ku podstawie (ang. tension toward the ground, niem. Spannung
zum Grund). Podstawą powyższej egzegezy Voegelina jest następujący fragment Metafizyki
Arystotelesa (1072a25): „Pierwsze wśród przedmiotów pożądania i przedmiotów myśli są te
same. Przedmiot pożądania bowiem jest pozornie dobry, a rzeczywiście dobry jest pierwszy
przedmiot rozumnego pragnienia. Pożądamy pewnej rzeczy raczej dlatego, że wydaje nam się
dobra, a nie dlatego wydaje się nam dobra, że jej pożądamy; myślenie jest punktem wyjścia.
Myśl jest poruszana przez przedmiot myśli, a jednym z dwóch szeregów przeciwieństw jest
sam przez się przedmiot myśli; […] Ale piękno i to, co jest samo przez się pożądane, znajdują
się w tym samym szeregu; a to, co jest pierwsze w tym szeregu, jest zawsze lepsze albo
podobne do najlepszego”.
W rzeczywistości tym, co pierwsze, jest ruch ze strony podstawy, gr. kinesis,
przyciąganie - gr. helkein: „Filozof czuje, że jest poruszany (kinein) przez jakąś nieznaną moc
do zadawania pytań; czuje, że jest przyciągany/wciągany (helkein) w poszukiwanie”380. Bez
owego przyciągania, bycia-poruszanym, człowiek nie doświadczyłby niepokoju związanego z
nieznajomością podstawy swego istnienia, nie uświadomiłby sobie własnej niewiedzy, nie
poszukiwałby, i wreszcie, nie wiedziałby, że pragnie wiedzieć, resp. chce poznać. Jak pisze
Voegelin: „Nie byłoby żadnego niepokoju [nasyconego, T.N] niewiedzą, z którego wyrasta
poszukiwanie podstawy, gdyby sam niepokój nie był sposobem, w jaki manifestuje się
świadomość bycia ugruntowanym w podstawie istnienia, którą człowiek nie jest”381.
Voegelin wydaje się mówić, że pierwszym sposobem, w jaki jawi się podstawa, w jaki
porusza człowieka, jest niepokój związany z nieznajomością owej podstawy – sama
podstawa, nie coś innego, zjawia się, ukazuje się w niepokoju, który jest nieznajomością
podstawy. Jest to jednak niewiedza o „czymś”, i w tym sensie Voegelin wydaje się twierdzić,
380

„The philosopher feels himself moved (kinein) by some unknown force to ask the questions; he feels himself
drawn (helkein) into the search”. E. Voegelin, Reason… dz. cyt., s. 269.
381
„Es gäbe keine nicht-wissende Angst, aus der sich das Fragen nach dem Grund erhebt, wenn nich schon die
Angst das Wissen des Menschen um seine Existenz aus einem Seinsgrund, der nicht der Mensch selbst ist,
wäre”/„There could be no unknowing anxiety, from which rises the quest for the ground, if the anxiety itself did
not already manifest man’s knowing that his existence is grounded in a ground of being that is not man himself”.
E. Voegelin, Was ist Politische… dz. cyt., s. 289/E. Voegelin, What is.. dz. cyt., s. 347.
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że w tym niepokoju jest już otwarcie, resp. nakierowanie, na boską podstawę istnienia.
Poszukiwanie podstawy jest możliwe tylko wobec uprzedniego doświadczenia niepokoju,
które jest sposobem jawienia się podstawy. Wszystkie te doświadczenia tudzież ruchy
(poruszenia) – czyli: źródłowy ruch boskości; doświadczenie niepokoju; świadomość własnej
niewiedzy; poszukiwanie, w którym można odróżnić elementy pragnienia i poznania;
świadomość bycia-nakierowanym – są sposobami manifestacji tego, co Voegelin nazywa
napięciem świadomości, a konkretniej napięciem ku boskiej podstawie, a co zdaniem
Voegelina, Arystoteles określa jako Nous. Nous (czy też w łacińskiej terminologii: ratio)
oznacza więc bycie-ku-boskości, napięcie ku gruntowi, którego pierwszym, źródłowym
wydarzeniem jest doświadczenie bycia-poruszanym przez boską podstawę czy też
przyciąganie/pociąganie (przytaczane już helkein) boskości. Umysł to nic innego jak
otwartość (ang. openness, niem. Offenheit) na podstawę istnienia, na boskość. Otwartość na
boską podstawę istnienia nie tylko jest racjonalna, ona jest racjonalnością we właściwym
sensie. W konsekwencji pytanie, czy doświadczenie boskości jest racjonalne, czy
irracjonalne, pozbawione jest sensu, bowiem umysł to nic innego jak otwartość,
ukierunkowanie na boskość.
Na oznaczenie zarówno noetycznego pragnienia podstawy (ang. noetic desire for
ground, niem. noetischen Begehrens nach dem Grund), jak i bycia-przyciąganym-przezpodstawę (ang. being-attracted-by-the-ground, niem. Angezogen-Werdens von dem Grund),
Arystoteles stosuje jeden termin – gr. metalepsis. Symbol - bo według Voegelina jest to
symbol - metalepsis oznacza wzajemną partycypację (ang. mutual participation, niem.
Partizipation […] einander) dwóch rzeczywiści, z których każda jest umysłem. Podstawą dla
takiej interpretacji jest dla Voegelina Metafizyka 1072b25 i następne wersy: „Rozum myśli o
samym sobie przez uczestniczenie (metalepsis) w przedmiocie myśli; staje się bowiem
przedmiotem myśli wchodząc w kontakt ze swoim przedmiotem i myśląc o nim, tak że myśl i
przedmiot myśli są tym samym”. Nous oznacza zarówno ludzką możność podjęcia
poszukiwania podstawy, otwartość na boską podstawę, jak i samą podstawę istnienia, której
doświadcza się jako dającej kierunek poszukiwaniu. Synonimiczność nie oznacza jedna
prostej zbieżności, ludzki umysł wywodzi się bowiem z boskiego (Metafizyka 1070a4):
„Następnie trzeba pamiętać, że wszelka substancja powstaje z czegoś, co nosi jej nazwę
(zarówno przedmioty naturalne, jak i inne rzeczy zalicza się do substancji)” – wzajemna
partycypacja jest sposobem, w jaki znajduje się i doświadcza się boskiej podstawy. Zdaniem
Voegelina metalepsis, wzajemna partycypacja dwóch umysłów,

oznacza napięcie
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świadomości, tj. napięcie świadomości jest niczym innym jak dynamiką ruchów, poruszeń
ludzkiej świadomości i boskiej podstawy. Od strony ludzkiego umysłu napięcie przybiera
charakter noesis, tj. bycia-poznającym-poszukiwania i bycia-poszukiwanym-wiedzy, zaś od
strony podstawy istnienia napięcie oznacza ruch boskości, ruch inicjujący całą dynamikę (a
także fakt, iż ludzki nous wywodzi się z boskiego umysłu). Wzajemna partycypacja jest
sposobem, w jakim boskość się objawia, w jaki wydarzenie teofaniczne się wydarza.
Napięcie, odniesienie człowieka do boskości, jest napięciem świadomości – owe
doświadczane przez człowieka ruchy są źródłem poznania. Partycypacja w boskości oznacza
także jej poznanie (czy może raczej poznawanie, w trybie niedokonanym, bowiem, jak się
okaże, boskość nie jest przedmiotem, który można by objąć spojrzeniem, ukonstytuować jego
sens), jest knowing quest i questing knowledge, albo inaczej rzecz biorąc: partycypacja jest
zawsze i każdorazowo poznawaniem boskości. Tak doświadczona podstawa jest źródłem
porządku. W późniejszych od Was ist politiche Realität? tekstach, czyli m. in. Reason: The
Classic Eperience i Structures of Consciousness, Voegelin odróżnił to, co Grecy nazywali
psyche i nous. Psyche to „sensorium boskiej aitia i jednocześnie miejsce jej kształtującej
manifestacji” 382 ; psyche nie oznacza jakiejś rzeczy czy substancji, ale samą otwartość na
boskość i jednocześnie miejsce doświadczania napięcia, miejsce wydarzania się wzajemnej
partycypacji. Jak pokażę na następnych stronach, psyche nie jest świadomością immanentną,
ale świadomością Pomiędzy, gr. metaxy. Z kolei nous nie jest czymś innym od psyche,
oznacza raczej samo-refleksyjność psyche; jest świadomością zwróconą ku sobie,
poznawczym rozjaśnieniem napięcia konstytuującego wzajemną partycypację w psyche 383 .
Oto sens i doniosłość noetycznej dyferencjacji świadomości, greckiego skoku w istnieniu w
ujęciu Voegelina.
III
Voegelin pisze: „Gdy wydarza się przejście ku transcendentnej podstawie, symbolizm
łańcucha nie zostaje po prostu odrzucony; dynamika zmiany, wytwarzając specyficzny
symbolizm ukazujący doświadczenie transcendencji w punkcie jego wyłonienia się z
pierwotnego doświadczenia kosmosu, jest kontynuowana” 384 . To, co Voegelin nazywa w
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„the sensorium of the divine aition and at the same time as the site of its formative manifestation”. E.
Voegelin, Reason… dz. cyt., s. 271.
383
Więcej na ten temat Zob. E. Webb, Eric Voegelin… dz. cyt, s. 66 i n.
384
„When the breakthrough toward the transcendent ground actually occurs, the symbolism of the chain is not
simply discarder; the dynamics of change is continuous and produces a specific symbolism that shows the
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cytowanym ustępie „symbolizmem łańcucha” i jego „dynamiką zmiany”, to mityczny - a
stosując terminologię Voegelina: mito-spekulatywny - „łańcuch etiologiczny” (ang.
aetiological chain). Logiką stojącą za powstaniem takiego łańcucha jest poszukiwanie
podstawy w kosmosie, poczynając od rzeczy, która domaga się wyjaśnienia, przechodząc
coraz to wyżej, przez kolejne obszary rzeczywistości, aż do podstawy.
Przykładu pneumatycznego przejścia ku transcendentnej podstawie dostarcza
cytowana i analizowana przez Voegelina Apokalipsa Abrahama

385

. Przytaczam w

tłumaczeniu polskim w całości cytowany przez Voegelina fragment:
„(7) Ojcze Terachu! Ogień godniejszy jest od twoich bogów złotych, srebrnych,
kamiennych i drewnianych ponieważ ogień spala twoje bogi, tymczasem twoi bogowie, paląc
się, podlegają ogniowi, natomiast ogień drwi sobie z nich pochłaniając twoich bogów. Ale
nawet tego nie nazwę bogiem, gdyż pokonuje go woda. Godniejsza jest od niego więc woda,
gdyż gasi ogień i nawadnia płody ziemie. Jednak i jej nie nazwę bogiem, ponieważ woda
spływa pod ziemię. Raczej godniejszą uznam ziemię, ponieważ pokonuje naturę wody. Ale i
jej nie nazwę boginią, ponieważ również ona osuszana jest przez słońce i dana została
człowiekowi do uprawy. Godniejszym od ziemi uznam słońce, ponieważ swoimi promieniami
oświeca cały świat. Ale i jego nie uznam za boga, ponieważ gdy nastanie noc, gaśnie. Ani nie
uznam za bogów księżyca i gwiazd, ponieważ i one w czas nocy tracą swe światło. Posłuchaj
jednak Terahu, ojcze mój! Powiem ci o Bogu Stworzycielu wszystkiego. Ten jest
prawdziwym Bogiem, który stworzył lazurowe niebo i wyzłocił słońce, zapalił księżyc i
razem z nim gwiazdy, osuszył ziemie pośrodku licznych wód i ciebie samego na niej
postawił. On też mnie dzisiaj znalazł w niepokoju moich myśli. Niech nam się objawi Bóg!

experience of transcendence on the point of its emergence from the primary experience of the cosmos”. E.
Voegelin, Anxiety and Reason [w:] What is History?… dz. cyt., s. 96.
385
Głównymi tematami Apokalipsy Abrahama są powołanie Abrahama oraz ustanowienie przymierza Boga z
Abrahamem. Tekst Apokalipsy opisuje wędrówkę Abrahama ku górze Horeb, kiedy to jego przewodnikiem jest
anioł Joel. Na górze Abraham składa ofiarę, po czym następuje opis wizji zesłanych patriarsze przez Boga, oraz
objaśnienie owych wizji: w wizjach Abraham widzi upadek pierwszych rodziców, rozplenienie się grzechu, ale
również ukaranie pogan i zwycięstwo sprawiedliwych. Apokalipsa zachowała się do naszych czasów jedynie w
odpisie staro-cerkiewno-słowiańskim, językiem oryginału był aramejski lub hebrajski, choć odpis powstał
najprawdopodobniej na podstawie tekstu greckiego. Ponieważ w tekście są nawiązana do zburzenia świątyni
Jerozolimskiej za rządów Tytusa, jej powstanie datuje się na lata przypadające po 70 roku n.e. Voegelin zakłada,
że dokument ma charakter esseński, znajduje się w nim bowiem wiele motywów charakterystycznych dla tego
odłamu judaizmu: kwestia przymierza, predeterminizm eschatologiczny itd. – musimy jednak nadmienić, że
nowsze ujęcia podkreślają, iż znajdowane w tekście idee nie miały ekskluzywnie esseńskiego charakteru, w
owym czasie miały być raczej szeroko podzielane przez osoby związane ze środowiskiem kapłańskim. Zob. R.
Rubinkiewicz, Apokalipsa Abrahama. Wstęp [w:] Apokryfy Starego Testamentu, oprac. i wstęp R. Rubinkiewicz,
przekł. A. Kondracki i inni, Warszawa 1999, s. 443-448.
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(8) I gdy tak przemawiałem do mego ojca Tarego na dziedzińcu jego domu, oto głos
Mocnego spadł z nieba w strumieniu ognia, który mówił i wołał: Abrahamie, Abrahamie!
Odpowiedziałem: Oto jestem! Powiedział: Ty szukasz w swoim umyśle i myśli swego serca
Boga bogów i Stwórcy. Ja jestem! Odejdź od swego ojca starego, wyjdź z twego domu, abyś i
ty nie zginął w grzechach domu twojego ojca. Wyszedłem. Gdy wychodziłem, oto jeszcze nie
zdołałem wyjść przed bramę dziedzińca, gdy głos wielkiego gromu spadł i spalił zarówno
dom, jak to wszystko, co było w domu na (głębokość) czterdziestu łokci.
(9) Wówczas doszedł do mnie głos wołający mnie dwukrotnie: Abrahamie,
Abrahamie! Odpowiedziałem: Oto jestem! Rzekł: To jestem JA! Nie lękaj się! Albowiem ja
jestem Przedwieczny i Mocny Bóg, który jeszcze przed stworzeniem światła stworzyłem
światy. Ja jestem twoim obrońcą i ja jestem twoim pomocnikiem. Idź, weź trzyletnią jałówkę,
trzyletniego barana, trzyletnią kozę, gołębia i złóż mi ofiarę czystą, dzięki której zawrę
przymierze z tobą. Objawię ci tajemnice i ujrzysz wspaniałości, których nie widziałeś.
Ponieważ szukałeś mnie z upodobaniem, ja ciebie nazwę moim przyjacielem. Bacz tylko,
abyś powstrzymał się od wszelkiego pokarmu pochodzącego z ognia, od picia wina i
namaszczenia oliwą przez dni czterdzieści. Wówczas złożysz mi ofiarę, która tobie
nakazałem, na miejscu, które ci pokażę, na górze wysokiej. Tam ukażę ci światy, które
zostały stworzone moim słowem, jak również zawarte przymierza oraz te, które zostaną
odnowione. Ukaże ci w nich to, co ma przyjść na czyniących zło i (czyniących) dobro w
rodzaju ludzkim”386.
Zdaniem Voegelina, pierwsza część (7 i 8) Apokalipsy Abrahama dotyczy
„etiologicznego łańcucha” – ludzki umysł, przemierzając kosmos (pierwotne elementy: ogień,
wodę, ziemię, słońce, księżyc i gwiazdy) staje się świadom, że boska rzeczywistość, podstawa
nie jest czymś z kosmosu, nie jest jedną spośród rzeczy (ang. things) z wnętrza kosmosu. Ale
wiedza o tym, że Bóg nie jest czymś „z kosmosu” nie jest końcem poszukiwania, a jedynie
etapem, przystankiem na drodze. Na drodze dalszego poszukiwania narrator uświadamia
sobie, że wiedza o tym, co Ponad, wiedza o transcendencji, może pochodzić tylko od Boga, że
może być tylko samoobjawieniem boskości. To objawienie nie jest już doświadczeniem
czegoś „z kosmosu”, ale doświadczeniem boskiej obecności, boskiego ruchu w duszy
człowieka. Zdaniem Voegelina, Apokalipsa Abrahama nie jest zapisem jakiegoś
„prymitywnego doświadczenia”, ale raczej wysublimowaną analizą przejścia od prawdy

386

Tamże, s. 448-449.
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pierwotnego doświadczenia kosmosu do pneumatycznego doświadczenia Boga w Jego
transcendencji, pozakosmiczności.
Według filozofa Apokalipsa Abrahama jest zapisem via negativa mistyka
przekraczającego wszystko to, co wewnątrzkosmiczne, ku boskiej transcendencji – jest więc
zapisem transcendowania ku transcendencji, odkrycia boskiej obecności jako tego, co
poruszające w duszy człowieka. Kosmiczny łańcuch nie jest jednak odrzucony wraz z
doświadczeniem transcendencji, wręcz przeciwnie: to, co wewnątrzkosmiczne, zostaje
„przywrócone do […] swej godności”. Odkrycie transcendencji jest kluczowe dla tego, co
istniejące w kosmosie: „ustanawia jego prawdziwe znaczenie jako rzeczywistości, której sens
wywodzi się z podstawy, i odwrotnie, via negativa wznosząc się ponad hierarchię istnienia
prowadzi do podstawy ponieważ podstawa jest źródłem hierarchii”387.
W cytowanym tekście Voegelina, Anxiety and Reason, doświadczenie boskiej
rzeczywistości w modi Ponad – temat niniejszego rozdziału – miesza się z doświadczeniem
boskiej rzeczywistości w modi Początku (zresztą to odróżnienie ma charakter idealny, w
rzeczywistości często jest tak, że doświadczenie boskiej rzeczywistości wykazuje cechy
zarówno jednego, jak i drugiego modi), dlatego wstrzymuję się z pełną egzegezą myśli
Voegelina. W tym momencie interesuje mnie nie tyle stosunek tych dwóch modi do siebie,
ale to, że doświadczenie transcendencji – wyjście człowieka poza kosmos do Boga Ponad,
który objawia się w duszy – jest omawianym przeze mnie w rozdziale III rozświetleniem Torzeczywistości. W transcendowaniu, w przekraczaniu kosmosu, kosmos, To-rzeczywistość
ulega w swym porządku (strukturze, logosie) i genezie rozświetleniu. Innymi słowy: prawda
To-rzeczywistości wyłania się ze spotkania z boską podstawą istnienia, z transcendowania ku
boskiej transcendencji.
W już przywoływanym eseju The Beggining and the Beyond Voegelin pisze, że Ponad
i Początek są symbolami wyrażającymi kierunki, w których poszukujący podstawy człowiek
„znajduje samego siebie jako poruszającego się” 388 . Gdy człowiek próbuje zrozumieć
odniesienie boskiej podstawy do kosmosu, którego jest częścią, nie tyle porusza się, co raczej
„znajduje samego siebie poruszającym się”. Człowiek doświadcza bycia-przyciąganym, ale
tego wydarzenia nie można ograniczyć do wzajemnej „gry” boskości i człowieka, bowiem
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„restores [..] to its dignity”, „establishes it in its true importance as reality that derives its meaning from the
ground; and iversly, the via negativa, ascending over the hierarchy of being, leads indeed to the ground, because
the ground is the oriign of the hierarchy”. E. Voegelin, Anxiety and Reason… dz. cyt., s. 98.
388
„man finds himself moving”. E. Voegelin, The Beginning… dz. cyt., s. 174.
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kierunki poszukiwania boskości, Ponad i Początek, są wpisane w strukturę rzeczywistości,
której częścią jest człowiek. Ku Ponad prowadzi droga wiodącą przez hierarchię istnienia
(ang. hierarchy of being), od materii nieorganicznej do własnej poszukującej egzystencji –
świadomości jako nieprzedmiotowej rzeczywistości partycypacji. Gdy człowiek doświadcza
napięcia ku boskiej podstawie, gdy doświadcza „gry” wzajemnej partycypacji, Torzeczywistość ulega rozświetleniu. Innymi słowy: To-rzeczywistość w swej strukturze, w
swym porządku ulega rozświetleniu do swej prawdy poprzez i w ruchu ku Ponad (i ku
Początkowi). Dlatego Voegelin napisze: „Symbole Początku i Ponad wyrażają dynamikę
doświadczenia w całości jej aspektów. Wyrażają, po pierwsze, boską rzeczywistością, która
wciąga człowieka w poszukiwanie; wyrażają, po drugie, strukturę świadomości w jej
poszukującym napięciu ku boskiej podstawie; wreszcie wyrażają strukturę rzeczywistości,
która przewodzi zarówno boskiemu przyciąganiu jak i ludzkiemu poszukiwaniu”389.
W doświadczeniu napięcia ku boskiej podstawie istnienia rzeczywistość ulega
rozświetleniu. Ruch boskiej rzeczywistości jest niczym innym, jak jej samoobjawieniem; zaś
człowiek, odpowiadając, uświadamia sobie, że (1) został poruszony, (2) że jest odniesiony do
boskości, (3) że jest odpowiadającym, tj. że jego poszukiwanie jest odpowiedzią.
Rzeczywistość napięcia jest rzeczywistością partycypującej świadomości, co znaczy: umysłu.
Na poziomie deklaratywnym Voegelin snuje swą narrację w oparciu o – swoistą, trzeba dodać
- interpretację Platona i Arystotelesa. Jednocześnie nie można nie dostrzec w jego myśli
wpływu Edmunda Husserla, szczególnie jeśli pójść za Lévinasa interpretacją Husserla,
według której świadomość jest umysłem, co oznacza, że życiem świadomości jest myślenie.
Voegelin nie mówi o życiu, z rzadka co najwyżej, ale o napięciu i ruchu – ruch, o
który chodzi Voegelinowi, jest ruchem świadomości, umysłu; jego aktywność wyraża się w
poszukiwaniu boskiej rzeczywistości, a receptywność wyraża się w otwarciu na boskość.
Ruch jest rozświetleniem, ruch jest rozświetlający – ukazując, daje do myślenia.
Rozświetlający ruch napięcia rozświetla rzeczywistość w jej prawdzie. Od Husserla Voegelin
przejmuje, jak mi się wydaje, przekonanie, że cokolwiek jakoś pojawia się dla świadomości,
to jest – musi być - sensowne, ma jakiś sens, sens jest warunkiem „widzialności”. Owo
świecące w Pomiędzy światło rozświetlenia nie świeci skądinąd, rozświetleniem jest sam ruch

389

„The symbols of the Begining and the Beyond, thus, express the dynamics of the experience in all aspects.
They articulate, first of all, the divine reality that draws man into quest; they express furthermore the structure of
consciousness in its questiing tension toward the divine ground of things and of itself; and they finally bring into
view the structure of reality that channels both the divine drawing and the human questing”. Tamże, s. 174.
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(objawienia) boskiej rzeczywistości i człowieka (poszukiwania). W Ecumenic Age Voegelin
pisze: „świadomość stała się rozświetlona poprzez hierofaniczne wydarzenie”390. Każdy ruch
w rzeczywistości napięcia ku boskiej podstawie jest rozświetleniem, każdy ruch jest
promieniem światła. Rozświetlenie jest światłem Pomiędzy, ponieważ nie wypromieniowuje
z Ja; jest ruchem wzajemnej partycypacji, który nie wydarza się w immanentnej świadomości
czy świadomości nakierowanej na przedmioty świata czasoprzestrzennego, ale w Pomiędzy, a
więc świadomości wykraczającej poza świat czasoprzestrzennych przedmiotów.
Pisze autor Order and History: „Charakter Pomiędzy doświadczenia staje się
szczególnie istotny dla rozumienia odpowiedzi na ruch boskiej obecności. A jest tak z tego
powodu, że doświadczenia owych ruchów nie należy umieszczać w ludzkim strumieniu
świadomości – tj. w człowieku rozumianym w immanentnym sensie – ale w Pomiędzy tego,
co boskie i ludzkie”391. W takim oto znaczeniu świadomość, resp. rzeczywistość partycypacji,
jest Pomiędzy we właściwym, źródłowym sensie (czyli świadomością jako taką, bowiem
świadomość to nic innego jak rzeczywistość partycypacji): jako wymiar bosko-ludzkiego
napięcia, ruchu (objawienia, wezwania) boskości i ruchu odpowiedzi człowieka
(poszukiwania), w którym rzeczywistość ulega rozświetleniu. Pisze autor Anamnesis:
„Termin świadomość nie może już zatem oznaczać ludzkiej świadomości, świadomej tego, co
poza nią; musi oznaczać Pomiędzy rzeczywistości czystego doświadczenia partycypacji […]
metaxy”392.
Oto sfera czy też wymiar źródłowego jawienia się: Pomiędzy świadomości, to, co
Platon nazwał metaxy, bosko-ludzkiego napięcia. Partycypacja we właściwym, źródłowym
sensie oznacza partycypację w boskiej rzeczywistości. Zanim przejdziemy do kwestii samego
napięcia jako sposobu jawienia się oraz kwestii doświadczenia transcendencji, zatrzymajmy
się na chwilę przy fenomenie świadomości jako umysłu.
IV

390

„Consciousness has become luminous through hierophanic event. E. Voegelin, Order and History IV… dz.
cyt, s. 54).
391
„The In-Between character of experience becomes of particular importance for the understanding of response
to the movements of divine presence. For the experience of such movements is precisely not located in man’s
stream of consciousness – man understood in the immnentist sense – but in the In-Between of the divine and the
human”. E. Voegelin, Autobiographical… dz. cyt., s. 73.
392
„The term consciousness, therefore, could no longer mean to me a human consciousness that is conscious of a
reality outside man’s consciousness, but had to mean the In-Between reality of the participatory pure experence
[….] metaxy”. Tamże, s. 73.
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Istotą ludzkiej egzystencji jest otwartość na boską rzeczywistość, doświadczenie
napięcia ku boskiej podstawie istnienia. Oznacza to, że świadomość, we właściwym sensie,
jest ukonstytuowana w wyniku teofanicznego wydarzenia, objawienia boskości. Zdaniem
Voegelina ta konstatacja nie jest jego wymysłem, ale przypomnieniem, anamnezą tego, co
prawdziwi filozofowie, prorocy i święci wiedzieli na stulecia przed naszymi narodzinami.
Istotą człowieka jest odniesienie do boskości, człowiek jest odniesieniem, napięciem ku
boskiej rzeczywistości.
Przypomnijmy proponowaną przez Voegelina egzegezę Arystotelesa: poszukiwanie
podstawy istnienia i sensu egzystencji możliwe jest tylko dzięki doświadczeniu byciaprzyciąganym, odpowiedź jest odpowiedzią tylko wobec wezwania. Tak więc Voegelin
zauważa, że ludzki rozum, jakiejkolwiek postaci by nie przyjął, konstytuuje się w spotkaniu z
boską rzeczywistością. Źródłem rozumu jest objawienie: „Otwartość ludzkiej egzystencji na
Logos rzeczywistości jest ukonstytuowana przez Boga, który objawia się jako Nous. Życie
rozumu jest zakorzenione w objawieniu”393.
Nie inaczej jest w przypadku filozofii. Pisze Voegelin: „Noetyczna interpretacja
powstaje wtedy, gdy świadomość, z jakiegokolwiek powodu, podejmuje wysiłek rozjaśnienia
samej siebie. Wysiłek świadomości zmierzający ku interpretacji jej własnego logosu
nazwiemy <noetyczną egzegezą>. I dalej: „W optymalnym rozświetleniu, charakteryzującym
noetyczne doświadczenie, świadomość jest wiedzą o relacjach pomiędzy <rzeczami>
pierwotnego doświadczenia, jest wiedzą o porządku rzeczywistości”394. Z kolei w liście do
Alfreda Schütza tak ujmuje istotę filozofowania: „Filozofowanie wydaje mi się w swej istocie
interpretacją doświadczeń transcendencji [podkreślenie moje, T.N.]” 395 . Filozofia jest

393

„the openess of man’s existence toward the Logos of reality is constituted by the god when He reveals himself
as the Nous. The life of reason, thus, is firmly rooted in a revelation”. E. Voegelin, Order and History IV… dz.
cyt., s. 292.
394

„Noetic interpretation arise when consciousness, for whatever reason, tries to become explicite to itself. The
endeavor of consciousness to interpret its own logos we will call „noetic exegesis”, „Consciousness is the
experience of paticipation, namely, of man’s participation n his ground of being”. In the optima luminousity of
the noetic experience, consciousness is, consequently, the knowledge of a relationship between things of the
primary experience; it is a knowledge of order, n the pregant sense, concerning reality”/„Bewusstsens ist die
Erfahrung des Partizipierens, Und zwar des Menschen an seinem Seingrund; es ist also – in der ooptimalen Helle
der oetischen Erfahrung – Wissen um eine Relation zwischen Dinhen der Primarerfrahrung; es ist im pragnenten
Sinne ein Ordnungswissen betreffend Realitat)” (Voegelin E., What is… dz. cyt., s. 346, 373-374./ Was ist… s.
315)
395
„Philosophizing seems to me to be in essence the interpretation of experencies of transcendence”. E.
Voegelin, Letter to Alfred Schutz 1.1.1953 [w:] Selected Correspondence: 1950-1984… dz. cyt., s. 122-123.
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noetycznym doświadczeniem, doświadczeniem transcendencji, które zwraca się ku samemu
sobie w refleksji, a „interpretując samo siebie, rozświetla logos partycypacji”396.
Nie należy jednak rozumieć owej samorefleksji jako refleksji transcendentalnego
podmiotu – nie jest to refleksja nad czystym podmiotem, tak samo jak przedmiot refleksji z
pewnością nie jest dany w sposób absolutny. Ta refleksja rozświetla świadomość jako
rzeczywistość partycypacji; jako to, co wydarzone w rzeczywistości; jako to, co jest częścią
pierwotnej wspólnoty istnienia i strumienia istnienia; jako to, co porusza się wewnątrz
horyzontu boskiej tajemnicy; wreszcie jako to, co już wstępnie jest poruszane, tj. przyciągane,
przez boską podstawę istnienia – jest tym, co Voegelin nazywa medytacją.
I w tym sensie warunkiem możliwości refleksji jest partycypacja, doświadczenie
napięcia ku boskiej podstawie. Bez doświadczenia partycypacji nie może być mowy o żadnej
racjonalności. Taka medytacja, aktywność umysłu, nie tylko zwraca się ku metaxy
świadomości, ale sama jest wydarzeniem w metaxy. Medytacja filozoficzna nie tylko więc
bada teofaniczne wydarzenie w metaxy świadomości – ona sama nim jest, jest
rozświetlającym ruchem poszukiwania logosu. Jako taka stanowi odpowiedź człowieka, która
przynależy do teofanicznego wydarzenia. Innymi słowy, medytacja nie przychodzi po
wydarzeniu teofanicznym, ale będąc jednym ze sposobów, w jakie człowiek odpowiada na
boski ruch, jest momentem wydarzenia.
Pisze Voegelin: „Jeśli do tej pory kładliśmy nacisk na to, że noetyczna egzegeza jest
rzeczywistością partycypacji,

teraz

podkreślamy coś

odwrotnego,

mianowicie,

że

rzeczywistość partycypacji jest wiedzą. Noeza wnosi do rozświetlenia rzeczywistość wiedzy.
Owa rzeczywistość jest wiedzą nawet wtedy, gdy nie jest świadoma samej siebie jako wiedzy,
tj. nawet wtedy gdy nie jest wiedzą o wiedzy” 397 . Filozofia wyrasta więc z noetycznego
rdzenia obecnego w każdym doświadczeniu partycypacji, stąd nie jest rodzajem aktywności
radykalnie odmiennym od aktywności pneumatycznej czy mitycznej. Każde teofaniczne

396

„Die noetische Erfhrung, die sich selbst auslegt, erhellt den Logos des Partizipierens”/„interpreting itself,
illuminates the logos of participation”. E. Voegelin, Was ist Politische… dz. cyt., s. 294/E. Voegelin, What is…,
dz. cyt. s. 352.
397
„Während wir bisher betonten, dass die noetische Exegese die Realität des Partizipierens selbst się, betonen
wir jetzt umgekehrt, dass die Realität des Partizipierens Wissen sie. Die Noese bringt eine Realität, die Wissen
ist, zur Helle des Bewussteins; und diese Realität ist Wisse, auch wenn sie sich ihres Charakter sals solches nich
bewusst, also nich Wissen von Wissen ist”/”While we have until now placed emphasis on the insight tant noetic
exegesis is the relity of particpation itself, we now emphasize conversly that the reality of participation is
knowledge. Noesis brings a reality that is knowledge into the luminosity of consciousness. And this reality is
knowledge even when it is not fully conscious of its own character as knowledge about knowledge”. Tamże, s.
323/s. 381.
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doświadczenie jest rozświetleniem rzeczywistości, resp. jej nieprzedmiotowym poznaniem.
Specyfiką filozofii jest rozświetlenie samej partycypacji czy też może rozświetlenie
rozświetlenia, badanie ludzkiego ruchu poszukiwania podstawy istnienia. O ile świadomość
mityczna, kosmiczna, kładzie nacisk na przynależność partycypantów wspólnoty istnienia do
kosmosu, a świadomość pneumatyczna na objawienie boskości, na boskie wtargnięcie (ang.
divine irruption), o tyle świadomość noetyczna bada logos, strukturę i porządek partycypacji:
„Tak więc noeza nie osiąga nic ponad uczynienie widocznym inteligibilności logosu
świadomości, który przynależy rzeczywistości partycypującej wiedzy nawet w przypadku
braku noezy”398.
Chociaż Voegelin jest daleki od deprecjonowania znaczenia i doniosłości filozofii (co
pokażę w następnych podrozdziałach) to podkreśla, iż już Heraklit stwierdził, że wiara,
nadzieja i miłość są źródłami poznania; równie dobrze jako o „cognitio rationis” możemy
mówić o „cognitiones fidei, amoris, et spei”. W eseju Reason: The Classic Experience
Voegelin nie zawaha się powiedzieć, że umysł w sensie nous, różnicuje się z doświadczeń
wiary (gr. pistis) w boski porządek kosmosu, a także – a właściwie przede wszystkim – z
miłości (gr. philia, eros) do boskiego źródła owego porządku. Innymi słowy: umysł różnicuje
się z Amor Dei, a nie Amor Sui399. Nous oznacza więc tyle, co strukturę psyche człowieka, już
dostrojonego do boskiego porządku w kosmosie.
Voegelin chce przez to powiedzieć, że dyferencjacja świadomości nie tyle zrywa z
pierwotnym doświadczeniem kosmosu, co jest adekwatniejszym w stosunku do struktury
rzeczywistości przeobrażeniem „egzystencjalnej philia” (ang. existential philia). Trzy cnoty
kardynalne św. Pawła, trzy modi poznania Heraklita są otwartością, napięciem ku podstawie,
które ulega dyferencjacji do postaci Rozumu. Voegelin uważa, że gdy filozof staje się
świadom własnej niewiedzy, gdy staje się świadom tego, że jest już poruszany przez boskość,
że został pociągnięty we właściwym kierunku – wydarza się to w doświadczeniach wiary,
nadziei i miłości, które są niczym innym, jak pierwotnymi doświadczeniami napięcia ku
boskiej podstawie400.

398

„Die Noese leistet also nich mehr, als dass się den Logos des Bewusstseins, der auch ohne Noese zur
Wissenrealität des Partizipierens gehrt, einsichtig macht”/„Hence noesis achieves nothing more than rendering
intelligible the logos of consciousness, which even in the absence of noesis belongs to the reality of participatory
knowledge. Tamże, s. 324/s. 381-382.
399
E. Voegelin, Reason… dz. cyt., s. 273.
400
Voegelin pisze: „W stanie niepokoju, człowiek doświadcza bycia poruszanym przez podstawę, bycia
wciąganym w poszukiwanie, próbując uciec od swej niewiedzy znajduje samego siebie już obróconym we
właściwym kierunku w doświadzeniach wiary, nadziei i miłości ku boskiej podstawie” (In this state of unrest,
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Dyferencjacja do postaci umysłu nie oznacza, jak już wiemy, wykroczenia poza wiarę,
nadzieję i miłość 401 . W swoich ostatnich pismach – The Beginning and the Beyond: A
Meditation on Truth, Wisdom and the Magic of Extreme, a także w Order and History V: In
Search of Order – Voegelin pisał, że filozofia Platona (a więc tego, kto ustalił paradygmat
wszelkiego filozofowania) jest niczym innym, jak fides quaerens intellectum, medytacją
poszukującą zrozumienia pierwotnego zakorzenienia człowieka w napięciu ku boskiej
podstawie (będę pisał na ten temat więcej w ostatnim rozdziale). Rozum ma charakter
erotyczny. Bez wiary w inteligibilność To-rzeczywistości (która jako Całość nigdy nie może
stać się przedmiotem doświadczenia); bez wiary w to, że w doświadczeniu prawdy, aletheia,
rzeczywiście (prawdziwie) doświadczamy rzeczywistości w jej rozświetleniu; bez nadziei na
dotarcie do źródła porządku, bez nadziei na uporządkowanie duszy, bez nadziei na
samoobjawienie się boskości; bez erotycznego pragnienia (a więc także bez ruchu
przyciąganie ze strony boskości) – nie ma filozofii. Wiara, nadzieja i miłość to konkretne
sposoby przejawia się napięcia, one są już ruchem boskości i odpowiedzią człowieka, są więc
już transcendowaniem ku boskiej rzeczywistości.
Jak pisze autor Anamnesis: „[Partycypacja, T.N.] jest zawsze egzystencjalnym
transcendowaniem [podkreślenie moje, T.N.] ku podstawie, nawet jeśli podstawa nie jest
świadomie ujmowana jako transcendentny biegun pragnienia”402.
Do stałych elementów doświadczenia napięcia ku boskości, bycia-ku-boskości należą
m. in. (1) przyciąganie, resp. bycie-poruszonym przez podstawę, która „popycha” człowieka

man experiences himself as moved from the ground and drawn into search, he wants to escape from his
ignorance and finds himself turned in the right direction by the tensional experiences of faith, hope, and love
toward the divine ground. E. Voegelin, The Beginning… dz. cyt,, s. 187.
401

Nieusuwalność wiary, nadziei i miłości w filozofii Voegelina była szczególnym przedmiotem
zainteresowania Eugene’a Webba – tajemnicy rzeczywistości nigdy nie będzie można wyrazić w wypowiedzi, w
sądzie, nigdy nie da się ująć w pełny sposób w języku i dlatego rozum nigdy nie będzie mógł wyzbyć się owych
trzech pierwotnych modi napięcia. Webb powie, że wiara, nadzieja i miłość pozostają fundamentalnymi
sposobami odniesienia do boskiej podstawy zarówno przed, jak i po dyferencjacji Rozumu. Webb podkreśli, że
wiara i nadzieja nie prowadzą ku pewności, ale są postawą ufności pomimo niepewności. Jakiej ufności?
Ufności, że to, co upragnione nadchodzi (the trust that what is longed is forthcoming). Z kolei miłość nie jest
posiadaniem, ale nieskończonym pragnieniem, nieskończonym, ponieważ to, co upragnione wymyka się
ludzkiemu ujmowaniu. Dlatego też prawdziwe filozofowanie przeniknięte jest do swego szpiku cierpieniem i
niepewnością. Webb powie, że cierpienie (nieposiadanie) i niepewność (co do posiadania) są „istotowymi
korelatami miłości”. Dla philodoxa, a więc dla tego, kto uważa, że prawdę można posiąść, miłość jest zaledwie
czymś subiektywnym, filozof doświadcza miłości jako czegoś obiektywnego – nie ustanawia jej prymatu
arbitralnie, lecz raczej doświadcza jej jako pasji. Zob. Webb E., Eric Voegelin… dz. cyt., s. 116-117.
402
„immer ist es existentielles Transzendieren des Menschen zum Grund, auch wenn der Grund nich als der
transzendente Pol des Begehrens bewusst wird”/„It is always man’s existential transcending toward the ground,
even if the ground is not consciously apprehended as the transcendent pole of this desire”. E. Voegelin, Was ist
Politische… dz. cyt., s. 323-324/E. Voegelin, What is…, dz. cyt., s. 381.
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do odwrócenia się od świata ku podstawie, (2) doświadczenie znikomości świata, jego
przemijalności i marności, (3) doświadczenia świata jako więzienia i obcej ziemi, (4)
doświadczenia oświecenia przez żarzące się w ciemności światło, (5) a także poczucie byciaprowadzonym po właściwiej ścieżce. Z tego kompleksu doświadczeń noeza wyróżnia właśnie
ratio, nous jako otwartość, ukierunkowanie na boską podstawę istnienia. Nie należy jednak
mniemać, że Voegelin deprecjonuje rolę filozofii. Tak długo jak ratio pozostaje elementem
wiedzy w zwartej, nie-uświadomionej formie, tak długo świadomości brakuje „eksplicytnej
racjonalnej kontroli”. Tam gdzie pojawia się noeza, tam wyłania się też krytyka
dotychczasowych symbolizacji, świadomość stopniowalnej adekwatności symbolizacji do
symbolizowanej rzeczywistości, a także świadomość „teraz” filozofa, gdzie rzeczywistość
ulega rozświetleniu w sposób pełniejszy, a symbolizacja staje się adekwatniejsza wobec
wcześniejszych prób wypowiedzenia boskości – tak konstytuuje się historia.
Noeza jest więc, powtarzam raz jeszcze, wydobyciem ratio, które w zgęszczonej
formie jest już obecne w każdym rodzaju partycypacji. Filozofia jest refleksją nad
racjonalnym rdzeniem świadomości jako rzeczywistości partycypacji.
Powróćmy jeszcze na chwilę do kwestii obecności noetycznego rdzenia w innych niż
filozofia sposobach partycypacji. W eseju Gospel and Culture Voegelin wymienia trzy
noetyczne momenty obecne w chrześcijaństwie403 (choć może należało by raczej powiedzieć
za Voegelinem, że chodzi o chrześcijaństwo w niezafałszowanej, a więc zimmanentyzowanej,
w sensie apokaliptyki i gnostycyzmu, formie): (1) świadomość pierwotnego boskiego
403

Wskazanie na noetyczny rdzeń chrześcijaństwa nie oznacza, że Voegelin nie dostrzega różnicy pomiędzy
noetycznym poszukiwaniem boskiej podsstawy a pneumatycznym doświadczeniem boskości. Oto jak obrazowo
Voegelin opisuje różnice między nimi: „Ruch, który wywołał zbawczą opowiesć o boskim wcielenie, śmierci i
zmartwychwstaniu, jako odpowiedź na pytanie o życie i śmierć, jest ruchem bardziej złożonym od ruchu
klasycznej filozofii; jest bogatszy o misjonarski zapał duchowego uniwersalizmu, ale uboższy w wyniku
zaniedbania noetycznego nadzoru; szerszy w swem odzewie do niewyartykułowanej ludzkości zwykłego
człowieka; ale bardziej uprzedzony przez uprzedzenie wobec wyartykułowanej mądrości mędrców; bardziej
uporczywy przez imperialny ton boskiego autorytetu; mniej zbalansowany przez fakt apokaliptycznej
zaciekłości, co z kolei prowadzi do konliktów ze społeczeństwem; w większym stopniu zwarty poprzez
wchłonięcie wcześniejszych warstw mitycznej imaginacji, szczególnie poprzez wchłonięcie Izraelskiej
historiogenzy i niezwykłości cudów; ale i zróżnicowany w większym stopniu przez intensywne podkreślenie
znaczenia boskiej miłości w rozświetleniu egzystencji przez prawdę” (The movement that engendered the saving
tale of divine incarnation, death, and resurrection as the answer to the question of life and death is considerably
more comolex than classic philosophy; it is richer by the missionary fevor of its spirituals universalism, poorr by
its neglect of notic control, Bronder by tis appeal to the inarcticulate humanisty of the common man; more
imposing though its imperial tone of divine authority, more restricted by ts bis againts the articulate wisdom of
the wise, more imbalaanced through its apocalyptic ferocity, which leds to conflicts with the conditions of man;s
existence in society; more compact through its generuj absorption of earlier strata of mythical imagination,
especally theough the rception of Israelite historiegensis and the exumbrance of miracle working; more
differentiated through the intensely articulate experince of loving-divine action in the illuminati on of existenc
with truth”) E. Voegelin, Gospel and…, dz. cyt., s. 189.
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sięgnięcia ku człowiekowi; (2) poczucie odpowiedzialności za szerzenie opowieści o boskim
objawieniu; (3) świadomość - żywą według Voegelina u Jezusa, św. Jana Ewangelisty i św.
Pawła - że Ewangelia nie jest doktryną, której twierdzenia należy traktować jako absolutną
prawdę, lecz opowieścią o boskim ruchu rozświetlenia, który wydarzył się w osobie Jezusa
Chrystusa, na co ma wskazywać Ewangelia św. Jana (17:3): „A to jest życie wieczne: aby
znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałem, Jezusa Chrystusa”.
Pisze autor Anamnesis: „Klasyczną filozofię i chrześcijaństwo łączy ten sam
noetyczny rdzeń. W obu jest mowa o tym samym obszarze pociągnięć i odpowiedzi; o tym
samym poczuciu, że prawdziwe życie osiąga się podążając za pociągnięciem złotej nici, [w
obu można odnaleźć, T.N.] tę samą świadomość egzystencji w Pomiędzy bosko-ludzkiej
partycypacji i to samo doświadczenie boskiej rzeczywistości jako czynnika odpowiedzialnego
za ruch od zapytywania do odpowiedzi” 404. Tym, co odróżnia chrześcijaństwo od filozofii,
jest niezwykłe wtargnięcie boskiej rzeczywistości jakie wydarzyło się w osobie Jezusa, co
miał wyrazić św. Paweł pisząc w Liście do Kolosan (Kol 2:9): „W nim bowiem mieszka cała
Pełnia, Bóstwo na sposób ciała” (gr. „pan to pleroma”) – cała pełnia; której obecność
sprawia, że Jezus nie jest po prostu świętą osobą, ale „obrazem Boga niewidzialnego –
Pierworodnym wobec każdego stworzenia” (Kol 1:15). Do tego tematu powrócę jeszcze w
następnych rozdziałach.
V
Według autora Order and History, sposobem ludzkiego istnienia jest partycypacja,
która we właściwym, źródłowym sensie oznacza udział w boskiej podstawie istnienia,
transcendentnej boskości. Niezależnie jednak od tego, ku jakiej rzeczywistości kieruje się
człowiek – może to być świat materialnej przyrody czy boska podstawa istnienia –
świadomość odznacza się tą samą strukturą: pragnieniem poznania jakieś rzeczywistości. To
pragnienie zakłada zaś świadomość własnej niewiedzy, tylko wtedy bowiem chcę coś poznać,
gdy wiem, że nie wiem. Ale, jak to pokazaliśmy na przykładzie Voegelinowskiej egzegezy
Arystotelesa, uświadomienie sobie własnej niewiedzy domaga się jakiejś wiedzy o tym, co
poszukiwanie, nawet jeśli będzie to wiedza w formie przeczucia. Świadomość to ruch

404

„The noetic core, is the same in both classic philosophy and the gospel movement. There is the same field of
pull and counterpull, the same sense of gaining life through following the pull of the golden cord, the same
consciousness of existence in an In-Between of human divine participation, and the same experience of divine
reality as the center of action in the movement from the question to answer”. E. Voegelin, Tamże, s. 192.
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poszukiwania wiedzy, przekraczania stanu niewiedzy – świadomość oznacza nic innego, jak
transcendowanie.
Pisze Voegelin: „mamy coś takiego, jak horyzont, i wiemy, że jest coś poza
horyzontem – to-co-poza-horyzontem stanowi istotowy element w świadomości – ponieważ
nie poszukiwalibyśmy niczego w świecie, jeśli myślelibyśmy, że to, co już wiemy jest
wszystkim, co można poznać” 405 . Jeśli przypomnimy sobie to, co pisał o strukturze
transcendencji Heidegger, to będziemy mogli powiedzieć, że w filozofii Voegelina tym co,
transcendowane, jest niewiedza; transcendencją jest poszukiwanie; a tym, ku czemu się
transcenduje, jest to-co-poza-horyzontem. „Kiedy mówimy o nous jako o <rozumie>,
powinniśmy być świadomi, że nie oznacza on immanentnej-światu zdolności czy władzy, lecz
zawsze świadomość Pomiędzy, niewiedzy znajdującej się w horyzoncie, który należy zawsze
przekraczać [pokreślenie moje, T.N.], aby znaleźć to, co poza nim”406. Właśnie to Voegelin
nazywa „napięciem metaxy” (ang. tension of the metaxy).
Poszukiwanie tego-co-poza-horyzontem to: ludzki ruch poszukiwania boskości, ten
zaś jest transcendencją. Napięcie, resp. poszukiwanie, jest transcendencją także z jeszcze
innego, istotnego powodu: to-co-poza-horyzontem jest właśnie poza horyzontem świata
materialnego, świata czasoprzestrzennych przedmiotów. To-co-poza-horyzontem nie jest
przedmiotem i nie może zostać uprzedmiotowione, wymyka się obiektywizacji. Poszukiwanie
tego-co-poza-horyzontem

jest

poszukiwaniem,

pragnieniem

poznania

tego,

co

nieprzedmiotowe, co nie jest bytem. Wydarzająca się w świadomości metaxy transcendencja
jest wyjściem poza horyzont przedmiotowości jako sensu tego, co się jawi.
Chciałbym jeszcze raz podkreślić to, co moim zdaniem przeoczyli dotychczasowi
badacze Voegelina: wyjście poza świat, poza świat czasoprzestrzennych przedmiotów/bytów,
jest wyjściem poza przedmiotowość jako najwyższy, ostateczny sens tego, co się jawi.
Transcendowanie jest wyjściem poza świat, tj. wyjściem poza przedmiotowość. Dlatego w
Anamnesis napisze Voegelin, że partycypacja w sensie poszukiwania boskości „jest zawsze
egzystencjalnym transcendowaniem [podkreślenie moje, T.N.] ku podstawie, nawet jeśli

405

„we have a horizon, and we know that there is something beyond the horizon – the beyond-the-horizon is an
essential element in consiousness-becuause we wouldn’t look for anything in the world if we would believe that
we know at present were all that is to be known”. E. Voegelin, Structures…, d. cyt., s. 362.
406
„So when we speak of nous as a <reason> we should always be aware that reason is not a world-immanent
operations or faculty but always the consciousness of the In-Between, of ignorance with a horizon that always
has to be transgressed in order to find more Beyond”. Tamże, s. 363.
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podstawa nie jest świadomie ujmowana jako transcendentny biegun pragnienia”

407

.

Poszukiwanie wydarza się w metaxy, tj. czyli pomiędzy niewiedzą a wiedzą, co znaczy:
transcendencja

w

sensie

transcendowania

wydarza

się

pomiędzy

immanencją

a

transcendencją; przekraczanie wydarza się w pomiędzy przedmiotowości i tego, co
nieprzedmiotowe, co znaczy: wydarzenie teofaniczne, doświadczenie napięciu ku boskiej
podstawie wydarza się pomiędzy ludzką świadomością pojęta w immanentny sposób, jako
tylko intencjonalność, a pozaświatową boską rzeczywistością408.
Transcendująca świadomość, psyche, to specyficzna „nie-rzecz”, która nie ma
„charakteru skończonej formy rzeczy” (ang. character of definite form of things) – natury
świadomości nie można bowiem ująć w definicji, nie można podać jej rodzaju i gatunku, to
„forma w procesie formowania, lub [procesie] deformacji, której Początek i Koniec są spoza
czasu” 409 . Transcendowanie jest przekraczaniem ku transcendencji boskiej podstawy –
człowiek jest tym przekraczaniem. Dlatego Voegelin powie: „Filozoficzne antropologie, które
czynią z człowieka immanentny światu, nietranscendujący, byt są dogmatycznym
wykolejeniem”410.
Oto Heideggerowska porażka transcendencji – prawdziwe wyjście poza byt, poza
przedmiotowość musi być przekraczaniem ku boskiej podstawie rzeczywistości; bycie,
którego postaciami są świat, czasowość i nicość, zamknięte są w zaklętym kręgu świata.

407

„immer ist es existentielles Transzendieren des Menschen zum Grund, auch wenn der Grund nicht als der
Transzendere Pol des Begehrens bewusst wird”/„It is always man’s existential transcending toward the ground,
even if the ground is not consciously apprehended as the transcendnet pole of this desire”/ E. Voegelin, Was ist
Politische… dz. cyt., s. 323-324/E. Voegelin, What is… dz. cyt., s. 38.
408
Uważam, że zasadniczo pełen obraz tego, jak Voegelin rozumie partypację w boskiej podstawie, można
uzyskać dopiero wtedy, gdy naświetli się i utrzyma w równowadze, dwa aspekty transcendowania: pragnienie,
pełne miłości pójście za boskim wezwaniem, czyli Erosa, oraz przekraczanie przedmiotowości, transcendowanie
świata, a więc wykraczanie poza rzeczy ukonstytuowane przez istotę i istnienie, krótko mówiąc: Thanatosa
(choć jest to Thanatos swoiście pojęty – jako „śmierć” przedmiotowości, jako rozbicie jej prymatu). Zbyt
jednostronne ujęcie zaburza ten obraz. Weźmy np. Eugene’a Webba, który zaznacza, że Bóg, o którym pisze
Voegelin, nie jest bytem, ale „pełnią Życia, Prawdy, Miłości, Radości i tak dalej – ponad światem” („perfect
Life, Ruth, Love, Joy, and so on – beyind the world”, s. 120). Dla Webba transcendencja to pragnienie pełni,
wyrażane przede wszystkim za pomocą analogii, w języku teologii katafatycznej – gubi się przy tym wymiar
apofatyczny, przytomność tego, że transcendencja jest grą pozytywności i negatywności. W swojej książce Eric
Voegelin: Philosopher of History, posuwa się nawet do tego, że o boskiej podstawie pisze jako o najwyższym
bycie (ang. ultimate being), powołując się co prawda na koncepcję św. Tomasza, jednak chybiając intencji
zawartej w myśli Voegelina. Zob. E. Webb, Eric Voegelin… dz. cyt., s. 120 in.
409
„form in process of formation, or failure of deformation, with a Beginning and an End out of time”. E.
Voegelin, Order and History V… dz. cyt., s. 46.
410
„Philosophische Antrhopologien, die den Menschen als nich-transzendierendes, welt-immanentes Wesen
konstruieren, gehören daher in die Klasse der dogmatische Entleisungen”/„Philosophical anthropologies
constructing man as a nontranscending world-immanent being thus belong to the class of dogmatic derailments”.
E. Voegelin, Was ist Politische… dz. cyt., s. 317/E. Voegelin, What is… dz. cyt., s. 375.
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Symbolicznym wyrazem świadomości pomiędzy i wydarzającego się w niej
transcendowania jest platoński mit o Erosie 411 . Eros jest demonem, „czymś pośrednim
[metaxy] między śmiertelnym a nieśmiertelnym” (Uczta 202e); człowiek demoniczny (ang.
spiritual man), gr. daimonios aner, poszukując prawdy żyje „pomiędzy wiedzą a niewiedzą”
(gr. metaxy sophia kai amathias); a „dziedzina tego, co demoniczne, sytuuje się między
bogami a śmiertelnikami” (Uczta 202e). Bogowie i śmiertelnicy – oto dwa bieguny
rzeczywistości, z których jeden, bogowie, symbolizuje wiedzę i pełnię, drugi zaś niewiedzę i
brak. Czy jednak zachodzi między nimi jakaś relacja? Czy jest ktoś, kto żyje pomiędzy nimi,
jakiś mediator, który przynosiłby ludziom wieści o tym, co między bogami, a bogom
zdawałby relację z tego, co się dzieje pośród ludzi?
Owym mediatorem łączącym bogów i śmiertelnych jest Eros: „Będąc pomiędzy nimi,
wypełnia tę przestrzeń, tak że wszystko jest nim zespolone. Pośredniczy we wszelkim
wróżbiarstwie oraz w czynnościach kapłanów, takich jak ofiary, inicjacje i zaklęcia, a także
proroctwa i magia wszelkiego rodzaju. Bóg nie zadaje się z człowiekiem, a wszelkie stosunki
i rozmowy bogów z ludźmi, na jawie i we śnie, odbywają się za pośrednictwem tego demona.
Kto zna się na tych rzeczach, ten jest człowiekiem demonicznym. Natomiast kto zna się na
innych sztukach i rzemiosłach, ten jest człowiekiem pospolitym. Demony są liczne i
wielorakie, a jednym z nich jest Eros” (Uczta 203a). Eros, w Voegelinowskiej interpretacji
Platona, jest symbolem wyrażającym egzystencję w Pomiędzy, jest ruchem łączącym dwa
bieguny: czasowy i wieczny, niewiedzy i wiedzy, braku i pełni. Matką Erosa jest Bieda (gr.
Penia), ojcem zaś Dostatek (gr. Poros), syn Metydy; Eros został poczęty w trakcie uczty
wydanej z okazji urodzin Afrodyty, kiedy to Bieda wykorzystała alkoholowe oszołomienie
Dostatku i połączyła się z nim. Człowiek demoniczny, daimonos aner, jest właśnie tym, kto
żyje w Pomiędzy śmiertelnych i bogów, niewiedzy i wiedzy – to ten, kto zdążą ku wiedzy i ku
nieśmiertelności, czyje życie jest byciem w Pomiędzy, przekraczaniem niewiedzy –
transcendowaniem. Uczta poucza, że życie w Pomiędzy, transcendowanie, jest umiłowaniem
boskości; ze dusza poszukuje Piękna i Dobra, a poszukiwana pełnia jest pełnią upragnioną.
W konkretnym filozoficznym poszukiwaniu jeden z aspektów poszukiwania i tego, co
poszukiwanie, zawsze wysuwa się na pierwsze miejsce: poszukuje się wiedzy, wieczności,
piękna lub dobra; korelatywnie poszukiwanie może być przede wszystkim erotycznym

411

Na ten temat Voegelin pisze w Order and History IV, s. 245 i następne.
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napięciem duszy do dobru i pięknu, unieśmiertelnieniem duszy lub poznaniem boskości412.
Jednak w każdym z poszukiwań, doświadczeń transcendencji, obecne są wszystkie owe
aspekty. Odwołanie do Uczty, podkreślenie doniosłości erotycznego napięcia, jest zresztą
nieprzypadkowe: Platonowi zawdzięczamy bowiem odkrycie metaxy, w jego noetycznym
poszukiwania, utrzymuje Voegelin, metaxy stało się rozświetlone, wydarzyło się; stąd
odkrycie metaxy stanowi epokowe/przełomowe (ang. epochal) wydarzenie w historii, dzielące
ją na to, co przed, i na to, co po. Metaxy mogło zostać odkryte, ponieważ Platon wyraźnie
rozróżnił nous, tj. umysł otwarty na to, co boskie, umysł jako ruch poszukiwania boskości i
umysł jako transcendencję. W filozofii Platona Pomiędzy świadomości stało się po raz
pierwszy świadomością Pomiędzy.
Oto jak Voegelin podsumowuje filozofię Platona w liście do Georga Jaffe: „W
doświadczeniu

transcendencji

boska

rzeczywistość,

której

doświadcza

się

jako

<transcendentnej> (platońska epekeina), odróżniona zostaje od <immanentnego> świata wraz
z jego strukturą. Ośrodkiem doświadczeń transcendencji jest człowiek”413. Transcendowanie
nie jest więc byciem-w-świecie, ale przekraczaniem świata ku boskiej podstawie – dopiero w
transcendowaniu pojawia się coś takiego jak świat, świat w jego immanencji jest tym, co nie
jest boską transcendencją.
Napięcie jest napięciem pomiędzy biegunami. Jednym z biegunów jest boska
rzeczywistość, drugim człowiek. Sposobem, w jaki bieguny są dane, jak się ukazują,
sposobem ich bycia – jest napięcie. Boskość i człowiek dani są tylko jako bieguny napięcia.
Bieguny są więc tylko o tyle, o ile jest napięcie; bieguny dane są tylko w napięciu. Napięcie –
oto jedyny sposób dania, ukazania się biegunów, człowieka i boskości. Pisze Voegelin:
„Napięcie (jako napięcie między biegunami) [i] bieguny (biegun podstawy i ludzki biegun)
412

Oto najkompletniejszy „katalog” wyróżnionych przez Voegelina napięcia w Pomiędzy, platońskiej metaxy:
„napięcie pomiędzy życiem i śmiercią, nieśmiertelnością a śmiertelnością, doskonałością i niedoskonałością,
czasowym i bezczasowyml pomiędzy porządkiem a nieporządkiem, prawdą a nieprawdą, sensownością a
bezsensownością egzystencji; pomiędzy Amor Dei a Amor sui, l’ame ouverte a l’ame close; pomiędzy cnotą
otwartości ku podstawie istnienia, w formie wiary, nadziei i miłości, a zepsuciem zamknięcia hybris i buntu;
pomiędzy nastrojami radości i rozpaczy; i pomiędzy alienacją w podwójnym sensie wyobcownia od świata i
wyobcowania od Boga („tension between life and death, immortality and mortality, perfection and imprefection,
time and timelessness; between order and dis order, truth and untruth, sense ans senselessness of existence,
between Amor Dei and Amor sui, l’ame ouverte and l’ame close; between the virtues of openness toward the
ground of being such as faith, love, and hope, and the vices of infildng closure as hybris and revolt; between the
moods of Joy and despair, and between alienation in tis double meaning of alienation from the world and
alienation from God”). E. Voegelin, Equivalnces of… dz. cyt., s. 119-120.
413
„In the experience of transcendence, a godly being which is experencied as <transcendent> (the platonic
epekeina) and an <immanent> world with its own structure become separated. The human being is the center of
the experience of transcendence”. E. Voegelin, Letter to George Jaffe 1.04.1961 [w:] Selected Correspondence
1950-1984, dz. cyt., s. 440.
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należą do siebie wzajem. Nie można hipostazować podstawy, boskości w Boga, o którym
wiedzielibyśmy coś poza napięciem; nie można hipostazować człowieka w immanentną
istotę, poza napięciem, w którym człowiek doświadcza siebie samego jak będącego w
napięciu – tj. poza jego egzystencjalną rzeczywistością” 414 . Bieguny nie są bytami, które
byłyby jakoś dane poza napięciem i następnie przystępowałyby, lub nie, do wzajemnego
odniesienia. Bieguny są o tyle, o ile „jest” napięcie, o ile napięcie wydarza się w metaxy. Nie
ma ani boskości, ani człowieka poza metaxy i napięciem, człowiek i boskość dane są tylko w
tym napięciu, tylko w napięciu wydarzającym się w metaxy. Bieguny wyłaniają się razem –
ruch boskości jest nierozerwalnie związany z ruchem ludzkiej odpowiedzi, i odwrotnie – ruch
odpowiedzi człowieka zakłada ruch boskości. Bo tym właśnie jest napięcie – wydarzeniem
wzajemnej partycypacji, tj. ruchem boskości i ruchem odpowiedzi człowieka. W tym sensie
boskość i człowiek są tylko o tyle, o ile wydarza się ruch w metaxy. Nie ma boskości poza
ruchem, objawieniem w metaxy, tak jak nie ma „istoczenia” – transcendowania - człowieka
poza metaxy. Poza metaxy, tj. poza rzeczywistością transcendowania, nie ma ani człowieka,
ani boskiej rzeczywistości.
Boska rzeczywistość i człowiek są o tyle, o ile wydarza się transcendencja
(transcendowanie). Dlatego Voegelin pisze nie o doświadczeniu boskości, ale o
doświadczeniu napięcia ku boskiej rzeczywistości bądź o doświadczeniu boskiej obecności –
wydaje się bowiem, że użycie wyrażenia „doświadczenie boskości” sugerowałoby
spostrzeżenie boskości, sugerowałoby, że boska rzeczywistość jest jakimś przedmiotem, który
można by zobaczyć albo usłyszeć, tak jak widzi się krzesło lub słyszy nadjeżdżający pociąg.
Doświadczenie napięcia ku boskiej rzeczywistości wyraża nieprzedmiotowy charakter
boskiego objawienia. Mówiąc i myśląc o boskości, nie możemy wyjść poza napięcie, nie
możemy umieścić się poza napięciem, aby objąć obiektywizującym spojrzeniem bieguny
wraz z napięciem. Tak rozumiany „kompleks” Voegelin nazywa medytacyjnym kompleksem
(ang. meditative complex). Jednocześnie transcendencja rozumiana jako partycypacja nie jest,
jak widzi to np. Emmanuel Lévinas, równoznaczna anulowaniu separacji (piszę o tym więcej
w następnych podrozdziałach) – transcendencja nie jest zanurzeniem się w boskości, nie
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„The tension (as a polar tension) [and] the poles (the ground pole and the human pole) belong together. One
cannot, therefore, hypostatize […] the ground, as the divinity, into a god whom we know something, short of that
tension; and [one] cannot hypostatize man into an immanent entity, short of this tension in which man
experiences himself as man in the tension – that is, his existential reality”. E. Voegelin, Structures… dz. cyt, s.
363.
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oznacza ona ekstazy rozumianej jako „wchłonięcie bytu poznającego przez byt poznawany,
wejście w zaświaty”415.
Voegelina koncepcja napięcia jako ruchu w Pomiędzy świadomości utrzymuje
równowagę pomiędzy wydarzeniem spotkania a wydarzeniem odmowy. Transcendencja
człowieka oznacza transcendowanie, w trybie niedokonanym, ruch bez spoczynku – miejscem
transcendowania jest Pomiędzy. Transcendencja oznacza kierunek, w którym człowiek
transcenduje, a nie miejsce „wtranscendowania”. Odsłonięcie pełni konsekwencji myśli
Voegelina domaga się jednak omówienia wydarzeniowości partycypacji w metaxy
świadomości.
W Pomiędzy świadomości człowiek demoniczny doświadcza napięcia ku boskości, w
Pomiędzy odsłania się wzajemna partycypacja boskości i człowieka. Napięcie jest więc
napięciem pomiędzy biegunami. Jednym z biegunów napięcia jest człowiek, przyciągany i
poszukujący, drugim boska podstawa istnienia, przyciągająca i poszukiwana, napięcie między
nimi to przyciągane (doświadczane jako bycie-przyciąganym) i poszukiwanie – owo napięcie
Voegelin określa jako ruch (ang. movement), od strony boskiego bieguna, i ruch odpowiedzi
(ang. countermovement), od strony ludzkiego bieguna. Ludzki ruch jest transcendowaniem,
konstytuowanym przez dwie wymienione wcześniej moce świadomości (przez co
świadomość metaxy odznacza się paradoksalnym charakterem): intencjonalności i tajemnicy.
Intencjonalność oznacza, że człowiek nakierowuje się na to, co znajduje się poza horyzontem,
że pragnie czegoś; z kolei tajemnica sprawia, że owo coś, czego człowiek poszukuje, musi już
pierwotnie go przyciągać, a także to, że przekraczając, człowiek jest świadom tego, że
przekracza horyzont tego, co przedmiotowe.
Przekraczanie,

transcendowanie

ma

więc

podwójną,

paradoksalną

strukturę

intencjonalności i tajemnicy – przekraczając, świadomość przekracza, co nie znaczy, że
przekroczyła; intencjonalność nie zostaje wyeliminowana, nie znika, jak za dotknięciem
różdżki, raczej zostaje podporządkowana ujawniającej się w rozświetleniu tajemnicy.
Voegelin pisze: „Świadomość metaxy konstytuuje obszar rzeczywistości, w którym mówimy
o rzeczywiści napięcia świadomości właśnie jako o rzeczywistości. Tym, co owa
rzeczywistość objawia, jest napięcie pomiędzy wyposażonym w świadomość człowiekiem a
czymś, co porusza go do zdobycia wiedzy. Rozświetlenie ruchu ku czemuś, co nie jest jeszcze
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E. Lévinas, Całość i nieskończoność, przeł. M. Kowalska, Warszawa 2012, s. 38.
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znane, ale powinno być, i intencjonalność nakierowana na to, wykazują ową podwójną
strukturę rozświetlenia i intencjonalności, o której mówiłem”416.
Transcendencja, doświadczenie napięcia nie oznacza więc zniesienia intencjonalności,
ale jej modyfikację – intencjonalność jest zachowana jako samo „nakierowanie na…”, zaś
rozświetlenie sprawia, że napięcie, czyli ruch i ruch odpowiedzi oraz bieguny nie ulegają
reifikacji. W tym sensie metaxy jest sferą przekraczania prymatu przedmiotowości i
intencjonalności, nie zaś sferą przekroczenia.
VI
Intencjonalność świadomości zakłada dystans między poznającym podmiotem a
poznawanym przedmiotem, dystans, który intencja przemierza, konstytuując sens przedmiotu,
do jakiego się odnosi. Przedmiot jest przez podmiot przedstawiany, pozostaje we władzy
podmiotu, który go konstytuuje. Dzięki redukcji transcendentalnej Husserl odkrywa, że
generalna teza nastawienia naturalnego ma u swej podstawy spontaniczne uznawanie w bycie,
to świadomość uznaje w bycie, nadaje istnienie. Wynika to z wewnętrznej logiki myśli
Husserla: skoro bowiem świadomość transcendentalna to byt o absolutnym sposobie bycia,
którego przeżycia są dane w sposób absolutny, skoro więc to ona jest tym, co już
nieredukowalne, to musi ona uznawać i konstruować wszystko to, co jej się jawi. To jej
światło rozświetla przedmioty, dzięki sensowi mogą one dopiero się ukazać resp. być. Jeśli
jednak świadomość jest wydarzeniem partycypacji, otwartości i bycia w kontakcie, to
pomiędzy świadomością a rzeczywistością nie zieje żadna przepaść. Świadomość jest
wydarzona, nie jest absolutnym, zerowym punktem rzeczywistości.
Pisze Voegelin: „Używam terminu napięcie do oznaczenia egzystencjalnego napięcia
niewiedzy poszukującej – platońskie zetesis – czegoś, czego poszukiwać można tylko wtedy,
gdy jest już się poruszanym przez jakiś rodzaj wiedzy o tym, co poszukiwane. Gdyby nie było
żadnego ruchu, żadnego przyciągania (który Arystoteles nazywa kinesis, przyciąganie do
poszukiwania czegoś), nie mogłoby być mowy o poszukiwaniu czegokolwiek. Zetesis i

416

„This consciousness of the metaxy constitutes an area of reality in which we speak of that reality of the
tension in consciousness as reality. And what that reality reveals is that it is a tension between man who has the
consciousness and something that moves him to concious and to be conscious more. The luminosity of a
movement toward something which is not yet known but should be known, and the intentionality directed toward
it, has again that double structure of the luminosity and intentionality I talked about”. E. Voegelin, Structures
of… dz. cyt., s. 363.
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kinesis są rzeczywiście doświadczanymi przez świadomość ruchami w ich poszukiwaniu”417.
Aby poszukiwać boskości, człowiek musi być już pierwotnie przez nią „dotknięty”,
poruszony. Poszukiwanie boskości (odpowiedź ludzkiego bieguna), transcendowanie, ma za
swój warunek źródłowy ruch boskości, źródłowe przyciąganie418.
Voegelin wskazuje, że symbolizm przyciągania czy też pociągania (gr. helkein),
pojawia się w Państwie Platona: „Więc jeżeliby – dodałem – ktoś miał dobrą naturę i
rozumne myślenie nie byłoby mu obce, więcby się zorientował jakoś i zawrócił z drogi, i
dałby się pociągnąć [podkreślenie moje – T.N.] do filozofii” (Państwo 494e), a także we
fragmencie 515e, przy okazji paraboli o jaskini: „A gdyby go ktoś – dodałem – gwałtem
stamtąd pod górę wyciągał [podkreślenie moje, T.N.] po kamieniach i stromiznach ku wyjściu
i nie puściłby go prędzej, ażby go wywlókł na światło słońca, to czy on by nie cierpiał i nie
skarżyłby się, nie gniewał, że go wloką, a gdyby na światło wyszedł, to miałby oczy pełne
417

„I am using the term <tension> to signify that existential tension of the ignorance that is in search – the
Platonic zetesis – of something, and, in order to be in search of something, must be moved already by some sort
of knowledge of that something into searching for. Because if there were no movement, no pull (what Aristotle
calls the kinesis, the pull toward searching for something), nobody would search for anything. So the zetesis and
kinesis are the movements really experienced by human beings in their Quest”. E. Voegelin, Structures… dz.
cyt., s. 362.
418

Roland Srigley, podobnie jak ja, również przyznaje kinesis i helkein kluczowe znaczenie w myśli autora
Anamnesis. Srigley jednak czyni to w nieco innym kontekście: punktem wyjścia Srigley’a jest pytanie, czy idea
poszukiwania porządku egzystencji w transcendencji wyraża prawdę świadomości, czy raczej nie jest tylko
pewną imaginatywną projekcją, fikcją, wyrosłą z nierozumienia, że świadomość kieruje się pragnieniem czegoś
czasowego i przestrzennego – a więc immanentnego, czego nieobecności świadomość by doświadczała. Chodzi
więc o to, czy poszukiwanie boskiej podstawy nie jest fikcją, sublimacją przesłaniającą libidalny charakter
psyche. Srigley uważa, że właśnie kinesis przekonuje nas, że poszukiwanie nie jest ułudą, ale prawdą – bez tego
pierwotnego ruchu, bez źródłowego przyciągania boskości nie może być mowy o żadnym pragnieniu. Innymi
słowy, warunkiem możliwości oraz dowodem prawdziwości pragnienia jest pierwotny ruch boskości. W istocie
rzeczy propozycja, aby poszukiwanie prawdy odczytać w ramach libidalnej koncepcji człowieka, wyrasta z
redukcji rzeczywistości partycypacji do immanentnego bieguna – choć narzuca się ona współczesnej
świadomości jako prostsza i naturalniejsza, jest ona rezultatem historycznego procesu immanentyzacji, Marx,
Nietzsche i Feurbach sprowadzają poszukiwanie do ludzkiej, immanentnej świadomości, co jest historycznym
efektem zakrycia bosko-ludzkiego Pomiędzy, a więc rzeczywistości transcendowania. Srigley nie poprzestaje
jednak na tym i pyta, w jaki sposób człowiek zredukowany do czasowego wymiaru egzystencji mógłby
rozumieć siebie w ramach pojęcia nieporządku (co jest punktem wyjścia Voegelina) czy w ogóle jakiegokolwiek
braku – aby bowiem rozumieć coś jako brak i niedoskonałość musimy już jakoś ujmować, choćby w przeczuciu,
jakąś pełnię, jakąś doskonałość. Innymi słowy pojęcie braku (nieporządku w wypadku Voegelina) jest sensowne
tylko wobec pojęcia pełni (porządku). Ale zasada ta działa w dwie strony – pojęcie porządku zachowuje swój
sens tylko w odniesieniu do pojęcia nieporządku. Owe pojęcia zachowują więc napięciowy charakter, mają sens
tylko w żywym przeciwstawieniu – ich rozdzielnie powoduje, że tracą swój sens. Tak więc człowiek,
doświadczając swej egzystencji jako nieuporządkowanej, notorycznie naznaczonej brakiem, musi doświadczać,
musi ujmować, przewidywać rzeczywistość pełni, rzeczywistość porządku. Srigley uważa, że taka wiedza
(nawet jeśli jest to wiedza przeczucia) nie byłaby możliwa bez pierwotnego poruszenia ze strony pełni: „Skąd w
doświadczeniu przedmiotów i wydarzeń czasoprzestrzennego świata miałoby się wziąć owo zrozumienie
porządku?” („From where in the experience of the objects and events in the spatio-temporal world is this
understaning of order to be gained?, s.47”) – immanentne doświadczenie rzeczywistości nie mogłoby ewokować
pytania o porządek, a więc poszukiwania-pragnienia, tego co ponad immanencją, gdyby w jakiś sposób ów
porządek nie był już dany świadomości w postaci kinesis. Gdyby nie kinesis, rzeczy w świecie jawiłyby się po
prostu takimi jakimi są – bez pytania o nieporządek. Zob. R. Srigley, Eric Voegelin’s… dz. cyt., s. 43 i n.
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blasku, nie mógłby widzieć ani jednej z tych rzeczy, o których mu teraz mówiona, że są
prawdziwe”. W tym drugim fragmencie helkein ma charakter wyciągnięcia czy wręcz
wywleczenia, dokonującego się przemocą i niosącego cierpienie, mimo ukazania prawdy.
Zdaniem Voegelina, przekazana w Państwie wizja przyciągania wykazuje raczej
pneumatyczny charakter: Sokrates nie opowiada o medytacyjnym wznoszeniu się ku idei, ale
o potężnej, porywającej mocy, siłą wydobywającej z jaskini.
W innej postaci symbol przyciągania występuje w Prawach, przy okazji opowieści o
człowieku jako marionetce w rękach bogów: „Ateńczyk: Pomyślmy więc sobie to w taki
sposób: niech każdy z nas, żyjących ludzi, będzie niby jakimś takim cudeńkiem, jak to są
takie przemyślne zabawki, sporządzonym przez bogów gwoli ich uciechy czy też w
poważnym celu – bo tego nie wiemy zaiste – wiemy natomiast, że nasze uczucia, jakby
znajdujące się wewnątrz nas druciki czy sznurki, szarpią nas to tu, to tam, a ponieważ są
przeciwne sobie wzajem, w przeciwne ciągną nas strony, do przeciwnych czynności, w
dziedzinę cnoty lub nieprawości. Jednej tylko i jedynej ciągnącej nas sile, powiada rozum,
zawsze poddawać się trzeba i nigdy się jej nie opierać, opierając się na wszystkim innym, a
jest to złota i święta nić rozumnego osądu zwanego wspólnym prawem państwowym. Inne
szorstkie są i żelazne, a ona jest delikatna, jako że jest ze złota, gdy tamte do różnorakich
rzeczy przyrównać można. Wspomagać więc trzeba zawsze to najpiękniejsze kierownictwa
prawa, bo choć czymś pięknym z pewnością jest osąd rozumu, ale ponieważ pociąga
[podkreślenie moje, T.N.] łagodnie i nie używa przemocy, pomocników mieć musi, ażeby
dziedzictwo po złotym pokoleniu zwyciężyło w nas to, co inne pokolenia ludzkie pozostawiły
nam w spuściźnie”. W interpretacji Voegelina pociągnięcia złotej i świętej nici rozumnego
osądu oznaczają ruch boskiego bieguna. W Prawach w miejsce wyciągnięcia i wywleczenia
przemocą na światło słońca pojawia się delikatne pociągnięcie druciku czy też sznurka ze
złota, przemocą odznaczają się pociągnięcia pozostałych drucików. To przesunięcie punktu
ciężkości wiąże się z inną wizją człowieka i jego odpowiedzi: człowiek nie jest niejako bierną
istotą porwaną nieznaną mocą, ale aktywną i wolną jednostką, która dzięki rozumowi może
zdecydować się, w sposób wolny, podążyć za pociągnięciem złotego drucika.
Doświadczenie i artykulacja ruchu przyciągania nie ogranicza się do noetycznego typu
świadomości, moment kinesis/helkein, jest momentem każdego wydarzenia noetycznego. W
pneumatycznym, chrześcijańskim doświadczeniu ten symbolizm można odnaleźć w
Ewangelii św. Jana (J 6:44): „Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie
[podkreślenie moje, T.N.] Ojciec, który Mnie posłał” . Bóg Ojciec, ten, który posłał Jezusa,
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jest tą mocą, która przyciąga ludzi. Kinesis Arystotelesa oraz helkein Platona i Jana są
symbolicznym wyrazem doświadczenia ruchu, doświadczenia obecnego we wszystkich
religiach i tych filozofiach, jakie zasługują na miano mistycznych. Doświadczenie byciaprzyciąganym, przyciągania ze strony boskiego bieguna - który jest czymś odmiennym od
otaczającego nas świata - jest pierwotnym, inicjującym doświadczeniem wydarzenia
teofanicznego rozumianego jako kompleks ruchu i ruchu odpowiedzi, tj. napięcia. Przez
inicjujący moment mam na myśli pierwotny ruch, pierwsze poruszenie, resp. objawienie - w
tym pierwotnym poruszeniu po raz pierwszy wydarza się istota człowieka, tj. to, co stanowi
ontologiczne ukonstytuowanie człowieka, bycie ku boskości, wydarza się dopiero w
pierwotnym ruchu boskiego bieguna i przez ten ruch.
Nie pozostaje to bez wpływu na koncepcję doświadczenia transcendencji – człowiek
transcenduje, przekracza w metaxy, tylko o tyle, o ile doświadcza pierwotnego przyciągania, o
ile doświadcza bycia-przyciąganym. Pisze Voegelin w już cytowanym liście do Alfreda
Schütza: „To <wdarcie> […] czy też łaska, doświadczenie wtargnięcia transcendencji w
ludzkie życie odznacza się taką przemożnością, że może postawić pod znakiem zapytania
ludzką wolność, jak stało się to w przypadku Pawła czy Augustyna” 419 (w późniejszym
okresie Voegelin inaczej rozłożył akcenty – samo doświadczenie kinesis, helkein, może
przybierać różne modi, „siła” przyciągania może być doświadczana z różną intensywnością,
może nawet „wziąć w nawias” ludzką wolność, ale nie może zmusić człowieka do ruchu
odpowiedzi, do świadomego transcendowania wbrew jego woli).
Transcendencja nie jest autonomiczną działalnością człowieka, nie jest po prostu
sposobem „istoczenia” człowieka w transcendentalnym sensie, nie jest a priori ludzkiego
bycia. Transcendowanie jest odpowiedzią na pierwotną formę objawienia, na „wtargnięcie
transcendencji” – transcendowanie jest wydarzeniem, zmianą w bycie, resp. w rzeczywistości
świadomości. Przyciąganie może manifestować się w uczuciu niepokoju (anxiety), ale równie
dobrze w odczuciu milczącego zewu, jak i pneumatycznego porwania, wizji na drodze do
Damaszku itd. Muszę przy tym zaznaczyć, że nie należy wyobrażać sobie, że przyciąganie
niejako wyczerpywałoby możliwości jawienia się, samoobjawienia boskości, że boskość
jawiłaby się tylko w ten sposób – terminy kinesis i helkein denotują pierwotny, inicjujący ruch
boskości.

419

„It is this <forcing> […] or grace as the experencied intrusion of transcendence into human life which can
break in from outside so overhemingly that it may call human freedom into question, as it did with Paul or
Augustine”. E. Vogelin, Letter to Alfred Schütz 1.1.1953 [w:] Selected… dz. cyt., s. 123.
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transcendowaniem, chciałbym teraz doprecyzować ten sąd. Transcendowanie jest
odpowiedzią na pierwotne wezwanie boskości, na doświadczenie bycia-przyciąganym. Ale
przyciąganie jest niczym innym, jak „wtargnięciem” transcendencji. Owo wtargnięcie nie
wydarza się w immanentnej świadomości, w świadomości człowieka żyjącego w świecie
zmysłowych przedmiotów. Gdyby transcendencja wkraczała w świadomość immanentnego
człowieka, to musiałaby zjawić się jako przedmiot. Boskość zjawiłaby się jako przedmiot,
jako coś, czym nie jest – pierwotne doświadczenie boskości zakrywałoby ją, deformowałoby.
Uprzedmiotowiona boskość nie pociągałaby do transcendencji, ponieważ nie byłoby żadnej
transcendencji – byłby przedmiot. Przyciąganie oznacza więc wciągnięcie w metaxy,
wtargnięcie boskiej transcendencji oznacza wciągnięcie w Pomiędzy, w wymiar
transcendowania; będąc jednym, jest także – momentalnie czy okamgnieniowo - drugim.
Pisze Voegelin: „Terminy poszukiwanie (zetesis) i przyciąganie (helkein) nie oznaczają
dwóch różnych ruchów, ale symbolizują dynamikę napięcia egzystencji pomiędzy ludzkim i
boskim biegunem. W jednym ruchu doświadcza się poszukiwania od strony człowieka i
bycia-przyciąganym od strony boskiego bieguna”420.
Rzeczywistość wzajemnej partycypacji oznacza, że w wydarzeniu teofanicznym w
metaxy nie biorą udziału dwa podmioty, a przyciągane i poszukiwanie nie są dwoma
odseparowanymi aktami. To, co się wydarza w metaxy, jest zawsze wydarzeniem
partycypacji, co oznacza, że żaden ruch nie jest tylko i wyłącznie boski bądź ludzki. W
każdym ruchu, w każdym wydarzeniu uczestniczą oba bieguny – zarówno metaxy, jak i jej
wydarzenia są bosko-ludzkie. Metaxy to rzeczywistość wzajemności, gdzie wszystko nosi w
sobie charakter owej wzajemności. Każdy ruch jest częścią wzajemnej „gry” pomiędzy
dwoma biegunami, wydarzeniem napięcia, a więc wzajemnego odróżnienia i zarazem
odniesienia do siebie. Dlatego też transcendowanie nie jest po prostu odpowiedzią, która
nadchodzi po objawieniu – przyciąganie niejako w mgnieniu oka wciąga w metaxy, w
nieprzedmiotową rzeczywistość. Wtargnięcie jest więc wciągnięciem, człowiek transcenduje
o tyle, o ile już jest pociągnięty do rzeczywistości metaxy.
Innymi słowy: jedność napięcia sprawia, że przyciąganie jest wciągnięciem
(wydarzeniem) w transcendencję, a nie po prostu jej warunkiem. Człowiek musi więc być w
420

„The terms seeking (zetein) and drawning (helkein) do not denote two different movements but symbolize the
dynamics in the tension of existence between human and divine poles. In the one movement there is experienced
a seeking from the human, andd being drawn from the divine pole”. E. Voegelin, The Gospel… dz. cyt., s 193.
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swoją istotę dopiero wprowadzony; zdanie „świadomość jako wydarzenie” nabiera nowego
sensu – świadomość nie jest już po prostu wydarzeniem partycypacji, byciem w kontakcie ani
Heideggerowskim rzuceniem. Świadomość niejako „domaga” się objawienia z zewnątrz,
ruchu z Ponad, który umożliwia jej ukonstytuowanie, „domaga” się wydarzenia. Świadomość
musi dopiero dojść do swej istoty, a owo dojście nie jest autonomiczną aktywnością
człowieka, ale wydarzeniem objawienia. Świadomość jest „tajemnicą partycypacji leżącą w
ukryciu pomiędzy Bogiem a człowiekiem”421, tj. Pomiędzy świadomości musi dopiero zostać
odsłonięte, musi stać się świadomością Pomiędzy, a staje się taką dopiero w momencie
objawienia,

pierwotnego

ruchu

boskości.

Człowiek

Voegelina

to

nie

podmiot

transcendentalny, ale biegun: ten, kto jest tylko w odniesieniu do boskiej rzeczywistości, która
to objawia się (wydarza się człowiekowi) w doświadczeniu bycia-przyciąganym. Świadomość
jest wy-darzona (zapis mój) – z boskiego bieguna, z transcendencji.
Zacytujmy na koniec Voegelina: „gdy poszukiwanie ulega rozświetleniu jako
odpowiedź na ruch boskiej obecności w duszy, poszukiwanie zostaje uświadomione jako nie
tylko ludzki wysiłek, ludzka aktywność, ale jako wydarzenie bosko-ludzkiego spotkania w
metaxy. Poszukiwana podstawa jest boską obecnością, która porusza poszukiwanie” 422.
VII
W niniejszym podrozdziale przyjrzymy się, jak według Voegelina człowiek
doświadcza ruchu boskiej rzeczywistości lub też ujmując rzecz od strony tego, co się odsłania
– jak objawia się boskość. Innymi słowy, chodzi o doświadczenie napięcia, o
fenomenalizację, o manifestację boskiej obecności (i zarazem ludzkiej odpowiedzi). Już w III
rozdziale poświęconym strukturom świadomości pisałem o tym, że świadomość jest
wydarzeniem partycypacji w To-rzeczywistości, zaś w rozdziale poświęconym historycznej
konstytucji świadomości konstatowałem, że dla autora Anamnesis historia jako taka
konstytuuje się w wydarzeniach teofanicznych, one są bowiem „epokowym wydarzeniem” w
sensie ścisłym. W istocie rzeczy kategoria wydarzenia423 jest - wraz z takimi pojęciami jak
421

„Geheimnis des Partizipierens, das zwischen Gott und Mensch verborgen ist”/„a mystery of participation,
which lies hidden between God and man”. E. Voegelin, Was ist Politische… dz. cyt., s. 330/E. Voegelin, What
is… dz. cyt., s. 387).
422
„and he gains the desired knowledge when the search becomes luminous as a response to the movement of
divine presence in the soul when he becomes consciouss of his search as not merely a human effort but as the
event of a divine-human encouter in metaxy. The ground that is sought is the divine presence that moves the
search”. E. Voegelin , The Beginning… dz. cyt., s. 187.
423

Według słownika języka polskiego wyraz wydarzenie oznacza: 1) <to, co się stało, wydarzyło; splot, bieg
okoliczności powodujący coś; wypadek, przypadek, zdarzenie>, także <Wydarzenie historyczne, dziejowe.
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napięcie, bieguny czy metaxy - podstawową kategorią stosowaną przez Voegelina. Przyznaje
to on sam: „Ów problem wydarzenia będzie naszą podstawową kategorią, razem z
kompleksem, którego nie można fragmentaryzować”424.
Voegelin nie posługuje się takimi wyrażeniami, jak „sens tego, co się jawi” czy też
„sens bycia” - pierwsze ma bowiem charakter Husserlowski, z kolei drugie Heideggerowski.
Jednakże wydaje mi się, że możemy zaryzykować sformułowanie, nie narażając się
jednocześnie na zarzut deformacji myśli Voegelina: to, co się ukazuje (czy ujmiemy to jako
wydarzenie świadomości, czy wydarzenie historyczne, czy też wydarzenie teofaniczne w
sensie ruchu boskiej rzeczywistości i odpowiedzi człowieka), jawi się jako wydarzenie, a nie
przedmiot. Doświadczenie tego, co nieprzedmiotowe, wzajemna partycypacja czy też
napięcie – „są na sposób” tudzież fenomenalizują się jako wydarzenie 425 . Innymi słowy:
transcendencja w sensie transcendowania jest wydarzeniem.
Jak już pisałem, według Voegelina biegunów doświadcza się tylko w napięciu, są one
dane tylko w swym ruchu. Pisze Voegelin: „Egzystencjalna świadomość życia w napięciu
wezwania-odpowiedzi stanowi integralną [całość, T.N.] w tym sensie, że tak jak nie ma
napięciowej metaxy bez boskiego i ludzkiego bieguna, tak nie ma biegunów poza
doświadczeniem w egzystencjalnym napięciu. Metaxy i bieguny przynależą do siebie wzajem
jako części jednej rzeczywistości stającej się rozświetloną w doświadczeniu. […] nie należy
Dramatyczne, przełomowe wydarzenia. Łańcuch wydarzeń>, a także 2) <ważne albo wybitne osiągnięcie w
jakiejś dziedzinie> (Słownik języka polskiego, t III R-Z, s. 783, PWN Warszawa 1983). Z kolei zdarzenie to <to,
co się zdarzyło, wydarzyło, zaszło, co się stało; wypadek, wydarzenie, zajście> (s. 989). Zdarzenie jest więc
związane ze stawaniem się, ze sferą w której coś może się zmienić; wskazuje na coś co zaistniało, a czego przed
zaistnieniem nie było. Z semantycznego punktu widzenia warto jeszcze odnotować znaczenie nadawane słowu
przydarzyć się: <stać się, zdarzyć się niespodziewanie; zajść nieprzewidzianie; przytrafić się> ( słownik języka
polskiego tom II, s. 1035. PWN Warszawa 1982).
424
„This problem of event will be basic category, together with that of complex which cannot be
fragmentarized”. E. Voegelin, Meditative Origin of the Philosophical Knowledge of Order [w:] The Drama of…
dz. cyt., s. 47.
425
Bodaj jedynym autorem, który zwrócił uwagę na fundamentalną rolę pojęcia wydarzenia w filozofii
Voegelina, jest John Corrington. Według niego najważniejsze charaktery wydarzenia można opisać tak: 1) z
empirycznego punktu widzenia, każde doświadczenie może mieć charakter wydarzenia w procesie konstytucji
historii, jako „fakt” zewnętrznego świata wydarzenie może przybrać dowolną formę; 2) doświadczeniowo (ang.
experentially) doświadczenie musi mieć charakter teofanii, musi wykraczać poza zmysłowo uchwytywalną
rzeczywistość, poza empiryczną rzeczywistość, a to ponieważ jest obecnością czegoś, co nie odpowiada żadnej z
wewnątrzświatowych możliwości; 3) wydarzenie ma charakter epokowy, tj. dzieli historię na przed-wydarzenia i
po-wydarzenia; 4) wydarzenie musi przybrać formę spotkania poruszającej się świadomości i boskiej podstawy,
ku której świadomość porusza się w procesie dyferencjacji świadomości. Corrington odnosi tę korelację do
konstytucji historii i zauważa, że historia konstytuuje się w wydarzeniach, które nie są po prostu wydarzeniami
wewnątrz świata. Jak pisze o wydarzeniu: „nie jest ono przedsięwzięciem, nie można go także wywoływać.
Nawet jeśli powstaje w jakichś empirycznych okolicznościach, omimo to wymyka się wszelkim empirycznym
próbom opisywania czy przewidywania” („it is not an enterpreise, nor it can be evoked. If its occasion is
empirical, it nonetheless stands beyond any attempt at empirical level of desription or prediction, s. 178”). Zob.
J.Corrington, Search for Order… dz. cyt., s. 177-179.
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rozdzielać metaxy i jej biegunów w autonomiczne byty” 426. Jeśli traktować Voegelina jako
fenomenologa, to można powiedzieć, że:
(1) źródłową sferą jawienia jest Pomiędzy – w niej zachodzi napięcie;
(2) fenomen we właściwym sensie – w sensie tego, „co się zrazu i zwykle właśnie nie
pokazuje, co – przeciwnie niż to, co się zrazu i zwykle pokazuje – jest skryte, lecz
równocześnie z istoty przysługuje temu, co się zrazu i zwykle pokazuje, i to tak, że ustanawia
jego sens i podstawę”427 – jest napięcie ku boskiej rzeczywistości;
(3) sposobem w jaki napięcie się ukazuje - ale tak że „dokonuje ono swojego pełnego
zjawienia; tym samym otrzymujemy dokładnie to, w jaki sposób ono się daje” 428 - jest
wydarzenie teofaniczne, w którym to pierwsze przyjmuje konkretną formę ruchu i
przeciwruchu, tj. objawienia i odpowiedzi.
To, co źródłowe, pozostaje niedostępne dla świadomości intencjonalnej, dlatego że
każdy akt intencjonalny jest albo aktem obiektywizującym, albo ma taki za podstawę. Dla
uprzedmiotawiającego spojrzenia sfera Pomiędzy wraz z jej napięciem i biegunami pozostaje
niewidzialna – jak pamiętamy, jest ona „intangible”, tj. niedotykalna, niezmysłowa,
nieuchwytna. Wydarzenie teofaniczne wydarza się poza zasięgiem spojrzenia. Spojrzenie
może zawładnąć wydarzeniem dopiero wtedy, gdy zinterpretuje wyrażające symbole owego
doświadczenia jako byty/przedmioty (a więc nie może zawładnąć wydarzeniem – włada
jedynie urobioną na swój wzór iluzją). Jak pokazał to przede wszystkim Lévinas, spojrzenie,
akt obiektywizujący, nieuchronnie wiąże się z władzą nad przedmiotem – przedmiot
świadomości zostaje „wchłonięty” przez Toż-Samego; to, co nieznane, zostaje sprowadzone
do tego, co znane; inność zostaje przeobrażona w tożsamość podmiotu, który w każdym
swoim przeżyciu identyfikuje się jako obecność. Intendujący podmiot obiektywizuje, a więc
w swojej aktywności określa przedmiot: „wszelka aktywność jest identyfikacją i krystalizacją
Tego Samego przeciw Innemu”429. Inne myślenie, myślenie, które chce myśleć to, co inne,

426

„This existential consciousness of living in the tension of appeal-reponse is integral in the sense that neither is
there a tensional metaxy without the divine and human reality as its poles, nor are there such poles other than
those experienced in the existental tension. The metaxy and the poles belong together as parts of the one reality
that becomes cognitively luminous in the experience […] Neither must the metaxy nor its poles be torn apart into
autonomous entities”. E. Voegelin, Wisdom… dz. cyt., s. 349.
427

M. Heidegger, Bycie i czas, dz. cyt., s. 45.
J.-L. Marion, Będąc danym… dz. cyt, s. 7.
429
E. Lévinas, O Bogu, który nawiedza myśl [w:] O Bogu, który nawiedza myśl, przeł. M. Kowalska, Kraków
1994, s. 118.
428
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jest przekroczeniem intencjonalności. Ideałem dla francuskiego filozofa jest bezsenność, czyli
czuwanie nieintencjonalne, bez-inter-es(s)owne, a więc nie utożsamiające.
Z pewnością nie można iść zbyt daleko w paralelach pomiędzy Lévinasem a
Voegelinem430: dla tego pierwszego „głównym grzechem” filozofii jest obecność pojmowana
jako nieustająca re-prezentacja, nieustanne ujmowanie obecności. Różnica między Lévinasem
a Voegelinem pojawi się tam, gdzie autor Całości i nieskończoności uznaje, że radykalna
transcendencja i separacja Boga uniemożliwiają Jego doświadczenie – dla żydowskiego
filozofa idea doświadczenia wiąże się z kategoriami immanencji, obecności i wreszcie bytu;
korelatem doświadczenia jest przedmiot, doświadczenie to stosunek pomiędzy podmiotem a
przedmiotem, tj. obecnością uobecniającą i obecnością uobecnianą. Voegelin, nieowładnięty
obsesją obecności, będzie starał się myśleć doświadczenie jako doświadczenie napięcia ku
boskiej obecności, jako doświadczenie nie-przedmiotowe. Wydarzenie napięcia jest próbą
pomyślenia boskiej rzeczywistości i człowieka poza horyzontem sensu wyznaczonego przez
przedmiotowość431.
Chciałbym wskazać na jeszcze jeden wątek zbliżający Lévinasa i Voegelina, wątek,
który u Voegelina jest wprawdzie wyraźnie zaznaczony, ale nie został w tak precyzyjny
sposób wyjaśniony, jak w pismach francuskiego fenomenologa. Husserlowskie bycie danym
(niem. Gegebenheit) - tj. postrzeganie tego, co dane - wiąże się z cielesnością podmiotu i
przedmiotu. Zauważa Lévinas: „Dar wymaga ręki, która bierze. Właśnie wtedy, gdy bierzemy
go w ręcę, jest on obecny <we własnej osobie> (eigentlich), obecny <ciałem>, a nie tylko
<jako obraz>, obecność powstaje przez trzymanie w ręce”432. To, co obecne, daje się wziąć
do ręki, przywłaszczyć, tj. „jest ona obecnością pewnej treści, treści obdarzonej zmysłowo
uchwytnymi właściwościami, choć mającej także swoją tożsamość rodzajową, a w każdym

430

Wstępną próbę porównania filozofii Voegelina i Lévinasa stanowi artykuł Williama Paula Simmonsa, dotyka
on jednak kwestii innych niż te poruszane przeze mnie. Zob. Simmons W.P., Voegelin and Lévinas on the
„Foundations” of Ethics and Politics. Transcendence and Immanence Revisited [w:] Eric Voegelin’s Dialogue
with Postmoderns. Searching for Foundations, ed. P. A. Petrakis i C.E. Eubanks, Columbia 2004, s. 121-144.
431
Lévinas napisze: „Trzeba się zastanowić, czy ponad zrozumiałością i racjonalnością tożsamości,
świadomości, teraźniejszości i bytu – ponad zrozumiałością immanencji – nie jest słyszalne znaczenie,
racjonalność i racjonalizm transcendencji, czy poza bytem nie ukazuje się sens, którego pierwotność przełożona
na język ontologiczny da się wyrazić jako uprzedniość względem bytu. Nie jest wcale pewne,, że wychodząc
poza terminy bytu i bycia, z konieczności popadamy w język mniemań i wiary. W istocie, wiara i mniemanie,
choć pozostają albo chcą pozostać poza rozumem, przemawiają językiem bytu. Nic nie przeciwstwia się
ontologii, w tak małym stopniu, jak mniemająca wiara”. E. Lévinas, O Bogu… dz. cyt., s. 116.
432
E. Lévinas, Uwagi o sensie [w:] Tamże, s. 239.
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razie swoją tożsamość formalną czegoś w ogóle (niem. etwas uberhaupt), na co można
wskazać palcem jako punkt w obecności świata i co można zidentyfikować”433.
I Lévinas, i Voegelin utrzymują, że przedmiot świadomości intencjonalnej jest pewną
treścią, od strony formalnej zaś jest czymś w ogóle, tj. przedmiotem. Zdaniem autora
Anamnesis,

przedmiot

jest

przedmiotem

wewnątrzświatowym,

czasoprzestrzennym,

posiadającym jakąś trwałą istotę. Jeśli postrzeganie jest chwytaniem, ujmowaniem
przedmiotu, to jest tak tylko dlatego, że przedmiot waży, ma kształt, który można objąć.
Praformą,

prapostacią

doświadczenia

jest

dla

Husserla

spostrzeżenie

przedmiotu

zewnętrznego, zmysłowego. Intencjonalność nieubłaganie wiąże się ze zmysłowością. Także
Voegelin zauważa, że intencjonalność ma za swoją podstawę ludzką cielesność; dla
ucieleśnionej świadomości to, co się ukazuje, jawi się jako zewnętrzne wobec podmiotu
(który ujmuje siebie jako pewne wnętrze) – przedmioty zjawiają się otoczone „aurą
zewnętrzności”434.
Pytanie, w jaki sposób Voegelinowska koncepcja doświadczenia napięcia ku boskości
wykracza poza ograniczenia wyrażone przez łańcuch znaczeń podmiot- spostrzeżenieprzedmiot? Przede wszystkim musimy pamiętać, że zgodnie z tym, co pisze autor Order and
History, transcendencja nie jest jakimś bytem czy preegzystującym przedmiotem. Skok-wistnieniu, doświadczenie transcendencji nie oznacza odkrycia jakiegoś świata poza światem,
nawet świata subtelnych i eterycznych ciał, tak jak widział to np. Swedenborg. Platoński
termin epekeina czy symbol Ponad Voegelina, nie desygnuje jakiegoś miejsca,gdzie
przebywałaby boskość. Podstawowe symbole Początku i Ponad są tzw. kierunkowymi
indeksami (ang. directional indeces), wskazującymi kierunki, w jakich poszukujący boskiej
podstawy człowiek może poruszać się. Bieguny dane są tylko w napięciu, a napięcie jest
napięciem pomiędzy biegunami. Człowiek nie wie nic o boskości, ale i o sobie (w sensie swej
istoty) poza tym, co doświadcza w metaxy: „Doświadczenie w metaxy jest źródłem poznania
partnerów spotkania i samego spotkania. Jeśli [bosko-ludzkie] spotkanie i jego partnerzy
ulegną reifikacji w byty istniejące niezależnie od swego źródła [wydarzenia teofanicznego,
przyp. T.N.] owo źródło ulegnie przesłonięciu. Nie można hipostazować boskiego partnera w
przedmiot, nie można także hipostazować ludzkiego partnera w podmiot poznania; nie można
także samego spotkania, ruchu i przeciwruchu w metaxy psyche, hipostatycznie przemieniać

433
434

Tamże, s. 239.
E. Voegelin, Meditative Origin… dz. cyt., s. 49-50.
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w immanentne-światu doświadczenia hipostatyczngo ludzkiego podmiotu”435 . Jeśli ulegnie
się pokusie hipostazacji, to miast rozświetlenia rzeczywistości w pomiędzy, człowiek zostanie
opanowany przez wizję podmiotu immanencji, nakierowującego się na transcendentny
przedmiot. Hipostazacja, którą Voegelin traktuje synonimicznie do uprzedmiotowienia,
niszczy integralną strukturę świadomości metaxy, czyni bowiem z biegunów już-zawszeistniejące przedmioty, przedmioty istniejące niezależnie od doświadczenia.
Inaczej rzecz ujmując: metafizyka petryfikuje dynamiczną strukturę metaxy. Z tego, co
„jest”, tylko na sposób ruchu i tylko w obrębie doświadczena czyni przedmioty/byty istniejące
niezależnie od doświadczenia. Metafizyczna petryfikacja, tj. hipostazacja, prowadzi do tego,
że symbole transcendencji - Ponad i Początek wyrażające kierunek transcendowania, pozaświatem jako poza-przedmiotowością - zostają oderwane od ruchu transcendowania i ruchu
przybywania boskiej rzeczywistości. We właściwym sensie transcendencja (Ponad) jest tylko
o tyle, o ile człowiek transcenduje. Poza transcendowaniem, poza jednością dynamiki ruchu i
przeciwruchu, nie ma żadnej transcendencji. W eseju The Beginning and the Beyond Voegelin
posługuje się terminem intencjonalnej redukcji (ang. intentionalist reduction) i wyjaśnia, że
używając pojęcia transcendencji poza kontekstem doświadczenia, resp. wydarzenia
teofanicznego, uprzedmiotawiamy ją. Dlatego Voegelin podkreśla: „nie ma transcendentnej
rzeczywistości innej niż ta doświadczana we wznoszeniu się [duszy, T.N.] ku Ponad”436.
O transcendencji można mówić sensownie, tj. zgodnie z prawdą rzeczywistości, tylko
w rzeczywistości metaxy. Pisze Voegelin: „W medytacyjnym wydarzeniu, Ponad jest
analitycznie nieodseparowalne od aktu, w którym staje się <widoczne>, podobnie jest
[nieodseparowane, T.N.] od symboli językowych, w jakich wyraża się akt i jego rezultaty” 437.
Co za tym idzie: „świat nie jest istniejącym przedmiotem, ale indeksem dla kompleksu
rzeczywistości-rzeczy i relacji między nimi, którego nie-boska, autonomiczna struktura staje

435

„The experience in the metaxy is the source of our insights concerning the partners to the encouter, as well as
concerning the encouter itself. This source will be eclipsed, if the partners and their encouter are reified into
entities independent of the source. Neither must the divine partner by hypostatized into an object, nor the human
partner inso a subject of cognition; nor must the encouter itself, with its movements and counter-movements in
the metaxy of the psyche, by hypostatically transformed into the world-immanent experience of a hypostatic
human subject”. E. Voegelin, The Beginning and… dz. cyt, s. 179.
436

„there is no <transcendent reality> other than the Beyond experienced in the <rise>”. Tamże, s. 218.

437

„In the meditative event, the Beyond is analytically inseparable from the act in which it becomes <visible>, as
well as from the language symbols by which the act and its result will be expressed”. Tamże, s. 218.
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się jawna wraz z doświadczeniem istnienia”

438

. Mówienie o świecie immanentnych

przedmiotów ma sens tylko wtedy, gdy bierze się pod uwagę boską transcendencję - o
immanencji i transcendencji można mówić tylko w ich wzajemnej różnicy, odróżnieniu. Ale
odróżnienie zakłada pewną tożsamość, pewne napięcie w którym i dzięki któremu są one
odróżnione. Dlatego też musimy pamiętać, że mówienie o immanencji i transcendencji ma
sens tylko wtedy, gdy pamięta się, że są one momentami doświadczenia procesu, tylko
biegunami napięcia. Transcendencja i immanencja są tylko o tyle, o ile jest napięcie, ruch z
którego są i w którym są.
Jeśli biegunów doświadcza się tylko w napięciu, jeśli nie są one dane inaczej niż w
napięciu, to można powiedzieć, że poza napięciem są one nieobecne. Objawienie boskiej
rzeczywistości, jej samoobjawienie jest odbierane przez człowieka jako doświadczenie ruchu,
a nie samego bieguna. Albo inaczej rzecz ujmując: gdy boska rzeczywistość objawia się w
ruchu w metaxy, to tym, co się ukazuje, jest ruch – a nie biegun. Ruch jest przybywaniem
od… tudzież skądinąd, ma kierunek, skąd przybywa; w ruchu biegun rzeczywiście jest
obecny, ale biegun sam-w-sobie jest nieobecny. Ukazywanie się boskości musi być
paradoksalne: boska rzeczywistość ukazuje się, objawia się w napięciu – jako ruch; biegun
objawia się w ruchu – ale poza doświadczeniem ruchu nie mamy żadnego doświadczenia
bieguna, i w tym specyficznym sensie człowiek doświadcza nieobecności bieguna. Pisze
Voegelin: „Boska rzeczywistość jest doświadczana jako obecna w bosko-ludzkich
porządkujących ruchach duszy i jednocześnie [jest doświadczana, T.N.] jako coś Ponad swą
konkretną obecnością”439.
Doświadczając boskiego ruchu, boskiej obecności, człowiek doświadcza także –
Voegelin podkreśla, że to również jest doświadczenie, a nie wynik późniejszej refleksji –
tego, że ponad obecnością „wznosi się” boska rzeczywistość, jej nadmiar; to, co
nieobjawione. Doświadczenie boskiej obecności jest paradoksalne, migotliwe: doświadczamy
obecności,

a

zarazem

nieobecności,

Voegelin

często

pisze

o

„doświadczeniu

438

”/”Auch die Welt ist nicht in Gegenstand, den es >>gibt<<, sondern der Index für dn Realitätskomplex der
Dinge Und der Relationen zwischnen ihnen, wenn Imre nich-göttliche Eigenstruktur durch die Seinserfhrung
sichbar wird”/„Neither is the world an object that exists, but an index for the complex of the reality of things and
their relationships, as soon as their nondivie, autonomus structure becomes visible through th experience of
being”. E. Voegelin E., Ewiges Sein… dz. cyt., s. 275/E. Voegelin, Eternal being… dz. cyt., s. 332.
439

„Divine reality is experienced as present in the divine-human ordering movements of the soul and, at the
same time, as something „Beyond” it concrete presence”. E. Voegelin, Order and History V… dz. cyt., s. 83.
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niedoświadczalnej boskiej rzeczywistości”440. Chodzi o to, że ukryty Bóg, objawiając się nie
przestaje być ukrytym, lecz objawia się jako ukryty. Doświadczając boskiego ruchu,
doświadczamy jednocześnie, że „przybywa” on z transcendencji, że boska rzeczywistość
objawiając się, jednocześnie się uchyla. Ponad, epekeina, jest dane tylko w swej parousia,
obecności. Pisze Voegelin: „Nawet kiedy boskie Ponad objawia się w swej kształtującej
obecności, pozostaje nieobjawioną boską rzeczywistością; Ponad tego, co objawione” 441 .
Możemy odróżnić „boską rzeczywistość, która wkracza w metaxy w ruchu egzystencji”, od
niewidzialnego Boga, „doświadczanego jako rzeczywisty ponad metaxy egzystencji”442.
Poruszając wątek paradoksalnego charakteru wydarzenia teofanicznego, Voegelin
powołuje się najczęściej na Platona, który w Państwie pisał o Agathonie jako epekeina tes
ousias 443 , zaś w Fajdrosie o hyperouranios topos 444 . Jednakże myślicielem, który w
najpełniejszy sposób zdał sprawę z paradoksalnego charakteru wydarzenia był - według
autora Anamnesis 0 Pseudo-Dionizy Areopagita. Wspominam tutaj Pseudo-Dionizego także
dlatego, że Voegelin uważał, iż najwyższą formą filozofii jest ta, którą nazywał mistyczną
filozofią. Mistyczna filozofia jest tożsama z medytacją nad niedoświadczalną otchłanią
boskiej rzeczywistości i jej związkami z człowiekiem i kosmosem445. W pierwszym rozdziale
Teologii mistycznej, zatytutłowanym Boska ciemność, Dionizy pisze: „rzeczy najbardziej
boskie i najznaczniejsze, które się widzi i pojmuje, są tylko pewnymi, hipotetycznymi
znakami tego, co podlega temu, co przekracza wszystko, ukazującymi obecność Tego, który
stąpa po szczytach poznania w swoich najświętszych miejcach, wyższych nad to, co
pojmowalne intelektem” 446 . Jeśli noetyczna medytacja odkrywa boskość jako podstawę
istnienia rzeczywistości, a pneumatyczne doświadczenie przynosi wiedzę o osobowym i
aktywnym charakterze boskości, to mistyczna filozofia jest nieustannym krążeniem myśli
wokół niedoświadczanej głębi, absolutnej transcendencji, która zarazem jest i nie jest obecna.
440

„experience of the non-experentiable divine reality”. Tamże, s. 83.
„Even when the divine Beyond reveals itself in its formative presence, it remains the unrevelaed divine reality
Beyond its revelation”. Tamże, s. 114.
441

442

„ divine reality which enters the metaxy in the movement of existence […] experienced as real beyond metaxy
of existence”. E. Voegelin, The Gospel… dz. cyt., s. 194.
443
Państwo 509b: „Tak więc i przedmiotom poznania nie tylko poznawalność dzięki Dobru przysługuje, ale
również istnienie, oraz istota ich od niego pochodzi, chociaż Dobro to nie jest istota, tylko coś ponad wszelką
istotę, coś wyższego i mocniejszego o wiele”.
444
Fajdros 247 C: „A miejca tego, które jest ponad niebem, ani nie oddał nigdy żaden z poetów ziemskich w
pieśni, ani go w pieśni godnie oddać zdoła”.
445
Do mistycznych filozofów Voegelin zaliczał, oprócz siebie i Pseudo-Dionizego, także Platona, Arystotelesa,
Plotyna, św. Pawła (do pewnego stopnia), Bodina i Bergsona. Lista ta zapewne mogłaby być dłuższa.
446
Pseudo-Dioizy Areopagita, Teologia mistyczna [w:] Pisma teologiczne t. I, przeł. M. Dzielska, Kraków 1997,
s. 165.
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Nie jest to już doświadczenie po prostu boskiej rzeczywistości w jej pozaświatowości, a więc
jej ponadprzedmiotowego charakteru, ale odkrycie, że poza boską obecnością w metaxy
możemy mówić o boskości „leżącej” poza metaxy, która nie „objawia się”.
O tej głębi nie możemy mówić chociażby w kategoriach istnienia, jest ona pod
każdym względem Ponad, hyper: hyperousias, hyperagathon itd. Symbolu tej głębi Voegelin
doszukuje się w biblijnym imieniu Boga, w tetragramatonie, symbolizującym wszystko, co w
Bogu jedyne. Boskie objawienie ma więc swoje stopnie (i to zarówno na planie ontogenezy,
jak i filogenezy, a więc na planie tego, co Voegelin nazywał indywidualną biografią i
historią): od kinesis i helkein - od prostego, ledwie „słyszalnego” poruszenia - po
„doświadczenie

rzeczywistości

leżącej

w

niepojmowalny

sposób

poza

wszelkim

doświadczeniem partycypacji”447.
Dynamika i głębia doświadczenia partycypacji w boskiej rzeczywistości zostały
według Voegelina najprecyzyjniej i najpiękniej wyrażone w Księdze Wyjścia (rozdział 3), a
także w komentarzu Tomasza z Akwinu do De Divinis nominibus Pseudo-Dionizego (fakt
tym bardziej znaczący, że Voegelin niemal nie odwołuje się do Akwinaty). Podążając za
wspomnianymi tekstami, Voegelin podejmuje wysiłek dopatrzenia się w historii Mojżesza
sekwencji figur wyrażających kolejne stopnie wtajemniczenia.
Po pierwsze, najpierw Mojżesz dostrzega Anioła w ognistym płomieniu dobywającym
się ze środka krzewu, który pomimo to nie ulega spalenie. Autor Anamnesis mówi: najpierw
doświadcza się boskiego posłańca; tego, który wzywa.
Po drugiej, gdy Mojżesz postanawia zbliżyć się do tego niezwykłego zjawiska, słyszy
głos Boga dobywający się z krzewu: „Mojżeszu! Mojżeszu! On zaś odpowiedział: <Oto
jestem>, Rzekł mu [Bóg]: <Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały nóg, gdyż miejsce, na którym
stoisz jest ziemią świętą. Powiedział jeszcze Pan: „Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem
Abrahama, Izaaka i Jakuba” (R 3,4-6). Voegelin mówi: oto objawia się Bóg Ojców, a więc
Bóg już znany, ale ten Bóg pozwala się zobaczyć tylko wtedy, gdy Mojższesz uszanuje Jego
świętoność i zdejmie sandały oraz zasłoni twarz.

447

„[in der Spannung zum Grund von einer Realität, przyp. T.N.] erfahren, die unfassbar über alles hinausgeht,
was wir partizipierend von ihr erfahren”/„experience of a reality that incomprehensibly lies beyond all that we
experience of it in partcicipation”. E.Voegelin E., Was ist Politische… dz. cyt., s.338/E. Voegelin, What is… dz.
cyt., s. 396.
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Po trzecie, Bóg nakazuje Mojżeszowi wyprowadzić lud Izraela z Egiptu. Ten Boży
nakaz zostaje wzmocniony objawieniem imienia Boga: „JESTEM, KTÓRY JESTEM” (W 3,
14) – oto głębia boskości, w którą człowiek nie może już zajrzeć, to objawienie „Boga, który
w głębi tetragrammatonu pozostaje wszelkim samoobjawieniem, w którym pozwala się
zobaczyć”448.
W swoim rozumieniu głębi boskości Voegelin odwołuje się do następującego ustępu z
pism św. Tomasza: „imię <Który jest> jest właściwszą nazwą Boga niż nazwa <Bóg> z
uwagi na to, od czego pochodzi, a mianowicie od istnienia, jak również z uwagi na jego
sposób znaczenia i współoznaczania, jako zostało powiedziane. Odnośnie do tego jednak, do
oznaczania czego stosuje się tę nazwę, właściwsza jest nazwa <Bóg>, którą stosuje się po to,
by oznaczyć naturę boską. Ponadto jeszcze właściwszym Jego imieniem jest Tetragrammaton,
który stosuje się, by oznaczać samą nie mogącą się odnosić do niczego innego substancję
Boga i, jeżeli wolno tak powiedzieć, substancję jednostkową”449. Voegelin komentuje to w
następujący sposób: imię „Który jest” jest najodpowiedniejsze dla Boga o tyle, o ile nie
odnosi się ono do żadnej konkretnej formy egzystencji; ponad tym imieniem wznosi się imię
„Bóg”, w którym Ten jest chwalony jako boski; ale ponad określającym naturę imieniem Bóg
wznosi się imię własne Boga, hebrajskie JHWH, Tetragrammaton – niekomunikowalna głębia
boskiej rzeczywistości 450 . To pierwsze imię jest „rzeczą myślenia” filozofii, drugie – jest
chwalone w religii, wreszcie trzecie – staje się celem medytacji określającej istotę mistycznej
filozofii.
We wszystkich powyższych akapitach daje o sobie znać kwestią, którą na łonie
fenomenologii można sformułować w następujący sposób: w jaki sposób boska rzeczywistość
ukazuje się? Co znaczy także: w jaki sposób boskość manifestuje się, a więc dokonuje swego
pełnego zjawienia (Jean-Luc Marion)? Albo też: w jaki sposób to, co boskie samoprzejawia
się (Martin Heidegger)? Odpowiedź Voegelina: „Doświadczenia boskiej, formatywnej
obecności są wydarzeniami w metaxy egzystencji, a symbole wyłonione przez paruzję
wyrażają boską rzeczywistość jako wtargnięcie porządkującej mocy [przybywającej, T.N.] z

448

„the God who Is in his tetragramatonic depth behind whatever he reveals himself to be when he lets himself to
be seen by man”. E. Voegelin E., Order and History IV… dz. cyt., s. 293.
449
Tomasz z Akwinu, Traktat o Bogu. Summa teologii, kwestia I.13.11, przeł. G. Kurylewicz, Z. Nerczuk, M.
Olszewski, Kraków 1999, s. 196.
450
Zob. E. Voegelin, What is… dz. cyt., s. 396-397.
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Ponad w egzystencjalnym wysiłku [poszukiwania, T.N.] porządku” 451. Sposób, w jaki zjawia
się boskość Voegelin, nazywa objawieniem (ang. revelation). Ukazywanie się boskości nie
jest wydzieraniem jej jawności ani konstytuowaniem przez podmiot. Objawienie jest
samoobjawieniem, ruchem z Ponad, w którym boskość ukazuje swe przybywanie. Voegelin
czasami mówi o ruchu boskości jako o „płynącej obecności”452 (ang. flowing presence).
Jak już pisałem, według autora Order and History człowiek nie doświadcza po prostu
boskiej rzeczywistości, bo ta jako biegun jest nieobecna. Voegelin zdaje się uważać, że gdyby
mówić o doświadczeniu boskości poza doświadczeniem napięcia, mogłoby to sugerować, że
boskość jest spostrzegana, jest przedmiotem i jako przedmiot posiada kształt, który
ograniczałby ją – ale także że jest w posiadaniu podmiotu, a więc, że jest konstytuowana.
Natomiast dzieje się wręcz odwrotnie: boskość nie ma kształtu, nie ma formy, w jakiej
spojrzenie mogłoby ją objąć. Boska rzeczywistość jest dana tylko w ruchu, tylko w napięciu –
tylko w samoobjawieniu. Jej obecność, parousia, nie oznacza obecności podmiotu czy
przedmiotu, substancji trwającej w swej samo-tożsamości (trwającej pomimo upływu czasu),
nie oznacza więc tego, co Heidegger nazywał Vorhandenheit – obecność jest obecnością
płynącą, jest ruchem boskiej rzeczywistości. Albo ujmując to jeszcze inaczej, w kontekście
platońskim: obecność (gr. parousia) nie jest obecnością idei w przedmiocie, nie oznacza więc,
tego, co trwa w tożsamości, co niezmiennie subsystuje, lecz jest obecnością tego, co Ponad,
jest paruzją epekeina – co, wręcz przeciwnie, jest obecnością w sensie ruchu, który nie jest i
który nie trwa, lecz się wydarza.
Objawienie jest momentem teofanicznego wydarzenia, którego wydarzanie polega na
ruchu dwóch biegunów. I odwrotnie: ruch jest dany jako wydarzenie – wydarza się.
Objawienie nie jest spostrzeżeniem przedmiotu, ale wydarzeniem. Voegelin pisze, że
Pomiędzy i bosko-ludzkie spotkanie wydarzające się w owym Pomiędzy jest „intangible”, co
znaczy „nieuchwytne”, w sensie „nienamacalności”, „niezmysłowości”, „niematerialności”.
W wydarzeniu nie ukazuje się wyizolowany z relacji i horyzontu przedmiot, wydarzenie jest
integralne w tym sensie, że napięcia i bieguny ukazują się w nim jako, by tak rzec, istotowo,
wzajemnie powiązane rzeczywistości. Wszystko to, co wydarza się w metaxy ma boskoludzki charakter, jest rzeczywistością wzajemnej partycypacji, w której boskość sięga ku

451

„The experiences of the divine, formative presence are events in the metaxy of existence, and the symbols
engendered by the parousia express divine reality as irruption of ordering force from the Beyond into the
existential struggle for order.” E. Voegelin, Order and History V… dz. cyt., s. 113.
452

E. Voegelin, Eternal Being… dz. cyt., s. 328.
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człowiekowi, a człowiek transcenduje ku boskości, poza immanentny świat przedmiotów. To
rzeczywistość ruchów ducha, pomiędzy transcendencją pozaprzedmiotowej boskości a
immanencją świata czasoprzestrzennych przedmiotów. Spojrzenie nie ma tam nic, na czym
mogłoby się zawiesić.
Voegelin uważa, że w teofanicznym wydarzeniu tym, co się ukazuje, jest tylko i
wyłącznie sam ruch biegunów, samo wydarzenie napięcia. Kiedy Voegelin pisze, że „fakt
objawienia jest jego treścią”453, ma na myśli to, że objawienie objawia objawianie, tj. ruch
boskiej rzeczywistości objawia (ukazuje, rozświetla) własny ruch, swoje wydarzenie;
podobnie

odpowiedź

nie

ukazuje

nic

ponad

to,

że

człowiek

doświadczył

przyciągania/objawienia boskości; odpowiadając na inicjujący ruch boskości wkracza w
Pomiędzy, a jego partycypacja jest transcendencją – w transcendencji istoczy, by jeszcze raz
użyć terminu używanego przez Heideggera, transcendowanie. Innymi słowy, objawienie
objawia swe własne wydarzanie – swój ruch. Cytując jeszcze raz Voegelina: „O
doświadczeniach można powiedzieć, że ruch nie ma żadnej <zawartości> poza
zapytywaniem, pathe przyciągania i przeciwnego przyciągania, kierunkowymi indeksami
owych ruchów, a także świadomością siebie, którą zwiemy rozświetleniem”454.
Określenie

bosko-ludzkiego

spotkania

jako

wydarzenia

ma

jeszcze

inną

konsekwencję. Tak Voegelin pisze o powstaniu filozofii jako nowej formy świadomości:
„Człowiek może odpowiedzieć na nadchodzący od boskiej podstawy ruch objawienia
zapytując i poszukując, jednakże teofaniczne wydarzenie pozostaje poza jego kontrolą. Nie
wiadomo dlaczego wydarza się w takim to a takim historycznym momencie; dlaczego nie
wcześniej bądź później; […] dlaczego w ogóle [filozofia, T.N.] się pojawiła, skoro przez
tysiąclecia jej nie było?” 455 . Voegelin pisze: „theophanic event happens”: teofaniczne
wydarzenie się przydarza. Przydarza się konkretnemu człowiekowi jako przedstawicielowi
konkretnej kultury, w określonym czasie i miejscu; człowiekowi, który doświadcza naokoło
siebie danego nieporządku. Wydarzenie teofaniczne się przydarza – a więc pozostaje poza
kontrolą i władzą podmiotu, w istocie rzeczy nie ma tu żadnego podmiotu, a tylko ten, kto
453

„the fact of revelation is its content”. E. Voegelin, The Beginning… dzy. cyt, s. 185.
„ As far as the experiences are concerned, the movement has no <contents> other than its questioning, the
pathe of pull and counterpull, the directional indices of the puls, and the consciousness of itself that we have
called its luminousity”. E. Voegelin, The Gospel… dz. cyt., s. 186-187.
454

455

„To this revelatory movement (kinesis) from the divine ground, man can respond by his questioning and
searching, but the theophanic event itself is not at his command. Mobody knows why it happens at this particular
time in history, why not earlier or later; why in the cultural context of Hellenic polis, why not elsewhere; why in
the civilizatiolan setting of city-state; why not under rustic conditions; why at all, if it has not occured for
thousands of years in the past”. E. Voegelin, Order and History IV… dz. cyt., s. 280.
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odpowiada na wezwanie, kto doświadczywszy przyciągania, poszukuje. Ruch boskości nie
jest jej odsłonięciem, ukonstytuowaniem ani zaprojektowaniem - jest samoobjawieniem.
Nikt nie ujął tego lepiej niż Jan Ewangelista (J 3:8): „Wiatr wieje tam, gdzie chce, i
szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża”. Boska rzeczywistość
jest niewyjaśnianą tajemnicą, znajdującą się poza władzą podmiotu; ukazuje się tylko o tyle, o
ile się samoprzejawia, tj. o ile się samoobjawia. Voegelin pisze w Ecumenic Age: „Gdy Bóg
pozwala się ujrzeć, czy to gorejącym krzewie czy w Prometejskim ogniu, jest takim, jakim
ukazuje się w wydarzeniu. W zwartej wizji Parmenidesa punkt ciężkości położony jest na
Jedności rzeczywistości w której wszystko ma swój początek. Epizod o krzewie gorejącym
dokonuje subtelniejszych rozróżnień pomiędzy tajemnicą boskiej otchłani a tym, jak Bóg
pozwala się poznać w konkretnym teofanicznym wydarzeniu” 456 . Człowiek nie wywołuje
boskości, chyba że ta postanowi odpowiedzieć na jego wezwanie; człowiek nie konstytuuje
boskości – objawia się ona tak, jak się objawia. Świadomość przydarzania rozbudza i
podtrzymuje świadomość tego, że rzeczywistość jest i musi pozostać tajemnicą: tajemnicą
pozostaje kiedy, gdzie i komu wydarzenie się przydarzy, tajemnicą jest cel, ku któremu
zmierza rzeczywistość i człowiek (o tym będę pisał w następnym podrozdziale), tajemnicą
jest wreszcie sama boskość w swej inności, pozaświatowości, tajemnicą jest dlaczego
człowiek musi żyć w pomiędzy itp., itd.
Światło rozprasza ciemność tylko do pewnego stopnia, a cenną częścią wiedzy jest
świadomość nieusuwalności ciemności. Wbrew już przytaczanym konstatacjom Lévinasa,
jakoby ekstaza była równoznaczna z wchłonięciem poznającego przez poznawane(go), a więc
jakoby była wejściem w zaświaty, Voegelin roztacza wizję wydarzenia teofanicznego jako
ruchu boskiego bieguna i ruchu odpowiedzi człowieka – transcendencja, wzajemna
partycypacja nie musi oznaczać magicznej komunii rodzajów i zlania się rozmaitych
porządków457, ale doświadczenie, w którym biegun jako taki jest nieobecny, albo jest obecny
jedynie w swych ruchach pozbawionych jakiejkolwiek zmysłowej treści. Metaxy
świadomości, ta metaforyczna przestrzeń partycypacji, nie jest równoznaczna z anulowaniem
dystansu. W Pomiędzy dystans ma charakter paradoksalny: transcendujący człowiek nie może
456

„When God lets himself be seen, whether in burning thorbush or in Promethean fire, he is what he reveals
himself to be in the event. In the compact Vision of Parmenides, the accent falls on in the Oneness of the
realissimum from whom all reality originates. The Thornbush episode more subtelny distinguishes between
mystery of divine abyss and that What as [that] which the God lets himself be concretely known in the
theophanic event”. Tamże, s. 293.
457

E. Lévinas, Całość i… dz. cyt., s. 38.
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go przekroczyć, może go przekraczać i to o tyle, o ile tajemnica się objawia. Objawiająca się
w swej tajemnicy boska rzeczywistość dopiero konstytuuje dystans. Doświadczenie boskiej
parousia, obecności jako ruchu, pozostaje związane ze świadomością niedoświadczanej głębi.
Paradoks miast niszczyć dystans pogłębia go. Oto porządek erotycznego napięcia – zamiast
znajdować zaspokojenie, miłość wydarza się i tym samym pogłębia się w transcendowaniu.
Wydarzenie napięcia w metaxy nie oznacza więc ekstazy w sensie wchłonięcia poznającego
przez poznawanego, bowiem Pomiędzy „nie jest to ani ludzka rzeczywistość, ani boska, lecz
to co zachodzi <Pomiędzy> tymi rzeczywistościami, <Pomiędzy>, którego nie należy
fragmentaryzować ani hipostazować”458.
Na koniec rozważań o wydarzeniu pragnę poruszyć jeszcze kwestię fenomenu wiary.
Jeśli bycie ku boskości oznacza rzeczywistość napięcia w Pomiędzy, a właśnie tak twierdzi
Voegelin, to każde bycie ku boskości ma charakter wydarzenia – w każdym odniesieniu do
boskości dochodzi do wydarzenia ruchu, do samoobjawienia boskości, choćby tylko w postaci
pierwotnego przyciągania. Czy więc wiara, np. chrześcijańska, jest czymś innym niż
doświadczenie, czy nie jest wydarzeniem? Zdaniem Voegelina, wiara jest jednym z modi
wydarzenia teofanicznego i, podobnie jak filozoficzna medytacja czy doświadczenie
mistyczne sensu stricte, jest transcendowaniem. Istotę wiary najpełniej oddaje według
Voegelina epizod z drogi do Cezarei Filipowej, przedstawiony w Ewangelii św. Mateusza (Mt
16:13-20): Jezus pyta uczniów, za kogo uważają Go ludzie, a właściwie za kogo uważają
Syna Człowieczego. Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza –
odpowiadają uczniowie. W końcu Jezus kieruje swe pytanie do Piotra, na co Apostoł
odpowiada: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus mu odrzekł: Błogosławiony
jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój,
który jest w niebie”. Komentuje Voegelin: „nikt nie może rozpoznać ruchu boskiej obecności
w Synu, o ile w nim samym boski Ojciec nie będzie obecny. Objawienie boskiego synostwa
nie oznacza poinformowania o tym fakcie, lecz jest ludzką odpowiedzią na pełnię obecności
Nieznanego Boga w Jezusie, którego obecność pierwotnie porusza jego własną
egzystencję”459.

458

„This reality is neither the human reality nor the divine reality, but what passes ‘between’ these realities,
without this ‘In-Between’s’ having to be once again independently fragmentarized or hypostatized”. E.
Voegelin, Meditative Origin… dz. cyt., s. 147-148).
459
„nobody can recognize the movement of divine presence in the Son unless he is prepared for such recognition
by the presence of the divine Father in himself. The divine Sonship is not revelaed through an information
tendered by Jesus, but through a Mans reposnse to the full presence in Jesus of the same Unknwon God by
whose presence he is inchoatively moved in his own exitence”. E. Voegelin, The Gospel… dz. cyt., s. 222.
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Rozpoznać boskość w Jezusie – właściwie: ruch boskiej obecności – może tylko ten,
kto w swej duszy jest już poruszany przez boską obecność, przez tego samego Boga, który
jest w Chrystusie. Wiara jest więc odpowiedzią ludzkiego bieguna na ruch boskiego bieguna,
uwierzenie zakłada więc przyciąganie, wezwanie ze strony boskości; uwierzyć może tylko
ten, kto już, dzięki boskiemu ruchowi, egzystuje w metaxy. Wiara jest już rozświetlającą
odpowiedzią na ów pierwotny ruch boskości. Wiara jest więc teofanicznym wydarzeniem w
metaxy, doświadczeniem boskości – nawet jeśli jest to doświadczenie szczególnego rodzaju.
VIII
Wydarzenie teofaniczne stanowi kompleks, integralną strukturę – i nie chodzi tu tylko
o to, że bieguny są dane tylko w napięciu, lecz raczej o to, że wydarzenie jako wydarzenie
napięcia, ruchu boskości i transcendencji człowieka cechuje się dynamiką odpowiedzi.
Ludzka odpowiedź nie jest tym, co przychodzi po wydarzeniu teofanicznym, jest integralnym
momentem wydarzenia teofanicznego. W Ecumenic Age Voegelin napisze: „Rdzeń
teofanicznego wydarzenia jest doświadczalnie niestały. Objawienie nie jest jakąś informacją,
rzuconą człowiekowi przez ponadnaturalną moc, aby ten mógł zabrać ją do domu niczym
jakiś skarb, ale ruchem odpowiedzi na wtargnięcie boskości w psyche”460.
Wzajemna gra ruchu boskiej rzeczywistości i ruchu odpowiedzi człowieka uwidacznia
się w przytaczanym w poprzednim podrozdziale epizodzie z krzewem gorejącym: na widok
anioła Pańskiego w płomieniu ognia - w Mojżeszu budzi się świadomość niesamowitości
owego zjawiska, co pcha go (element fascinas opisany przez Rudolfa Otto) do podejścia
bliżej. Na głos Pański dobywający się z krzewu Mojżesz odpowiada zdjęciem sandałów i
zasłonięciem twarzy (tremendum); powołanie do posłannictwa Izraelowi ewokuje wahanie
Mojżesza, cichy spór z Bogiem czy też nawet - jak chcą niektórzy - magiczną próbę
zawładnięcia imieniem Boga461, co, jak wiadomo, z racji transcendencji Boga, skazane jest na
porażkę. Dynamika odpowiedzi zmierza ku jak najpełniejszej partycypacji w boskiej
rzeczywistości - jest to prawdą nie tylko w odniesieniu do indywidualnego doświadczenia, ale
także dla historii jako procesu dyferencjacji. O ile doświadczona boskość nie jest
doświadczona jako ostateczna, jako ukazującą się w pełni swej prawdy, o tyle ruch
460

„The core of the theophanic event, however, is experientally unstable. Revelation is not a piece of
information, arbitrarily thrown out by some supernatural force, to be carried home as a possesion, but the
movement of response to a irruption of the divine in the psyche”. E. Voegelim, Order and History IV… dz. cyt.,
s. 296-297.
461

Zob. LaCocque A., Objawienie objawień [w:] Myśleć biblijnie, LaCocque A. i P. Ricoeur, przeł. E. Mukoid i
M. Tarnowska, Kraków 2003, s. 311 i n.

219

wtargnięcia i odpowiedzi zmierza dalej „niekoniecznie w tej samej osobie” – gdy
transcendencja przedziera się przez ciasny woal kosmosu ani Bóg, ani człowiek nie spoczną,
dopóki ta pierwsza nie objawi się w swej pełni, jako porządkujące duszę, niedoświadczalne
Ponad.
Pomiędzy świadomości jest rzeczywistością wiedzy, ruch jest rozświetleniem - w
wydarzeniu teofanicznym człowiek staje się świadom paradoksu konstytuującego jego
istnienie. Pomiędzy świadomości uczestniczy (ang. partakes) zarówno w tym, co czasowe
(ludzki biegun), jak i w tym, co bezczasowe (boski biegun), co znaczy: nie należy w pełni do
żadnego z nich. Metaxy ma paradoksalny charakter: „gdy człowiek doświadcza swej
egzystencji w napięciu, staje się świadom tego, że jego świadomość jest zarówno miejscem,
jak i sensorium partycypacji w boskiej podstawie. O ile świadomość jest miejscem
partycypacji, o tyle jej rzeczywistość uczestniczy zarówno w tym, co boskie, jak i ludzkie, nie
utożsamiając się całkowicie z żadnym z biegunów; o ile świadomość jest sensorium
partycypacji, o tyle jest ludzka, ucieleśniona w czasoprzestrzennym istnieniu. Świadomość
jest więc zarówno czasowym biegunem napięcia (sensorium), jak i całym napięciem
wliczając w to biegun wieczności (miejsce). Nasza partycypacja w boskości jest ograniczona
przez nasze człowieczeństwo”462. Tak jak człowiek potrzebuje organów percepcji zmysłowej
– oczu, uszu, nozdrzy – aby doświadczać tego, co zmysłowe, tak potrzebuje organu
umożliwiającego doświadczanie rzeczywistości duchowej, „percypującego napięcia wewnątrz
istnienia”. Stąd „należy rozumieć duszę jako sensorium napięć wewnątrz istnienia,
szczególnie jako sensorium transcendencji”463.
Powyższe cytaty pozwalają naświetlić dwa kluczowe elementy filozofii Voegelina.
Po pierwsze, prześwietlają one wątek paradoksalności ludzkiej egzystencji: człowiek
jest tym, kto przynależy zarówno do bieguna immanencji, jak i do transcendencji (do tego

462

„when man discovers his existence in tension, he becomes conscious of his consciousness as both the site and
the sensorium of participation in the divine ground. As far as consiousness is the site of participation, its reality
partakes of both the divine and the human without being wholly the one or the other; as far as it is the sensorium
of particpation, it is definitely man’s own, located in his body in spatiotemporal existence. Consciousness, thus,
is both the time pole of the tension (sensorium) and the whole tension including it’s pole of the timeless (site).
Our particpation in the divine remains bound to the perspective of man”. E. Voegelin, Immortality: Experience
and Symbol [w:] Published Essays… dz. cyt., s. 90.
463

„In diesem Sinne ist die Seele als Sensorium der Spannungen im Sein, im besondern als sensorium der
Transzendenz zu verstehen”/„In this sense the soul is to be understood as a sensorium of the tensions within
being, in particular as a sensorium of transcendence” . E. Voegelin,Ewiges Sein… dz. cyt., s. 264/ E.Voegelin,
Eternal Being… dz. cyt., s. 321.
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ostatniego tylko w sensie transcendowania). Pomiędzy oznacza pomiędzy przepływu czasu
jako formy immanentnej egzystencji oraz wieczności jako bezczasowości (a nie wiecznego
„teraz”) - wydarzenie teofaniczne wydarza się w punkcie przecięcia (ang. intersection) czasu i
wieczności, gdy boska rzeczywistość realizuje się w czasie w odpowiedzi człowieka i poprzez
nią, i gdy czas wznosi się do swego zniesienia w tym, co wieczne. Gdy Voegelin pisze o
płynącej obecności (ang. flowing presence) ma na myśli nie tylko to, że boska rzeczywistość
objawia się w swym ruchu jako nie-przedmiot; nie tylko to, że pozostaje ona poza kontrolą
człowieka; ale także to, że wydarzenie teofaniczne wydarza się nie w czasie ani poza czasem,
lecz w miejscu ich przecięcia. Paradoksalność ludzkiej natury polega na tym, że przynależąc
do świata i czasu, człowiek jest otwarty na to, co wieczne i pozakosmiczne. Wydarzenie
teofaniczne wyłamuje się ze sztywnych ram potocznie pojętego czasu – nie jest jednym z
wielu momentów wewnątrzświatowego czasu, ale radykalnie nowym otwarciem 464 na
wieczność, momentem otwarcia czasu na wieczność. W wydarzeniu teofanicznym to, co
czasowe (człowiek, sensorium), transcenduje ku wieczności, nie wykraczając poza Pomiędzy
(miejsce partycypacji)465.

464

O tym otwarciu pokrótce, lecz tym bardziej celnie, mówił Gadamer w swym wystąpieniu „On Articulating
Transcendence” wygłoszonym na Lonergan Workshop, poświęconym głównie filozofii Voegelina. Gadamer
powołuje się na Parmenidesa Platona: byt nie jest ani jednością, ani wielością, jest wielością i jednością,
spoczynkiem i ruchem. Musi być pewien moment, kiedy byt nie jest już w spoczynku, a kiedy „wchodzi” w
ruch. To ruch w czas, ruch, który jest spoza czasu. To „sudden change”, nagła zmiana, wydarzenie. Figurą owej
nagłej zmiany jest thanatos – moment, kiedy to życie rozumiane jako planowanie i kalkulowanie zostaje
przerwane. To wejście w czas, które rozrywa łańcuch przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Gadamer śledzi
ślady owego „blow-like occurance”, gr. exaiphnes, w Liście do Tesaloniczan (5:2), w pojęciu lęku Kierkegaarda
oraz, oczywiście, w twórczości Heideggera. To właśnie w filozofii tego ostatniego doświadczenie Bycia (czy też
Bytu) zostaje rozpoznane w jego charakterze wydarzenia, jako Ereignis. Co ciekawe, obok Gadamera głównym
gościem spoktania był Voegelin. Prawdopodobnie Voegelin nie był na odczycie Gadamera (odbył się on kilka
dni przed przyjazdem Voegelina), jednakże Gadamer był obecny w trakcie odczytu Voegelina. W rozmowie,
która odbyła się później – której fragmenty możemy przeczytać w The Beginning and the Beyond. Papers form
the Gadamer and Voegelin conferences – da się wyczuć uprzejmy dystans pomiędzy dwoma filozofami, których
różniło pojęcie transcendencji – dla Gadamera transcendencja oznacza doświadczenie tego, co wykracza poza
skończoność jednostki, dla Voegelina jest ona doświadczeniem pozaświatowej boskiej rzeczywistości. Więcej o
wydarzeniu Bycia zob. H.-G. Gadamer, On Articulating Transcendence [w:] The Beginning and The Beyond.
Papers from the Gadamer and Voegelin Conferences. Suplementary Issue of Lonergan Workshop volume 4, ed.
F. Lawrance, Chico 1984, s. 7-9.
465
Michael P. Morrissey zauważa pewną linię rozwoju w twórczości Voegelina. Jeszcze w latach 40’ Voegelin
w listach do Schütza pisał o tym, że świadomość posiada swą przeszłość i przyszłość, co stanowiło oczywiste
nawiązanie do koncepcji św. Augustyna i Husserla. Autorowi Consciousness and Transcendence chodzi jednak
o to, że terminy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość miały w tamtych latach dla Voegelina podwójne
znaczenie: odnosiły się do czasu pojętęgo na sposób zewnętrzny, którego upływ można mierzyć zegarami, oraz
do czasu świadomości. Jednak wraz z wyłonieniem się w latach 60’ i 70’ koncepcji metaxy, Voegelin musiał
wprowadzić jeszcze inne ujęcie czasowości – choć należy przyznać, że kwestia czasowości metaxy jest jedną
tych, których Voegelin nie domyślał do końca. Wydarzenia teofaniczne nie wydarzają się w „czasie świata
zewnętrznego”, ale w czasie pomiędzy czasem zewnętrznym i wiecznością. Tym doświadczeniom przypisuje się
trwanie w światowym czasie (ang. duration in world-time), ponieważ ludzie przypisują owym wydarzeniom daty
– to z kolei ma swą możliwość w fakcie, że człowiek, istniejąc, egzystuje pomiędzy biegunami immanencji i
transcendencji. Innymi słowy, rozumienie wydarzenia w ramach czasu świata jest interpretacją z perpektywy
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Po drugie, musimy ustalić wzajemny stosunek pojęć partycypacji i transcendowania –
czyż nie są one tożsame? Czy może raczej partycypacja jest warunkiem możliwości
transcendowania? Albo też odwrotnie, człowiek może partycypować w boskości tylko na
sposób transcendencji (co znaczy: bez transcendencji nie ma i nie może być mowy o
partycypacji)? Czy nie jest tak (ostatnia możliwość), że boskość, przekraczając różnicę
pomiędzy nią a człowiekiem, nie udziela się właśnie w formie partycypacji, co ostatecznie
umożliwiałoby ludzką transcendencję? Na obecnym etapie analizy odpowiedź może być
jedynie cząstkowa, a przez to niepełna, ale wstępnie możemy powiedzieć, że odpowiedź na
każde z pytań jest twierdząca. Po pierwsze, jeśli przez transcendencję rozumieć wydarzające
się w pomiędzy doświadczenie napięcia, to z pewnością warunkiem tego wydarzenia jest
sensorium transcendencji, jako już cytowan „sensorium napięć” – w rozdziale poświęconym
wstępnemu ujęciu świadomości pisałem o pojęciu partycypacji jako otwartości, i właśnie
partycypacja jako otwartość oznacza samą możliwość wydarzenia się wzajemnej
partycypacji, doświadczenia. Krótko mówiąc: świadomość jako sensorium transcendencji jest
partycypacją w sensie warunku możliwości, samej otwartości. Jednakowoż po drugie, jeśli
rozumieć partycypację w Pomiędzy w sensie „wzajemnej partycypacji człowieka i boskości,
symbolizowanej przez Platońskie methexis i Arystotelesowskie metalepsis, [czyli] aktywne
życie w napięciu”466, a więc w sensie faktycznego wydarzenia transcendencji, doświadczenia
transcendowania, to bez wątpienia partycypacja jest transcendencją – możemy odwołać się do
rozumienia świadomości jako miejsca (ang. site) wzajemnej partycypacji.
Innymi słowy, partycypacja oznacza transcendowanie (jest z nim tożsama) jako
doświadczenie fenomenu wzajemnego spotkania, resp. jako wydarzenie napięcia.
Partycypacja oznacza więc zarówno warunek możliwości transcendowania (otwartość na
immanencji. Zdaniem Morrisseya, właśnie po to, aby opisać czasowość pomiędzy czasem a bezczasem,
Voegelin wprowadza termin flowing presence, odróżniający czasowość metaxy od czasu immanencji. Kiedy
więc Voegelin pisze o tym, że w każdym punkcie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości utrzymuje się
napięcie ku boskiej podstawie, ma on na myśli nie tyle czasowość świadomości konkretnego człowieka, co czas
w sensie zewnętrznym, historię. Nie sposób jednak nie odnieść wrażenia, że Voegelin zamiast rozwiązać
problem, tak naprawdę go ominął – struktura czasowości ludzkiego podmiotu transcendującego w metaxy
pozostaje nienależycie przemyślana. Warto jednak nadmienić – co chyba przeoczyli pozostali badacze, w tym
autor Consciousness and Transcendence – że w tej nierozwiniętej pełni koncepcji czasowości metaxy ujawnia
się antymetafizyczny (w sensie onto-teo-logii) charakter filozofii Voegelina – wieczność nie jest pojmowana
jako trwanie w samotożsamości, bez jakichkolwiek zmian – dostępne dla spojrzenia świadomości. Wieczność, w
sensie bezczasu, jest doświadczana i myślana jako ruch, jako wtargnięcie, a więc jako to, co wydarza się na
granicy, na owym przecięciu immanencji i transcendencji. Doświadczenie wieczności nie jest więc żadnego
rodzaju oglądem intelektualnym, kontemplacją tego, co wiecznotrwałe, niezmienne, lecz doświadczeniem
wtargnięcia, nieciągłości, zmiany – czegoś przybywającego, a w swej przybywającej obecności przecież
nieobecnego. Zob. M. P. Morrissey, Consciousness and… dz. cyt., s. 83 i n.
466

„mutual participation of human and divine symbolized by the Platonic methexis and the Aristotelian
metalepsis, the active life in the tension”. E. Voegelin, Immortality… dz. cyt., s. 89-90.

222

boskość, sensorium transcendencji), jak i samo transcendowanie (wydarzenie, miejsce
wzajemnej partycypacji) – możemy też powiedzieć: jeśli partycypacja wydarza się, to
wydarza się zawsze i każdorazowo jako transcendowanie. Ale też można zapytać: skąd w
człowieku owa otwartość, skąd taka a nie inna konstytucja świadomości – jaka jest przyczyna,
aitia otwartości? Zrazu może wydawać się, że jest to pytanie z gruntu metafizyczne – jako
pytanie o przyczynę – ale, jak pokazuje Voegelin, wcale tak być nie musi, bowiem pozostaje
do rozstrzygnięcia to, czy owa przyczyna otwartości osiągana jest w metafizycznym
wnioskowaniu, czy może raczej dana jest w jakiś inny, jeszcze nieokreślony, sposób. W tym
rozdziale nie mogę jeszcze udzielić odpowiedzi na to pytanie, domaga się ono bowiem
rozpatrzenia drugiego modi doświadczania boskości – boskiej obecności w kosmosie.
Póki co pozostańmy przy rozważeniu tego, co ma na myśli Voegelin, gdy pisze, że
człowiek doświadcza „porządkującej obecności boskości w duszy”. Cóż znaczy owo
„uporządkowanie”? Proces poszukiwania boskości jest wieloaspektowy – można o nim
mówić jako o procesie poszukiwania rozświetlenia rzeczywistości, tj. prawdy; można go
doświadczać jako poszukiwania sensu egzystencji; także jako procesu poszukiwania
podstawy rzeczywistości. Nie jest jednak tym albo tym, poszukiwanie podstawy jest bowiem
także poszukiwaniem sensu itd. Boskość jest źródłem istnienia, sensu, prawdy. Jest również
źródłem porządku, a ludzkie poszukiwanie boskości, bycie ku boskości, jest poszukiwaniem
porządku. W czasach nieporządku, gdy ulice spływają krwią (jak podczas II wojny
światowej), gdy kłamstwo podaje się za prawdę, sprawiedliwość staje się pustym słowem, a
władzę traktuje się jako możność zaspokajania własnych namiętności, człowiek poszukuje
porządku. Poszukuje go, ponieważ doświadczając szalejącego wokoło nieporządku, wie, że
jest to nieporządek, niejako intuicyjnie rozpoznaje go jako nieporządek, a to, co za nim stoi,
jako nierzeczywistość, jako morderczą fantazję. Poszukując porządku, człowiek poszukuje
uporządkowania swej egzystencji.
W Ecumenic Age Voegelin pisze: „Świadomość, partycypując w teofanicznym
wydarzeniu, ulega poznawczemu rozświetleniu, w którym ukazuje się istota człowieka,
ukonstytuowana przez relację do nieznanego boga, którego poruszająca obecność w duszy
ewokuje ruch odpowiedzi”467. Teofaniczne wydarzenie jest źródłem wiedzy o rzeczywistości,
w tym wiedzy o człowieku. W wydarzeniu doświadczona zostaje ludzka natura. Wielu
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„When he participates in a theophanic event, his consiousness becomes cognitively luminous for his own
humanity as constituted by his relation to the unknown god whose moving presence in his soul evokes the
movement of response”. E. Voegelin, Order and History IV… dz. cyt., s. 53.
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starożytnych, i także późniejszych, filozofów traktowało naturę jako to, co niezmiennie
przysługuje bytowi, jako pewną stałą; wielu współczesnych ideologów (Voegelin ma na myśli
komunistów i nazistów, ale także np. psychoanalizę) traktuje naturę jako coś, co można
kształtować, co ulega zewnętrznym naciskom, niczym plastyczna masa poddającą się woli i
mocy. Według Voegelina, w noetycznym (także pneumatycznym) doświadczeniu człowiek
doświadcza swej natury jako bycia ku boskości, napięcia ku boskiej podstawie istnienia.
Natura nie jest więc istotą w sensie tego, co inne od istnienia, oznacza ona: bycie człowieka.
Natura człowieka, tak jak rozumie ją omawiany filozof, to „czynne życie uporządkowane
przez miłujące napięciu ku boskiej podstawie, napięciem w którym niezależne ja znika”468.
W innym miejscu autor Anamnesis napisze, interpretując Platona, że porządkiem
duszy, resp. jej naturą, jest „pełne miłości poszukiwanie prawdy w odpowiedzi na boskie
przyciąganie z Ponad” 469 , erotyczne wznoszenie się duszy ku epekeina tes ousias,
transcendowanie w odpowiedzi na boski przyciąganie. Ale skoro - zgodnie z tym, co pisze
Voegelin - świadomość i jej doświadczenia są zawsze konkretne, jakże więc to, czego
doświadczający doświadcza jako własną naturę, może zostać uznane za ludzką naturę w
ogóle? Według autora Order and History, przekonanie, że to, co zostaje doświadczone jako
natura konkretnego człowieka, jest jednocześnie naturą człowieka jako takiego, nie wynika z
refleksji dokonującej się nad już wydarzonym doświadczeniem, ale jest częścią samego
doświadczenia.
Warunkiem tego przekonania, jego przesłanką (ang. premise), jest wiedza co do tego,
że wszyscy ludzie są tacy sami, resp. są tej samej natury. Ta wiedza nie wywodzi się jednak z
noetycznego bądź pneumatycznego doświadczenia, ale z pierwotnego doświadczenia
kosmosu, z partycypacji w poczwórnej wspólnocie istnienia. Wydaje się, że Voegelin chce
przez to powiedzieć, iż już w pierwotnym doświadczeniu kosmosu odkryciu ulega, chociaż w
stopniu zgęszczonym, jedność natury ludzkiej; tego, co wspólne dla wszystkich ludzi.
Bogowie są boscy, święci i nieśmiertelni, z kolei człowiek to ten, kto cierpi znoje egzystencji
tylko po to, aby ostatecznie umrzeć. Wszyscy ludzie są sobie równi, są tacy sami - nie są
bowiem bogami. Tak więc już mit, będący symboliczną ekspresją pierwotnego kosmicznego
doświadczenia, mówi, że wszyscy ludzie są tej samej natury (nawet jeśli, to czym owa natura
468

„das aktive Leben, geordnet durch die liebende Spannung der Existenz zum göttlichen Grund, in der das
autonome Selbst sich auflöst”/„An active life ordered by a loving tension toward the divine ground, a tension in
which the autonomus self dissolves”. E. Voegelin, What ist Politische… dz. cyt., s. 313/E. Voegelin, What is…
dz. cyt., s. 371.
469
„Loving quest of truth in response to the divine drawing from the Beyond”. E. Voegelin , Wisdom and… dz.
cyt., s. 307-308.
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jest, nie jest jeszcze dokładnie poznane), ludzie, będąc ludźmi nie są bogami; a to, co
skończone, nie jest tym, co nieskończone. W toku procesu dyferencji świadomości owa
ludzka natura zostaje konkretnie doświadczenia przez konkretnego człowieka470.
Ontologicznie rzecz biorąc, natura człowieka jest zawsze taka sama, w procesie
historii owa natura zostaje rozświetlona, a więc wyniesiona do światła wiedzy. Wiedza o
jedności rodzaju ludzkiego, o wspólnej naturze wszystkich ludzi, wywodzi się więc z
mitycznej świadomości – pierwotne doświadczenie kosmosu jako wspólnoty istnienia stanowi
nieusuwalną, istotową warstwę czy też poziom świadomości, podstawę dla bardziej
zróżnicowanych doświadczenia natury człowieka.
Pozostaje pytanie o to, jak ma się kwestia bycia człowiekiem do uporządkowania?
Powiedzieliśmy już, że ludzka istota jest paradoksalna – metaxy świadomości jest zarówno
sensorium, jak i miejscem partycypacji. Sensorium wskazuje na immanentny biegun napięcia.
Człowiek partycypuje zawsze i każdorazowo w całokształcie rzeczywistości – przez fakt
ucieleśnienia jest członkiem danej społeczności, spadkobiercą historii danego społeczeństwa.
„Poszukiwanie prawdy jest ruchem sprzeciwu wobec dominującego nieporządku; jest ono
wysiłkiem ponownego dostrojenia się konkretnie nieuporządkowanej egzystencji do prawdy
To-rzeczywistości; jest próbą stworzenia nowego społecznego porządku, który mógłby
rywalizować z tymi, okupującymi już przestrzeń społeczną, a których pretensja do prawdy
stałą się wątpliwa” 471.
Jeśli celem poszukiwania, transcendowania, jest źródło porządku, to odkrycie owego
porządku, uporządkowanie duszy nie jest jakimś epifenonemem, czymś towarzyszącym
teofanicznemu wydarzeniu, ale „celem” transcendowania. Dostrojenie jest uporządkowaniem.
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Oczywiście przy takim ujęciu źródłowego doświadczenia i istoty bycia człowiekiem, zachodzi pytanie czy
Voegelin i wyklucza z grona „prawdziwych” ludzi wszystkich oprócz filozofów, świętych i proroków? Czy
bowiem takie struktury świadomości, jak rozświetlenie, resp. boska tajemnica, napięcie ku boskości, refleksyjna
świadomość napięcia itp., nie charakteryzują wyłącznie tychże? W tym sensie czy chociaż ontologicznie taka
jest istota człowieka, to czy ontycznie nie są one zrealizowane tylko w kilku wybranych? Okazuje się, że nie.
Według Voegelina, są one w zwarty sposób obecne już u wszystkich ludzi, tj. na sposób ontyczny są u nich
realizowane. Voegelin powołuje się tu na Thomasa Reida i jego filozofię „zdrowego rozsądku” (common sense),
która jest wiedzą o rzeczywistości w niewyartykułowanej formie oraz zachowaniem dostosowanym do tej
wiedzy. Wiedza, o którą chodzi szkockiemu filozofowi, to nie wiedza teoretyczna – filozoficzna bądź naukowa –
ale wiedza powszechna. Z kolei filozofowie różnicują artykułą właśnie „commos sense” obecny w sposób
zwarty u wszystkich ludzi. Zob. E. Voegelin, Structures of… dz. cyt, s. 369.
471

„The Quest for truth is a movement of resistance to to the prevalent disorder; it is an effort to attune the
concretely disordered existence again to the truth of the It-reality; an attempt to create a new social field of
existential order to in competiton with the fields whose claim to truth became doubtful” . E. Voegelin, Order and
History V… dz. cyt., s. 39.
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Jak pisze Voegelin: „Wydarzenie […] jest opowieścią o próbie stworzenia porządku pośród
pustkowia nieporządku” 472.
Uporządkowana egzystencja rozpoznaje, że człowiek nie może zostać zredukowany
do ciała, popędów i gry pożądania; życie nie polega na realizacji zasady przyjemności bądź
zapanowaniu nad innymi ludźmi; prawda istnieje i nie wszystko jest dozwolone; a
rzeczywistości nie można zredukować do dyskursu i niczym nie związanej interpretacji. Jeśli
społeczeństwo to Antropos, Wielki Człowiek, to porządek społeczny zależy od porządku
duszy, od uporządkowania egzystencji. Uleczenie duszy pociąga za sobą jeśli nie uleczenie
całego społeczeństwa, to przynamniej utworzenie uporządkowanej wspólnoty (wewnątrz tej
zepsutej przez nieporządek) tych, którzy żyją w napięciu ku boskiej rzeczywistości 473 . W
liście do Alfreda Schütza, datowanym na 7.11.1949, Voegelin zdaje się wskazywać, że
porządek takiej nowej wspólnoty oparty jest nie na przemocy, ale na tym, co Platon nazwał
peitho, na perswazyjnym odwołaniu do ducha, na namowie; „Porządek ustanowiony przez
peitho nie jest po prostu porządkiem społecznym, ale porządkiem zbawienia i kosmosu.
Źródła peitho należy szukać w doświadczeniu religijnym”474.
Duchowa perswazja, jako środek do stworzenia nowej wspólnoty, nie jest
przekonywaniem odwołującym się do namiętności człowieka, ale czymś znacznie głębszym poruszeniem ducha, natury człowieka. Przy tej okazji Voegelin nazywa Platona mistykiem475.
Oto więc mistyk powraca na ziemię, gdzie mocą perswazji zakłada nową wspólnotę. Bez
wydarzenia teofanicznego, w którym rozświetleniu ulega duch, Platon nie mógłby odkryć
peitho. Warunkiem możliwości uporządkowania społecznej egzystencji jest bycie w metaxy,
transcendowanie, otwartość na boskość. W podobnym tonie Voegelin interpretował
Arystoteleską koncepcję spoudaios, dojrzałego człowieka – to ten kto dostroił się w
najwyższym możliwym stopniu do boskiego ruchu i egzystencji w kosmosie, i dzięki temu
wie, jak działać sprawiedliwie i racjonalnie, staje się więc istotą prawdziwie etyczną.
Mistyczna filozofia, jaką uprawia Voegelin, nie polega więc na opuszczeniu świata i
rozpuszczeniu się w boskości, ale na doświadczeniu porządkującej obecności – poprzez
erotyczne napięcie i w nim człowiek staje się prawdziwie etyczną i polityczną jednostką. Nie
472

„The event as a beginning is the story of an attempt to impose order on a wasteland of disorder”. Tamże, s. 40.
Na ten aspekt szczególną uwagę zwraca Michael P. Morrissey. Zob. Voegelin, Religious Experience… dz.
cyt., s. 13.
474
„And the order that is created by peitho is not merely the order of society but specifically the salvational order
and the order of the cosmos. The origins of peitho are found in religious experience”. E. Voegelin, Letter to
Alfred Schutz 7.11.1949 [w:] The Selected Correspondence 1924-1949, Columbia 2009, s. 659.
475
Tamże, s. 660.
473
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staje się taką jednostką w efekcie wydarzenia, doświadczenie nie jest przyczyną, a
uporządkowanie skutkiem – etyczne i polityczne działanie jest odpowiedzią ludzkiego
bieguna, przynależy więc do dynamiki samego doświadczenia.
Krótko mówiąc: istota człowieka tkwi w napięciu. Albo nawet: jest napięciem. Pisze
Voegelin: „[Ludzie, T.N.] muszą pozostawać otwartymi, wiedząc, że nie mają żadnej
tożsamości poza napięciem” 476 . Oto istota bycia człowiekiem – pozostawanie otwartym,
wysiłek utrzymania otwartości, która jest napięciem ku boskiej podstawie: „Właściwie, ten
proces należy pojmować jako porządkowanie jaźni, albo jako dopuszczenie duszy na bycie
porządkowanym poprzez, przeniknięte miłością, bycie otwartym na wnikanie wiecznego
istnienia”

477

. Nieprzypadkowo tłumaczę „ordering” jako bycie porządkowanym, zaś

„opening” jako bycie otwartym. Voegelinowi nie chodzi bowiem o to, że w wyniku
jednorazowego doświadczenia dusza zostałaby uporządkowana raz na zawsze, że
doświadczenie wywołałoby określony stan czy pewien fakt, który by trwał i wyizolowałby się
od napięcia, a więc uległ hipostazacji. Uporządkowanie duszy wiąże się z nieustająca
otwartością czy raczej byciem otwartym – nie ma uporządkowania duszy bez otwarcia,
otwartości. Uporządkowanie nie jest skutkiem, a napięcie przyczyną. Porządek w duszy trwa
tylko „w przepływie napięcia istnienia” (ang. flow of the tension of being), który może
rozwiać się (ang. collapse) w każdym momencie, bowiem dusza zawsze może odwrócić się
od boskości.
Porządek duszy jest więc nieustannym byciem porządkowanym, zachodzi czy
wydarza się tylko, o ile człowiek „trwa” w otwartości, a więc o ile napięcie zachodzi.
Porządek nie „jest”, tak jak nie „jest” napięcie – oba zachodzą, nieustannie się wydarzają. W
tym sensie są one procesem. Nie oznacza to, że człowiek nieustannie doświadcza łaski itp. –
chodzi tutaj raczej nieustający o wysiłek trwania w otwartości. W tym sensie widać także, że
doświadczenie napięcia nie jest jakimś poznaniem w sensie epistemologicznym, ale
doświadczeniem egzystencjalnym, wiążącym się z porządkowaniem duszy (egzystencjalny
charakter doświadczenia napięcia ustaliliśmy oczywiście już wcześniej, chodzi raczej emfazę
położoną na jeden z aspektów owej egzystencjalności). Istotą człowieka jest otwartość na
476

„They must remain open, knowing that they have no identity except in that tension”. E. Voegelin, Structures
of… dz. cyt., s. 364.
477
„vielmehr ist der Verlauf zu charaktieriseren als ein Sich-Ordnen und Sich-Ordnen-Lassen der Seele durch ihr
liebendes Sich-öffnen für das Eindringen ewigen Seins”/„Actually, the process should be characterized as an
ordering of the self, or as the soul permitting itself to be ordered by opening lovingly to being penetrated by
Eternal being”. E. Voegelin, Ewiges Sein… dz. cyt., s. 265/E. Voegelin, Eternal Being… dz. cyt., s. 323.
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boskość, wszelkie inne ujęcia istoty człowieka „rozwiewają się w otwartości na
transcendencję, w której dopiero [człowiek, T.N.] ulega ukonstytuowaniu”478.
Oto paradoks: człowiek, szczególnie współczesny, jest wyalienowany od swej istoty –
wydarzeniem teofaniczne jest więc wprowadzeniem w istotę bycia człowiekiem. Jest
wydarzeniem konstytucji człowieka, transformacją – doświadczenie stanowi, jak pisze
Voegelin, transformację w sferze wiedzy i w sferze rzeczywistości świadomości, a więc w
rzeczywistości partycypacji. Można pokusić się o stwierdzenie, że w wydarzeniu wydarza się
istota człowieka; o tyle, o ile wydarza się realizacja boskiej rzeczywistości w kosmosie.
Teofaniczne wydarzenie oznacza wydarzenie boskiego samoobjawienia i zarazem
transcendencji jako istoty człowieka.
IX
Jednym z kluczowych elementów fenomenologii Husserla jest operacja redukcji
transcendentalnej, umożliwiającą dopiero rzetelne fenomenologiczne badanie; „wzięcie w
nawias” oznacza bowiem otwarcie sfery czystej świadomości, a co za tym idzie umożliwia
badanie sfery konstytucji sensu. W napisanej jeszcze w latach 50’ recenzji książki Marvina
Farbera, The Foundation of Phenomenology: Edmund Husserl and the Quest for Rigorus
Science of Philosophy, Voegelin zauważa, że fenomenologia transcendentalna może - i być
może musi - być krytykowana za, jak to określa, hipostazację transcendentalnego ego w
metafizyczny byt, w byt absolutny. Jednakże ta krytyka powinna dotyczyć tylko i wyłącznie
owej hipostazacji, a nie „metafizycznych inklinacji” (ang. metaphysical leanings) –
refleksyjna metoda Husserla jest niedogmatyczna i sama z siebie nie prowadzi do
metafizycznych wniosków, lecz jest kompatybilna (ang. compatible) z więcej niż jedną
metafizyką. Voegelin przypomina, że Husserlowska redukacja wzorowana jest na redukcji
przeprowadzonej przez Kartezjusza w Medytacjach, a ta z kolei wywodzi się z
chrześcijańskiej medytacji, będącej„korzeniem, z którego wyrastają filozoficzne metody
redukcji i refleksji”479.
Tak więc redukcja jako taka ma swe korzenie w chrześcijańskiej medytacji. Można
więc zapytać, czy Voegelin, który - co trzeba zaznaczyć - starannie unika mówienia o
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„identity of the personality dissolves itself in the openess to transcendence and is thereby actually constituted”
(Voegelin E., Letter to Manfred Henningsen 23.06.1969 [w:] The Selected Correspondence 1950-1984… dz.
cyt., s. 616.
479
„the root from which the philosophical methods of reduction and reflection grow”. E. Voegelin, The
Foundation of Phenomenology: Edmund Husserl and the Quest for Rigorus Science of Philosophy [w:] Selected
Book Reviews, Columbia 2002, s. 129.

228

redukcji, de facto nie wprowadza do swej myśli jej odpowiednika, ekwiwalentu? Czymże jest
redukcja? To odsłonięcie źródłowej, a do tej pory przeoczonej, sfery. Jeśli zgodzimy się, że
dla Voegelina źródłową sferą jest metaxy, Pomiędzy świadomości, to pytanie o „redukcję”
szuka

jednocześnie

odpowiedzi

na

pytanie:

jak

owa

sfera

zostaje

otwarta?

Najpierwotniejszym momentem teofanicznego wydarzenia jest kinesis, helkein; ruch ze strony
boskości; zew, dzięki któremu człowiek dopiero może wkroczyć w ową sferę i partycypować
w boskości, resp. transcendować ku niej. Warunkiem możliwości transcendowania jest
bowiem pierwotne odsłonięcie transcendencji, co wydarza się w momencie pierwotnego
ruchu boskości, przyciągania. Voegelinowska redukcja nie jest operacją spełnianą przez
podmiot na mocy jego wolności, de facto oznaczającą możliwość zdystansowania się i w
konsekwencji alienacji nie tylko od świata, ale przede wszystkim od boskości. Redukcja ma
charakter wydarzenia, jest tym, co się przydarza (ang. happens) człowiekowi, jest sięganiem
boskości ku człowiekowi, a ludzka istota zostaje ukonstytuowana dopiero w momencie
owego sięgnięcia. Źródłową sferą jest - według Voegelina - Pomiędzy świadomości, odkryte
w wyniku wydarzeń dyferencjacji świadomości Platona, Arystotelesa, Jezusa, św. Jana i św.
Pawła. Napięcie w świadomości ku boskości, ruch boskiego bieguna i ruch odpowiedzi
ludzkiego, objawienie i transcendowanie, są owym źródłowym, skrytym fenomenem, który
stanowi sens i podstawę. Natomiast samoprzejawianie się, pełnia dania rozwija się w
wydarzeniu teofanicznym, kiedy to boskość objawiając się, przybywa z Ponad, a człowiek,
odpowiadając, przekracza immanencję przedmiotowości w ruchu ku Ponad.
Epoche Husserla, wykluczające transcendencję Boga, i Heideggerowska radykalizacja
redukcji do różnicy ontologicznej, w której boskość staje po stronie bytu (tego, co ontyczne),
odpowiadają, wydaje się twierdzić Voegelin, za to, co ten ostatni nazwał porażką
transcendencji – wykluczając boskie Ponad człowiekowi nie pozostaje nic innego, jak
transcendować ku przedmiotowi lub światu, a więc według Voegelina: ku immanencji. Jeśli
tak rozumieć filozofię Voegelina, to stwarza ona jeszcze inną perspektywę rozumienia myśli
Husserla i Heideggera: biorąc w nawias boskość, wykluczyli oni tym samym źródłowy
fenomen i źródłową sferę ukazywania się. Porażka transcendencji jest porażką fenomenologii
– paradoksalność projektu Husserla i Heideggera wiąże się z przesłonięciem albo nawet
precyzyjniej: zakryciem tego, co prawdziwie źródłowe.
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Rozdział VII
Doświadczenie boskiej kreatywności w kosmosie. Eschatologiczny wymiar
doświadczenia transcendencji
„Darzcie Przybysza miłością – niewiele tylko radości
Na ziemi mu wymierzono – lecz wśród tylu przyjaznych
Ludzi wygląda cierpliwie
Swoich narodzin wielkiego dnia”
(Novalis, Przybysz)

Przypomnijmy:

„Boska

rzeczywistość

objawia

się

człowiekowi

w

dwóch

podstawowych modi doświadczenia: w doświadczeniu boskiej kreatywności w kosmosie; i w
doświadczeniu porządkującej obecności boskości w duszy”

480

. Tak więc oprócz

bezpośredniego doświadczenia boskiej obecności w metaxy świadomości można wyróżnić
drugi rodzaj doświadczenia, gdzie doświadczenie boskości zostaje zapośredniczone przez
kosmos. W niniejszym rozdziale zajmę się właśnie tym rodzajem doświadczenia, zwracając
szczególną uwagę na jego związek z doświadczeniem transcendencji; poruszę także kwestię
mitu jako symbolicznego wyrazu doświadczenia boskiej obecności w kosmosie - o ile w
przypadku

bezpośredniego

doświadczenia

na

potrzeby

analizy

można

traktować

doświadczenie i jego symbolizację oddzielnie, o tyle w przypadku zapośredniczonego
doświadczenia nie jest to możliwe, co postaram się pokazać w poniższych badaniach.
Następnie przejdę do omówienia fenomenu eschatologii w dwojakim sensie: jako mitu o
Końcu kosmosu oraz jako doświadczenia unieśmiertelniającej transfiguracji.
I
Rozpocznijmy od zagadnienia partycypacji, przypominając pokrótce to, co
powiedziano do tej pory: Voegelin nazywa świadomością doświadczenie partycypacji, byciew-kontakcie-z-rzeczywistością-na-zewnątrz-mnie (także wewnątrz, vide przypadek boskiej

480

„Divine reality is being revelaed to man in two fundamental modes of experience: in the experience of divine
creativity in the cosmos; and in the experience of divine ordering presence in the soul”. E. Voegelin, The
Beginning… dz. cyt., s. 173.
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obecności w duszy). Człowiek jest jednym z partnerów pierwotnej wspólnoty istnienia
ukonstytuowanej przez świat materialny, człowieka, społeczeństwo i boskość. Wyróżnioną,
źródłową postacią partycypacji jest wydarzające się w Pomiędzy świadomości uczestnictwo
w boskiej rzeczywistości, co Voegelin nazywa transcendowaniem. Źródłowa partycypacja jest
transcendowaniem, ponieważ w wydarzeniu teofanicznym boskość objawia się jako Ponad,
jako to, co poza światem.
Czytelnik może zadać pytanie: czy świat materialnej przyrody, którego sensem
jawienia jest według Voegelina przedmiotowość, to kosmos? Jeśli nie, to czym jest kosmos?
Na czym polega doświadczenie boskiej kreatywności w kosmosie? Oto pierwsze i kluczowe
pytania nasuwające się w związku z „doświadczeniem boskiej kreatywności w kosmosie”.
Wydaje się, że w twórczości Voegelina możemy wyróżnić przynajmniej dwie
koncepcje doświadczenia boskiej kreatywności w kosmosie – wczesną, przedstawioną w
niezwykle istotnym eseju Equivalences of Experience and Symbolization in Histor, wydanym
w 1970 roku, oraz późniejszą, datowaną na 1974 rok i związaną z publikacją czwartego tomu
Order and History – tę ostatnią koncepcję Voegelin będzie rozwijał do śmierci. Chciałbym
przyjrzeć się obu tym ujęciom, jednocześnie uchylając się od odpowiedzi na pytanie o ich
wzajemny stosunek – czy są komplementarne, bo opisują różne modi tego samego rodzaju
doświadczenia, czy też późniejsza koncepcja zastępuję wcześniejszą. To kwestia, którą
pozostawię nierozstrzygniętą (wydaje się, że to pytanie ma marginalne, jeśli jakiekolwiek,
znaczenie dla kwestii doświadczenia transcendencji)481.
Najpierw omówię koncepcję doświadczenia boskiej kreatywności w kosmosie tak, jak
prezentuje się ona w artykule Equivalences of Experience and Symbolization in History. A
jest to esej niezwykły – liczący raptem 18 stron (większość artykułów Voegelina liczy ponad
40 stron), pozbawiony nie tylko przypisów, ale, poza nielicznymi wyjątkami, także odwołań
do konkretnych dzieł (choć nie autorów); ta oszczędność środków kontrastuje z liczbą i
481

Glenn Hughes w swoim artykule pt. „Symbols of the ‘Depth’ of Psyche and Cosmos in Eric Voegelin” zwrócił
uwagę na występowanie tych dwóch ujęć, choć ograniczył się do wydobycia ich na jaw, pozostawiając na boku
problem ich wzajemnej relacji. Hughes napisał nawet, że odpowiedź na pytanie o ich wzajemny stosunek
domagałaby się osobnego artykułu – który nie powstał do dnia dzisiejszego. Tym niemniej, twierdzi Hughes,
refleksja nad oboma ujęciami doświadczenia boskiej obecności w kosmosie prowadzi do tych samych
wniosków: 1) musimy pamiętać, że boskość jest rozumiana i symbolizowana na dwa różne, choć jednakowo
istotne, sposoby; 2) symbol głębi kosmosu jest symbolem teologicznym, powstałym w wyniku dyferencjacji
świadomości – jest więc wyrazem adekwatniejszego od symbolizacji mitycznej wglądu w strukturę
rzeczywistości; 3) jeśli celem ludzkiej egzystencji jest dostrojenie się do porządku rzeczywistości, w tym do
boskiej podstawy, to symbol głębi ma dla osiągnięcia owego celu nieodzowne znaczenie – inaczej rzecz
ujmując, bez tego symbolu, dostrojenie nie może się powieść. Zob. Hughes G., Symbols of the ‘Depth of Psyche
and Cosmos in Eric Voegelin, Humanitas 2014/1-2 (XXVII), s. 54-55.
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powagą podejmowanych tematów: począwszy od kwestii tożsamości i różnicy w obrębie pola
historii, poprzez już przywoływaną koncepcję doświadczenia boskości w kosmosie, aż po
warunki prawdziwości dyskursu filozoficznego.
Przewodnie pytanie eseju brzmi: czy w przypadku historii - o której w innym miejscu
Voegelin pisał, że jest obszarem zmian w rzeczywistości – możemy mówić o jakimkolwiek
rodzaju stałości, o jakiejkolwiek stałej (ang. constant)? To pytanie jest związane z pojęciem
ekwiwalencji; Voegelin uważa, że warunkiem możliwości każdego naukowego badania
porównawczego (badanie porównawcze odnosi się tu w tym samym stopniu do
komparatystyki religioznawczej, poświęconej np. kultowi przodków czy ceremoniom inicjacji
w różnych społecznościach, jak i filozoficznej – badanie różnych ujęć bytu jest badaniem
porównawczym) jest, po pierwsze, świadomość różnicy między badanymi fenomenami, a po
drugie – ich tożsamości tudzież współprzynależności. Gdyby fenomeny nie były do pewnego
stopnia takożsame, to nie byłoby podstawy dla ich wspólnego ujęcia. Następnie filozof
stwierdza, że symbole nie mogą być tym, co stanowi podstawę ekwiwalencji (platońska idea
nie jest tym samym, co arystotelesowska ousia), ale i doświadczenie nie może pełnić tej roli
(bo za symbolami stoją różne doświadczenia rzeczywistości). Voegelin powie wstępnie, że
tym, co stałe, co stanowi podstawę dla „języka ekwiwalencji”, jest samo poszukiwanie
porządku482, na które składa się mnogość różnorakich doświadczeń i ich ekspresji: „Tym, co
stałe w historii ludzkości, tj. w czasowym wymiarze egzystencji, jest struktura egzystencji”483.
Voegelin jest jednak świadom podstawowej trudności teoretycznej, związanej z takim
ujęciem – stwierdzenie, że tym, co stałe w historii ludzkości, jest struktura egzystencji musi
opierać się na doświadczeniu egzystencji. Inaczej rzecz ujmując: struktura egzystencji jest
dana w doświadczeniu, dokładniej - w samodoświadczeniu. Możemy więc zadać pytanie: czy
w takim wypadku Voegelin nie przeczy samemu sobie – czy tym, co właściwie stanowi
podstawę ekwiwalencji, nie jest sama struktura egzystencji, ale doświadczenie struktury

482

Voegelin zauważy, że jeśli badanie porównawcze ma wykraczać poza zwykłą statystykę symboli, a więc jeśli
ma rzeczywiście dotrzeć do doświadczeń wywołujących symbole, to owo badanie musi być przeprowadzone
przy użyciu terminów, które są wywołane przez te same stałe, których poszukuje badanie. Voegelinowi chodzi o
to, że badanie porównawcze nie jest prowadzone w pustce, lecz w konkretnym historycznym momencie, a
motywem jego podjęcia jest ta sama egzystencjalna potrzeba odnalezienia sensu i kierunku egzystencji, która
stoi za symbolizacjami, które badanie czyni swoim przedmiotem. Dlatego prawdziwie filozoficzne badanie
porównawcze nie jest po prostu komparatystyką, lecz poszukiwaniem poszukiwania (ang. search of the search),
poszukiwaniem w historii istoty człowieka. Zob. E. Voegelin, Equivalences of Experience… dz. cyt., s. 115-116.
483
„What is constant in the history of mankind, i.e., in the time dimension of existence, is the structure of
existence itself”. Tamże, s. 120.
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egzystencji, a więc czy Voegelin nie zatrzymał się na poziomie doświadczenia – czyli na tym
poziomie, który zamierzał przekroczyć?
Autor Order and History jest świadom tego problemu i próbuje go rozwiązać poprzez
odwołanie się do symbolu głębi (ang. depth), powołanego do istnienia przez greckich
myślicieli: Heraklita, Ajschylosa i Platona, choć, jak zauważa Voegelin, owa koncepcja głębi
była obecna w sposób niejawny we wcześniejszych wglądach w strukturę rzeczywistości, na
etapach zgęszczonej dyferencjacji świadomości – pod postacią tożsamości myślenia i bycia.
Symbol głębi oznacza głębię duszy; głębię, w którą człowiek może się zanurzyć i z której
może powrócić, wynosząc na światło dnia nową prawdę egzystencji. Relacja głębi i
doświadczenia jest jednak dwuznaczna i specyficzna, choć bowiem głębia może być
doświadczona, to jest ona „ponad” każdym doświadczeniem i „ponad” każdą artykulacją.
Po pierwsze, biorąc pod uwagę wszystkie regiony rzeczywistości, wszystkie obszary
możliwego doświadczenia – przypomnijmy, że do tych podstawowych obszarów Voegelin
wlicza Boga, człowieka, świat, społeczeństwo, ale także i egzystencjalne napięcie –
doświadczenie głębi nie dostarcza żadnej nowej treści, żadnego nowego „nie-przedmiotu”
doświadczenia. Jednakże, po drugie: „choć doświadczenie głębi nie dostarcza niezależnej
zawartości doświadczeniom i symbolom, których ekwiwalencji poszukujemy, to ma ono
osobliwą treść: przynosi ono wgląd w proces rzeczywistości z którego wyłaniają się
ekwiwalenty” 484. Istnieje więc nić powiązania między świadomością i głębią – głębia jest
głębią psyche. Albo inaczej rzecz ujmując: głębia jest tym wymiarem psyche, który znajduje
się pod świadomym doświadczeniem – jest tym, co nieuświadame. Istnieje jednak możliwość
doświadczenia głębi, możliwość zanurzenia się w niej i wyniesienia ku świadomości nowej
prawdy, a więc nowego świadomego doświadczenia, które odmieni dotychczasowe
rozumienie rzeczywistości. Głębia jest czymś paradoksalnym, tym, co nieświadome, co
jednak może zostać świadomie doświadczone. Oczywiście takie doświadczenie, choć nie
subiektywne, jest perspektywiczne, w tym sensie, że nie można doświadczyć głębi jako
całości, jako cieleśnie samoobecnego przedmiotu.
Poszukujący schodzi w głębię czy też się w nią zapuszcza wtedy, gdy światło prawdy
przygasło na powierzchni, a symbole utraciły moc swego oddziaływania – zejście w głębię
oznacza poszukiwanie nowej prawdy i nowego znaczenia, a przez to poszukiwanie
484

„Though the experience of the depth does not add to the substantative content of the experiences and symbols
whose equivalence is our concern, it has a content peculiar to itself: it conveys insight into the process of reality
from which the equivalents emerge”. Tamże, s. 124.
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ponownego życia, odnowienia. Jednocześnie – i to już jest trop „religijny” – doświadczenie
głębi jest doświadczeniem tego, co w tajemniczy sposób fascynuje i przeraża, głębia to
otchłań, w którą człowiek wpada, ale i źródło życia; dlatego tak często owo zejście określa się
jako śmierć i zmartwychwstanie. To ekstatyczne doświadczenie może wymknąć się spod
kontroli umysłu, a nowa prawda wyniesiona z głębi może stać się prawdą absolutną,
ostatecznią i niezmienną; jednak poddana racjonalnej kontroli prawda może prowadzić do
wyłonienia się świadomości ekwiwalencji, tj. do uznania, że nowa prawda wyłoniona z
procesu nie jest całkowicie nowa, nie jest prawdą o dotychczas nieznanej rzeczywistości, lecz
zróżnicowanym - i przez to doskonalszym - wglądem w rzeczywistość, do tej pory była
znanej pod postacią zgęszczonego symbolizmu.
Powyższe

rozważania

prowadzą

Voegelina

do

następującego

wniosku:

„Doświadczamy psyche jako świadomości, która może zejść ku głębi swej rzeczywistości, zaś
owej głębi doświadczamy jako rzeczywistości, która może zostać wyniesiona do
świadomości, lecz doświadczamy tylko tyle z głębi, ile jej przeniknie do świadomości”485.
Choć filozof, zdaniem Voegelina, nie może posunąć się w swej analizie poza to, co mówi
owo twierdzenie, to w swej refleksji myśliciel musi zmierzyć się z pytaniem: jakim rodzajem
rzeczywistości jest tajemnicza głębia?
Żyjący wewnątrz tetragonalnej wspólnoty filozof chce wiedzieć, o jakiej
rzeczywistości mówi, gdy doświadcza głębi – skoro głębia jest macierzą nowej prawdy o
rzeczywistości, prawdy, która pozwala na nowo rozumieć rzeczywistość we wszystkich jej
modi bycia i jawienia się, to nie można jej utożsamić z którymś z partnerów wspólnoty
istnienia. Dlatego pytający utożsami ją z „gruntującą rzeczywistością, która czyni wszystko
partnerami we wspólnym porządku, tj. [utożsami, T.N.] ją z istotą Kosmosu. Przynajmniej
takiej odpowiedzi udzielił Platon w Timajosie. Głębia psyche pod świadomością jest więc
głębią Kosmosu pod pierwotnym polem [tj. pod tetragonalną wspólnotą istnienia, T.N.].
Rzeczywistość Kosmosu w głębi to anima mundi”486. Glenn Hughes podkreśla, że choć głębia
jest głębią psyche, tudzież: choć nieświadomość jest nieświadomością świadomości (a więc
nie ma wielu głębi, lecz jest tylko jedna), to głębia nie jest tylko głębią człowieka i
485

„We experience psyche as consciousness that can descend into the depth of its own reality, and the depth of
the psyche as reality that can rise to consciousness, but we do not experience a content of the depth other than the
content that has entered consciousness”. Tamże, s. 126.
486
„with the underlying reality that makes them partners in a common order, i.e., with the substance of the
Cosmos. This was Plato’s answer to the question, in the Timaeus. The depth of the psyche below conciousness is
the depth of the Cosmos below the primordial field. Hence, the reality of the Cosmos in depth is the anima
mundi”. Tamże, s. 126-127.

234

świadomości, lecz wszystkich partnerów wspólnoty istnienia, krótko mówiąc: całej
rzeczywistości 487 . Głębia jest tym, co sprawia, że momenty czy też partnerzy wspólnoty
istnienia są momentami czy partnerami – elementami jednej całości, jednej wspólnoty; i
dlatego głębia nie jest tylko głębią świadomości (choć w świadomości głębia zostaje
doświadczona, zrozumiana i wysłowiona), ale głębią kosmosu, nie tego i owego, ale
wszystkiego.
Symbol anima mundi jest - według Voegelina - filozoficznym mitem: nie ma on
charakteru analitycznego ponieważ nie wyraża ani doświadczenia wspólnoty istnienia, ani
doświadczenia psyche (i jej głębi), ale jest imaginatywną fuzją (ang. imaginative fusion)
wglądów uzyskanych na podstawie tych dwóch doświadczeń488. Poniekąd niespodziewanie,
pod koniec eseju, Voegelin napisze, że symbol anima mundi, symbol głębi Kosmosu, wyraża
nic innego, jak boską głębią (and. divine depth) 489 . Owa boska głębia nie jest na sposób
obecności, jeśli tę ostatnią rozumieć jako Vorhandenheit, jako trwanie w tożsamości
naprzeciw podmiotu - jest ona obecnością procesu; nie jest tym, co „jest”, co trwa, lecz tym,
co się dzieje, wydarza (i dlatego pomiędzy historią a głębią istnieje intymna więź,
sprawiająca, że ta pierwsza nie jest tylko jednym z wielu obszarów rzeczywistości, ale polem
manifestacji rzeczywistości jako rzeczywistości – historia jako obszar zmian w rzeczywistości
to proces manifestacji różnicującej się prawdy procesu, pole fenomenalizacji procesu, który u
swojego źródła ma boski charakter).
W ten sposób Voegelin odpowiada również na pytanie o podstawę ekwiwalencji –
tym, co gruntuje, a więc co zapewnia jedność wszelkim symbolizacjom i wszelkim
doświadczeniom, jest głębia, Kosmos, a więc sam proces rzeczywistości, który może stać się
tym, co doświadczone i w tym sensie może być źródłem nowej prawdy o wszystkich
partnerach wspólnoty istnienia. Jednocześnie owo doświadczenie głębi jest fragmentaryczne:
głębia, pomimo doświadczenia pozostaje głębią nieprzebraną, co sprawia, że żaden
symbolizm i żadne doświadczenie nie może rościć sobie pretensji do absolutności. „Musimy
487

Zob. G. Hughes, Symbols of the ‘Depth’… dz. cyt., s. 51.
Na tym etapie eseju Voegelin wprowadza do rozważań pojęcie wiary i zaufania (gr. pistis). Filozof pisze, że
nie ma doświadczenia głębi Kosmosu jako psyche (ani psyche jako głębi Kosmosu), a Platon ograniczył się do
stwierdzenia, że psyche i logos człowieka są pokrewne (syngenes) boskiej psyche i logosowi Kosmosu, jednakże
taka imaginatywna spekulacja, której produktem jest mit o anima mundi, jest możliwa na podstawie wiary w
Kosmos, tj. wiary w inteligibilną i uporządkowaną rzeczywistość. Chodzi o omawiany już przeze mnie wątek
perspektywiczności każdego doświadczenia, a więc jego skończoności – choć jest fragmentaryczne i
potencjalnie heterogeniczne, to człowiek wierzy w jedność rzeczywistości, w to, że stanowi ona jedną
rzeczywistość, a każde doświadczenie odnosi się do fragmentu rzeczywistości. Zob. E. Voegelin.,Equivalnces of
Experience… dz. cyt., s. 127.
489
Tamże, s. 133.
488
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przedłużyć relację ekwiwalencji do jej źródła – do głębi psyche. Ekwiwalencja w głębi nie
oznacza relacji pomiędzy fenomenami, które ze swej strony mogłyby zostać przedmiotami
badania niezależnymi od fenomenów w historycznym polu. Może ona oznaczać tylko proces
w głębi, który manifestuje się w historycznym polu, pozostając nieuchwytnym poza tym
polem”490.
II
Powyżej omówiłem pobieżnie kwestię „boskiej głębi Kosmosu” (ang. divine depth of
the Cosmos), a więc boskości gruntującego wszystko procesu rzeczywistości. Choć esej
Equivalences of Experience and Symbolization in History pozostaje jednym z najciekawszych
i najbardziej intrygujących dzieł Erica Voegelina, to jednocześnie jest dziełem najbardziej
zagadkowym, niedokończonym, gdzie autor wiele rzeczy raczej sugeruje niż ujawnia wprost,
wiele wątków - otwiera, lecz ich systematycznie nie kontynuuje. Co więcej, wiele podjętych
tam problemów doczekało się w późniejszej twórczości przeformułowań, których charakter
nie został wyraźnie zasygnalizowany przez samego Voegelina, tak że zadanie ich odczytania i
zrozumienia spoczywa na czytelniku. W kontekście niniejszej pracy musimy zauważyć, że
koncepcja boskiej głębi Kosmosu jest efektem egzegezy dwóch rodzajów doświadczeń –
doświadczenia głębi psyche i doświadczenia partnerów wspólnoty istnienia – i przez to jest
produktem imaginatywnej spekulacji. Znaczy to, że boskość nie daje się świadomości w
jakimś rodzaju doświadczenia, lecz jest tym, co dopiero pomyślane w refleksji nad
doświadczeniem.
Wydaje się, że w późniejszych pracach Voegelin będzie właśnie poszukiwał
specyficznego rodzaju doświadczenia – nawet jeśli będzie to paradoksalne doświadczenie
pośrednie – boskości jako głębi, jednak to poszukiwanie będzie miało miejsce już w nieco
innym kontekście teoretycznym, za pomocą innych pojęć.
Z pewnością fundamentalne znaczenie dla poszukiwanego drugiego podejścia ma para
pojęć intencjonalność-rozświetlenie (tajemnica). Jak pamiętamy, świadomość funkcjonuje w
tych dwóch modi. W modi rozświetlenia świadomość doświadcza siebie samej jako
wydarzenia w rzeczywistości. Jak pisze Voegelin: „W tym drugim znaczeniu rzeczywistość
nie jest przedmiotem świadomości, ale czymś, w czym świadomość pojawia się jako
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„We must extend the relation of equivalence into depth of the psyche as its source. But equivalence in the
depth cannot signify a relation between phenomena which, in their turn, could become objects of inquiry
independent of the phenomena in the historical field”. Tamże, s. 130.
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wydarzenie partycypacji między partnerami wspólnoty istnienia” 491 . W rozświetleniu,
rzeczywistości doświadcza się jako tego, co wszechobejmujące (ang. comprehensive). Tę
wszechobejmującą strukturę, wspólnotę istnienia, gdzie świadomość jest wydarzeniem
partycypacji, Voegelin nazywa To-rzeczywistością. Pytanie: jaka relacja łączy Torzeczywistość z Kosmosem?
Musimy pamiętać, że dla Voegelina wyrażenie „kosmos” nie oznacza fizycznego czy
materialnego uniwersum, w którym żyjemy (to Voegelin, jak pamiętamy, nazywa światem i
łączy z przedmiotowością jako sensem jawienia się). Kosmos będzie tu oznaczał głębię, a
więc gruntującą wszystko podstawę jedności, tudzież gruntujący wszystko proces –
sprawiający, że partnerzy są partnerami. Z kolei symbol-pojęcie To-rzeczywistości wyraża to,
co wszechobejmujące; to, w czym świadomość jest wydarzeniem; to, co jest matrycą każdego
doświadczenia – wszechobejmujące, a więc zapewniające horyzont wszystkiemu, co jakoś
jest i jakoś się ukazuje. Wszystko, co jest – resp. wszystko, co się ukazuje – jest częścią,
fragmentem To-rzeczywistości. Psy, komputery, wichura, człowiek i cisza nad szczytami:
wszystko to jest częścią To-rzeczywistości.
Przedmiotowość także jest częścią To-rzeczywistości, ale sposobem bycia (sięgam do
języka Heideggera) To-rzeczywistości jest proces – wydarzanie się. To, co się wydarza, nie
ma granicy, kresu czy formy, „wewnątrz” której mogłoby spocząć. Innymi słowy, Torzeczywistość jako proces, podobnie jak i ludzka egzystencja w Pomiędzy (transcendowanie),
nie ma skończonej, określonej formy, ale jest czymś w trakcie formowania, wydarzania.
Powyższe analizy wskazują na to, że kosmos i To-rzeczywistość oznaczają to samo, choć
każde ma nieco inny zakres semantyczny – pojęcie kosmosu jest używane przez Voegelina
częściej do wyrażenia gruntującego wszystko procesu rzeczywistości, do wyrażenia boskiej
głębi rzeczywistości; z kolei pojęcie To-rzeczywistości będzie najczęściej wykorzystywane w
kontekście tego, co wszechobejmujące.
Jednak należy pamiętać, że oba te pojęcia wskazują na ostateczną jedność tego, co
fragmentaryczne; a także na procesualność, wydarzeniowość rzeczywistości.
To-rzeczywistość ma strukturę analogiczną do świadomości Pomiędzy – jest ona
procesem, wydarza się między dwoma biegunami. Jeśli To-rzeczywistość ma strukturę

491

„In this second sense, then, the reality is not an object of consciousness but the something in which
consciousness occurs as an event of participation between partners in the community of being”. E. Voegelin,
Order and History V… dz. cyt., s. 29.
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napięciową, jest to napięcie pomiędzy dwoma biegunami (analogiczne do napięciowej
struktury ludzkiej egzystencji): biegunem immanencji To-rzeczywistości jest świat
przedmiotów czasoprzestrzennych, przedmiotów świata zewnętrznego; z kolei biegunem
transcendencji kosmosu jest obecność, parousia, boskiej rzeczywistości (jeśli Torzeczywistość ma być tym, co wszechobejmujące, to nie może po prostu oznaczać
przeciwieństwa

tego,

co

przedmiotowe,

lecz

musi

obejmować

zarówno

to,

co

nieprzedmiotowe, jak i to, co przedmiotowe). Ta „polarna” czy też napięciowa konstytucja
To-rzeczywistości, powoduje, że Voegelin używa tego pojęcia w dwojakim znaczeniu. Po
pierwsze może ona oznaczać „gruntującą rzeczywistość, która sprawia, że [partnerzy
wspólnoty istnienia, T.N.] są partnerami we wspólnym porządku […] kosmos”492, i w takim
wypadku To-rzeczywistość jest tożsama z kosmosem. W eseju Reason: The Classic
Experience Voegelin podaje strukturę tej całości, tak jak jego zdaniem rozumieli ją klasyczni
filozofowie, a więc obejmującej kolejno: apeiron-głębię, nieożywioną materię, przyrodę
wegetatywną, przyrodę animalną, psyche-namiętności, poziom noetyczny psyche i wreszcie
Boski Nous493. Po drugiej, To-rzeczywistość może również oznaczać wyróżniony moment tej
całości, a więc Boski Nous, który – jak zobaczymy – jest podstawą rzeczywistości w ścisłym
znaczeniu; tym, co nadaje formę rzeczywistości; tym, co ją wydarza, i w tym sensie jest
obecne (parousia, ale nie w rozumieniu Heideggerowskiej Vorhandenheit) we wszystkim, co
jakkolwiek jest - co więc nie jest kosmosem, lecz tym, co nadaje kosmosowi porządek i
istnienie. Naturalnie takie użycie wyrażenia To-rzeczywistość może ewokować zarzut
dwuznaczności, jednak - jak pokażę w następnym rozdziale poświęconym językowi - to, co
na poziomie semantycznym można odczytywać jako dwuznaczność, na poziomie noetycznym
(a więc na poziomie rozświetlenia doświadczenia partycypacji) jawi się jako jednoznaczne.
Zobaczmy, jak Voegelin omawia fenomen To-rzeczywistości na konkretnym
przykładzie494. Według autora Order and History symbolicznej ekspresji doświadczenia Torzeczywistości dostarczają pierwsze wersety Księgi Genesis (1:1-5): „Na początku Bóg
stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad
powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: «Niechaj
się stanie światłość!» I stała się światłość. Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od
ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą”. Filozof zwraca uwagę,
492

„underlying reality that makes them partners in a comon order”. E. Voegelin, Equivalences of Experience…
dz. cyt., s. 126.
493
E. Voegelin, Reason… dz. cyt., s. 289.
494
Chociaż w przytaczanym fragmencie Voegelina bardziej interesuje kwestia „początku”, wzajemnego
źródłowego powiązania kompleksu intencjonalność-przedmiot i rozświetlenie-To-rzeczywistość.

238

że niemalże spontanicznie doświadczenie struktury rzeczywistości wyraża się w narracji o
stworzeniu. Unoszący się nad wodami Duch Boży (hebr. ruach) jest według Voegelina
symbolem „pełnego mocy ruchu duchowej świadomości” kształtującego pozbawioną formy,
bezkształtną wodę. Oto To-rzeczywistość, tak jak ją rozumieli autorzy Księgi Rodzaju:
napięcie pomiędzy Duchem Bożym a „pasywnie opierającą się mocą” 495 żywiołu wody i
ciemności, napięcie przybierające postać formowania, tworzenia i rozświetlania. Torzeczywistość jest „rozpięta” pomiędzy apeironem, principium powstawania i przemijania, a
boską obecnością, ale w taki sposób, że zarówno apeiron, jak i boska obecność są częścią,
momentem To-rzeczywistości – boskość jest Ponad, ale o ile się przejawia, o ile się objawia,
o tyle jest częścią To-rzeczywistości (dlatego też Voegelin zależnie od kontekstu rozumie Torzeczywistość albo jako całość owej napięciowej struktury albo boską, formatywną
obecność).
Jak więc widać na przykładzie Voegelina interpretacji Genesis, struktura Torzeczywistości jest analogiczna do struktury pomiędzy świadomości. Nie będzie to bez
znaczenia w trakcie późniejszych analiz i interpretacji myśli urodzonego w Kolonii filozofa.
Analogiczność nie oznacza tu jednak analogii atrybucji, doświadczenie napięcia w
świadomości metaxy nie pełni funkcji analogonu głównego. Struktura To-rzeczywistości nie
jest bowiem po prostu przeniesiona ze struktury bezpośredniego doświadczenia, nie stanowi
projekcji ludzkiego umysłu doszukującego się wszędzie podobieństw – analogiczność jest
tym, co narzuca się świadomości. Krótko mówiąc: nie jest tym, co przez umysł tworzone, lecz
tym, co umysłowi jest dane jako pierwotny zasób doświadczenia. Jak pokażę na następnych
stronach, w obu modi donacji boskości, doświadcza się bowiem boskiej obecności.
III
Wyrażone fenomenologicznie pytanie o kosmos brzmi: na czym polega doświadczenie
boskiej obecności w kosmosie? Jak boskość samoobjawia się w kosmosie? Pisze Voegelin:
„obecność boskiego

Początku

jest zapośredniczona w doświadczeniu

istnienia i

inteligibilności struktury rzeczy w kosmosie” 496. Boskości doświadcza się jako obecnej we
wszystkim tym, co jakoś „jest” w To-rzeczywistości, w kosmosie. Pisze Voegelin:
„Obecności boskiego Ponad, kreatywnego Umysłu, doświadcza się w poszukiwaniu prawdy
495

„strong movement of spiritual consiousness”, „passively resistant counterforce”. E. Voegelin, Order and
History V… dz. cyt., s. 34.
496
„the presence of divine Beginning is mediated through the experience of the existence and inteligible
structure of thinghs in cosmos”. E. Voegelin, Order and History IV… dz. cyt., s. 63.
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filozofa - jako formatywnej mocy. Właśnie dlatego, że boskie Ponad, ten Bóg, jak nazywa się
go w Prawach, nie jest jedną z istniejących rzeczy, doświadcza się go obecnego (pareinai) w
nich wszystkich jako kreatywnej, formatywnej mocy. Ponad nie jest jakąś rzeczą ponad
innymi rzeczami, ale doświadczaną obecnością. To Parousia Ponad”497.
Krótko mówiąc: każda istniejącą w kosmosie rzecz (a więc wszystko, co istnieje)
przedkłada człowiekowi okazji do doświadczenia boskości, do odkrycia jej jako mocy
nadającej rzeczom istnienie i formę, którą Voegelin utożsamia z naturą. Sięgnijmy teraz do
myśli Maxa Schelera, aby spróbować zbliżyć się do tego, co ma na myśli Voegelin. Scheler
wskazuje, że dla religijnej świadomości Bóg nie jest po prostu przyczyną świata, a świat nie
jest skutkiem Jego aktywności, zaś relacja pomiędzy Stworzycielem a stworzeniem nie jest
produktem

metafizycznego

wnioskowania:

„w

czysto

obiektywnym

powiązaniu

przyczynowym dwóch zdarzeń lub rzeczy (za pośrednictwem ich ruchu) przyczyna
bynajmniej nie przedstawia się w skutku; po samym skutku można nie poznać, co jest jego
przyczyną; konieczne jest wcześniejsze indukcyjne doświadczenie powiązania P i S, jeśli na
podstawie S chce się wnioskować o P i jeżeli P ma być czymś więcej niż <jakąś> P. Inaczej w
akcie religijnym, który ujmuje skończony i przypadkowy byt jako „byt stworzony” [Kreatur]
przez przemożnego albo (w monoteizmie) <wszechmocnego> Boga. Tutaj bycie stworzonym
bytu stworzonego [Kreaturlichkeit der Kreatur] z góry jawi się jako odciśnięta cecha
fenomenalna;

wskazuje

ona

przeto

w

symbolicznym

odniesieniu
498

<odzwierciadlając> go każdorazowo w jednostronny, nieadekwatny sposób”

na

Twórcę,

.

Wracając do Voegelina – w doświadczeniu boskiej obecności w kosmosie, kosmos i
jego poszczególne regiony są doświadczane jako stworzone i uporządkowane przez boską
moc, resp. w nich doświadcza się obecności boskiej mocy. Boska obecność w kosmosie
odkrywana jest według Voegelina nie na drodze metafizycznej spekulacji poszukującej
przyczyny istnienia w kosmosie jako skutku, ale w doświadczeniu, przeżyciu obecności
boskiej mocy, nadającej istnienie i porządkującej kosmos (tj. nadającej formę). Św. Augustyn
pisze w X księdze Wyznań: „i niebo, i ziemia, i wszystko, co one zawierają, ze wszystkich
stron wołają do mnie, abym Cię miłował. To orędzie stale rozbrzmiewa, zwrócone do
497

„ The presence of the divine, of the formative Nous, is experienced as the formative force in the philosopher’s
Quest for truth. Precisely because the divine Beyond, this God as it is called in the Laws, is not one of the being
things, it is, then, experienced as present in all of them (pareinai) as their creatively formative force. The Beyond
is not a thing Beyond the things, but the experienced presence. The Parousia of the Beyond”. E. Voegelin, Order
and History V… dz. cyt. , s. 44.
498

M. Scheler, Problemy religii, przeł. A. Węgrzecki, Kraków 1995, s. 98.
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wszystkich ludzi” (X, 6) 499 . Kosmos nie wskazuje w sposób pusty czy niewypełniony na
boskość, ale jest jej „pełen”. Trudno o bardziej mistyczny akces.
Z drugiej strony, nie wydaje się, aby Voegelinowi chodziło o to, że każdy element
rzeczywistości może stać się symbolem, parabolą zapraszającą nas w wieczną rzeczywistość.
Symbol, czy też parabola, wiąże się bowiem z wybraniem – w którymś momencie, w
mgnieniu oka, jakiś przedmiot czy wydarzenie uderza nas nadmiarem sensu, staje się epifanią.
W wybranym przedmiocie objawia się nam boskość, boskość wydarza się, wdziera w pole
naszej świadomości poprzez jakąś materialną rzecz. U Voegelina tego brakuje; całość tego, co
jest w To-rzeczywistości, jest doświadczona jako powołana do istnienia i uporządkowana
przez boską rzeczywistość. To bardziej kontemplacja kosmosu jako boskiego dzieła, z
wyróżnialnym momentem zdziwienia i zachwytu nad tym, że jest raczej coś niż nic, niż
mistycznym oglądem wszechświata

500

czy „symbolicznym ukąszeniem” w postaci

niebieskiego kwiatu z powieści Novalisa501 czy irysa z opowiadania Hermanna Hessego.
Voegelin pisze, że kosmos budzi w człowieku zdziwienie, zachwyca go swoim
splendorem – ruchem gwiazd, inteligibilnością porządku, trwaniem przestrzeni, w której
żyjemy. W Epinomis Ateńczyk mówi: „Wychwalam niebosa, którym winniśmy oddawać
najwyższą cześć i je chwalić, podobnie jak to czynią inne demony i bogowie. Wszyscy
przyznają, że to niebiosa są dla nas przyczyną wszelkich innych dóbr” (977a)502. Brany w
499

Św. Augustyn, Wyznania, przeł. Z. Kubiak, Kraków 1994, s. 214.
Przykładu takiego mistycznego oglądu rzeczywistości dostarcza Schleiermacher. Schleiermacher uznawał, że
istotą religii nie jest ani praktyka moralna, ani myślenie tego, co boskie, ale ogląd i uczucie – w oglądzie rzeczy
pobudzając człowieka, wzbudzają w nim uczucie, którego siła i trwanie może przestrajać działania podmiotu.
Religia to widzenie przyjmujące „wszystko, co pojedyncze jako część całości, a wszystko, co ograniczone, jako
reprezentację nieskończości” (s. 76). Początkiem religijnego życia nie jest spontaniczna, samorzutna
wytwórczość konstytuującej świat jaźni transcendentlnej, ale świat, który pobudza nas w ten specyficzny sposób,
że doświadczamy go jako całości nieskończonej – wszystko, co nam się ukazuje w świecie, rzeczywistości, jawi
się jako część całości. Religia to ogląd wszechświata. Religia nie poszukuje więc zasad i podstaw, argumentów i
pojęć, ale jest oglądem tego, co się jawi. A tym, co się jawi, jest wszechświat. „Toteż jest religią przyjąć
wszystko to, co pojedyncze, jako części całości, a wszystko, co ograniczone, jako reprezentację
nieskończoności; to, zaś, co chce wyjść poza to i głębiej wniknąć w naturę i substancję całości, nie jest już
religią” (s. 86). W takim oglądzie jakieś konkretne zjawisko czy wydarzenie staje się „szybko i w czarodziejski
sposób” (s.86) obrazem wszechświata. Ogląd wszechświata ma pewien charakter mistyczny, doświadczający
przeżywa bowiem rodzaj ekstazy, w której staje się „duszą i ciałem wszechświata” (s. 86). Zob. F.
Schleiermacher, Mowy o religii do wykształconych spośród tych, którzy nie gardzą, przeł. J. Prokopiuk, Kraków
1995.
501
„Nie skarby obudziły we mnie to niewypowiedziane pragnienie – rzekł w duchu – daleka jest mi wszelka
chciwość: z utęsknieniem pragnę ujrzeć tylko niebieski kwiat. Nieustannie trwa w mej pamięci, niczego innego
ani sobie wyobrazić sobie, ani pomyśleć nie zdołam”. Wieloznaczność arcysymbolu Novalisa nie pozwala na
jakiekolwiek wyczerpujące omówienie, tym niemniej można powiedzieć, że pragnienie budzone przez niebieski
kwiat jest budzone właśnie przez niebieski kwiat – wezwanie do duchowej podróży przychodzi pod postacią
czegoś konkretnego. Zob. Novalis, Henryk von Ofterdingen, przeł. E. Szymani i W. Kunicki, Wrocław 2003, s.
7-8.
502
Platon, Epinomis „Kronos” 2/2012 Warszawa, s.7.
500

241

posiadanie przez zachwyt i zdziwienie nad tajemnicą kosmosu człowiek jest wyposażany w
intelekt i imaginację. Odpowiedzią na uczucia zachwytu i zdziwienia jest poszukiwanie
podstawy, źródła istnienia i porządku kosmosu. Doświadczenie kosmosu jest „duchowym
wydarzeniem, ponieważ zachwyt jest objawieniem boskiej tajemnicy, a zachwycenie
odpowiedzią na objawieniowy komponent poznania przez wiarę”503.
O tym doświadczeniu pisze, według Voegelina, św. Paweł w Liście do Rzymian (Rz 1:
19-20): „To bowiem co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to
ujawnił. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty – wiekuista Jego
potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą
wymówić się od winy”. W interpretacji Voegelina nie jest tak, że doświadczamy kosmosu
jako jakiejś rzeczy, jako czegoś (kosmos w ogóle nie jest rzeczą), a następnie zastanawiamy
się nad porządkiem i istnieniem tejże rzeczy. Raczej od razu kosmos jest dany jako boska
tajemnica, od razu doświadczamy go jako odniesionego do boskiej rzeczywistości, jako
przejawu boskiej rzeczywistości. Zachwyt, ang. impression, jest więc sposobem, w jaki
objawia się boska obecność w kosmosie, tj. w jaki sposób porusza człowieka – analogicznie
do omawianego wcześniej uczucia niepokoju, które było sposobem przejawiania się samej
podstawy.
Chciałbym zwrócić jeszcze uwagę, że doświadczenie boskiej obecności wewnątrz
kosmosu, we wszystkim tym, co znajduje się wewnątrz To-rzeczywistości, nie oznacza, że
boskość jest immanentna światu. Pisze Voegelin: „Boska rzeczywistość, objawiającą swą
obecność w medytacyjnym akcie, jest jednocześnie wewnątrz bytu jako jego kreatywny rdzeń
oraz poza bytem jako Ponad”504. W kosmosie objawia się obecność, ruch boskości, ona sama
zaś pozostaje Ponad, transcendentna. Jako ruch, jako przejawianie się, jako moc - jest w
kosmosie; jako głębia boskości jest spoza kosmosu, Ponad. To, co mityczna imaginacja
obrazuje w postaci mnogości boskich i półboskich istot – niech to będą Zeus, Hades,
Posejdon, Hera, Afrodyta, Eros, Demeter i Persefona itd. – jest symbolem boskiej obecności
w kosmosie. Tak rozumiany kosmos nie jest jednak rzeczą pośród rzeczy, ale
„uporządkowaną Całością rzeczywistości” 505 , a więc raczej pewnym horyzontem, na tle
którego pojawiają się wszystkie rzeczy, horyzontem, który zapewnia jedność w
503

„spiritual event, for the impression is revelatory of the divine mystery, while the reception responds to the
revelatory component by cognition of faith”. E. Voegelin, The Beginning… dz. cyt., s. 177.
504
„The divine reality that reveals its presence in the meditative act is both within Being as its creative core and
outside of Being in some Beyond of it”. Tamże, s. 221.
505
„ordered Whole of reality”. E. Voegelin, Order and History IV… dz. cyt., s. 72.

242

rzeczywistości, jedność partycypacji. To „horyzont rzeczywistości na tle którego wszystkie
istniejące rzeczy istnieją”506. Kosmos wyraża więc Jedność, wszechprzynależność wszystkich
regionów istnienia do pewnej całości, jedności, w której horyzoncie istnieją i jawią się.
Procesualność rzeczywistości – również człowieka i historii jako momentów
rzeczywistości – nie sprowadza się do 1) procesu powstawania i przemijania i 2) dyferencjacji
świadomości; oznacza ona także, że 3) To-rzeczywistość, kosmos, bierze udział w ruchu
transcendowania ku transcendencji. Boska podstawa rzeczywistości jest źródłem istnienia i
porządku całości rzeczywistości – wszystko, co jest, jest z boskiej podstawy, co oznacza:
wszystko, co jest, partycypuje w boskiej podstawie. Albo inaczej rzecz ujmując: to, co jest,
jest – zawdzięcza sam fakt istnienia i swoją „naturę”, swój porządek – z podstawy, obecność
(parousia) podstawy oznacza „formatywną obecność”; jest to obecność boskiej, kreatywnej
mocy wewnątrz rzeczy, która kreuje właśnie poprzez nadanie każdej rzeczy formy.
Gdy podstawa zostaje odkryta w wydarzeniu teofanicznym jako Ponad, partycypacja
rzeczywistości w boskiej rzeczywistości zostaje uświadomiona jako transcendowanie. A to
znaczy: wszystkie rzeczy, poprzez obecność boskiej kreatywnej mocy, transcendują swoją
rzeczowość: nie są tylko i wyłącznie tym, czym są – lecz tym, co poprzez obecność boskości
partycypuje w niej. Wyróżnikiem ludzkiej partycypacji w boskości jest świadomość, tj.
specyficznie ludzkie transcendowanie jest świadomą odpowiedzią na samoobjawienie się
boskiej rzeczywistości. Rzeczy, przedmioty, nie są więc po prostu rzeczami – o ile są, są
utrzymywane w istnieniu i formie przez boską rzeczywistość, a tym samym nie są po prostu
tym, co immanentne. Pisze Voegelin: „Gdy Ponad zostaje zrozumiane jako nie-rzecz, wtedy
istniejące rzeczy, różne od bogów, zostają w końcu poznane w ich rzeczowości. Otrzymują
one <naturę>, naturę rozumianą jako forma, którą otrzymały jako swą sobość poprzez
formatywną obecność Ponad” 507.
Inaczej rzecz ujmując: rzeczy są uporządkowane, ponieważ mają formę, naturę; ta
natura, ich własna sobość, jest jednak darem boskości – nie skutkiem spowodowanym przez
odległą, nieobecną przyczynę, ale samą postacią formatywnej obecności – rzeczy
transcendują więc ku boskiej transcendencji dzięki swej formie, dzięki własnej sobości, która
jest niczym innym jak darem.
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„the background of reality against which all existent things exist”. Tamże, s. 80.
„Moreover, when the Beyond is fully understood as a non-thing, the being things other than the gods can be
fully understood in their thingness. They acquire a <nature>, this nature understood as a form they have received
as their own through the formative presence of the Beyond”. E. Voegelin, Order and History V… dz. cyt., s. 45.
507
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Tym samym, udzielamy odpowiedzi na postawione w poprzednim rozdziale pytanie o
wzajemny stosunek ludzkiej partycypacji i transcendowania. Jak pamiętamy, partycypacja
oznacza

zarówno

warunek

możliwości

transcendowania

(dusza

jako

sensorium

transcendencji, otwartość na transcendencję), jak i transcendowanie, wydarzenie wzajemnego
ruchu w Pomiędzy (dusza jako miejsce wydarzania się napięcia). W świetle powyższych
analiz okazuje się, że każda rzecz – także „nie-rzecz” zwana człowiekiem – powstała dzięki
działaniu transcendencji, jest efektem udzielania się transcendencji, przy czym owa boska
kreatywna moc nie działa na zasadzie przyczyny, która by raz sprawiła określony skutek, aby
potem wycofać się w mroki niedostępności, lecz jest tym, co podtrzymuje istnienie i
porządek, formę każdej rzeczy tak długo, jak owa rzecz jest. W takim oto znaczeniu
partycypacja jest efektem udzielania się transcendencji. Jeśli więc Voegelin pisze, że
świadomość jest wydarzeniem wewnątrz wszechobejmującej rzeczywistości, to Torzeczywistość w sensie kosmosu jest tym, w czym owa świadomość jest wydarzona,
natomiast tym, co wydarza świadomość (z czego świadomość jest wydarzona – owo
poszukiwane przez człowieka Skąd)m jest To-rzeczywistość w sensie boskiej podstawy.
Eric Voegelin pozostaje w tej materii wstrzemięźliwy, nie chcę więc ryzykować
nadinterpretacji jego myśli, ale można powiedzieć, że boskie Ponad, boska transcendencja,
transcendując stwarza (daje istnienie i formę, porządek) każdą rzecz wraz z dystansem
podstawy do rzeczywistości – udzielanie się boskiej rzeczywistości jest więc zarówno
stwarzaniem rzeczy, jak i konstytuowaniem różnicy pomiędzy transcendencją i immanencją.
Albo: wydarzanie rzeczy jest wydarzaniem dystansu, ale ten dystans nie tylko odróżnia (to, co
immanentne nie jest tym, co transcendentne), lecz także zbliża (to, co immanentne,
transcenduje ku transcendencji i korelatywnie, to, co transcendentne udziela się immanencji,
jest w niej na sposób płynącej obecności). Podsumowując: boska transcendencja,
transcendując poza siebie, tj. stwarzając rzeczy, wydarza partycypację - poprzez swą
formatywną obecność w rzeczach. Tym samym jednak jest to obecność ukryta, nieuświadomiona; to obecność, która potrzebuje człowieka do jej odkrycia – jest to bowiem
partycypacja niejako bierna, proces, który wydarza się sam z siebie, nie angażując rzeczy. Ale
na takiej zasadzie w boskości partycypuje wszystko – boska rzeczywistość zaiste jest
podstawą całej rzeczywistości, jest bowiem obecna jako formatywna moc we wszystkim.
Oznacza to również - co przedstawię poniżej - że cała rzeczywistość, bierze udział w
eschatologicznym procesie. Eschatologia nie jest dla Voegelina jakąś religijną doktryną o
końcu rzeczywistości (chociaż może przybrać taką formę), ale ruchem transcendowania
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rzeczywistości ku Ponad. Wydaje się, że można rozumieć fenomen eschatologii jako rodzaj
dodatkowego sensu ruchu transcendowania – eschatologiczna transfiguracja (Voegelin
najczęściej używa tego pojęcia), nie jest jakimś dodatkowym transcendowaniem obok
transcendowania w sensie odpowiedzi na ruch boskiego bieguna, ale raczej dodatkowym
wymiarem owego ruchu, swoistym osadem sensu.
IV
Kierunkiem, ku któremu wydarza się bosko-ludzkie spotkanie w metaxy jest Ponad,
transcendencja. Z kolei boskiej obecności w kosmosie doświadcza się w kierunku Początku
(ang. Beginning). Co autor Order and History chce przez to powiedzieć? Symboliczną formą
wyrazu doświadczenia boskości w kierunku Początku jest mit, opowieść. Po opublikowaniu
Anamnesis, czyli od drugiej połowy lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, Voegelin z każdym
kolejnym napisanym tekstem w coraz większym sopniu podkreślał doniosłość i
nieusuwalność mitu. Począwszy od tego okresu, mit nie był już przez niego rozumiany ani
jako opowieść o antropomorficznych bogach, ich waśniach, sojuszach i zdradach, ani jako
narracja akcentująca totalność kosmosu, wewnątrzkosmiczność wszystkiego tego, co jest
(włącznie z boskością). Mit, o czym już pisałem, przestał być symbolizmem powstałym na
pewnym etapie historycznego rozwoju ludzkości i ograniczonym do pewnego poziomu
świadomości – stał się za to ogólnoludzką formą symboliczną, wyrażającą tajemnicę
ludzkiego uczestnictwa w rzeczywistości, opowieścią o tym, jak powstał kosmos i jak
onegdaj został mu nadany porządek508.
Tak rozumiany mit zakłada, wedle autora Anamnesis, strukturę rzeczywistości jako
rzeczywistości: poszukujący w pewnym momencie odkrywa, że podstawa nie jest
wewnątrzświatową rzeczą, ale czymś spoza, czymś innym, a więc – czymś Ponad. Każda
rzecz istnieje w czasie, to w czasie i przez czas przybywa i odchodzi z istnienia, jeśli więc
podstawa jest czymś pozaświatowym, to oznaczo to, że nie można jej odnaleźć w strumieniu
czasu. Czasowy kosmos ma swój początek (początek swego czasu) w akcie tworzenia
(nieistotne, czy będzie to stworzenie ex nihilo czy uformowanie preegzystującej materii)
rozgrywającym się „w czasie poza czasem”, w czasie kosmogonicznym. „Początek” jest
symbolem, oznaczającym ruch boskiej mocy sprzed powstania czasu, którego czas był
dopiero efektem. Początek nie jest pierwszym momentem w czasie, ale wiecznym
Początkiem, nigdy nieprzemijającym Początkiem, w którym boskość nadaje rzeczom istnienie
508

E. Voegelin, Order and History IV… dz. cyt., s. 55.
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i formę – nie jest więc Początkiem, który się wydarzył i przeminął, Początkiem, którego już
nie ma, ale Początkiem, który trwa i wciąż się wydarza. To Początek w sensie pozaczasowego
źródła wytryskiwania czasu.
Ten symboliczny, analogiczny Początek Voegelin nazywa Czasem Opowieści (ang.
Time of the Tale), kosmogonicznym czasem, czasem poza czasem. Można więc powiedzieć,
że tak długo, jak trwa kosmos, tak długo wydarza się Początek. Czyż Początek nigdy nie
ustaje, nigdy nie zachodzi? Pisze Voegelin: „Poprzez analogiczny Początek, kosmogoniczny
mit wyraża doświadczenie trwającego kosmosu, przenikniętego boską tajemnicą swego
istnienia, wyraża także prawdę kosmosu, który jest nie całkiem z tego świata. Wydaje się, że
rzeczywistości rzeczy nie można zrozumieć w pełni tylko w terminach świata i czasu; rzeczy
są bowiem otoczone aurą tajemnicy, którą można zrozumieć tylko w terminach mitu”509. Tak
długo, jak trwa kosmos, To-rzeczywistość, tak długo będzie trwał mit510. Jak pisze Voegelin:
„Każda próba przezwyciężenia czy też pozbycia się mitu jest podejrzana, niczym
czarodziejska sztuczka, za którą stoi apokaliptyczne pragnienie zniszczenia kosmosu”511.
Stąd dla Voegelina mitem jest zarówno biblijne Genesis, Prolog Ewangelii świętego
Jana, Timajos Platona, ale i np. Plotyna koncepcja emanacjonizmu. W szerszym ujęciu
wydaje się bowiem, że Voegelin, mówiąc o micie, ma na myśli każdy taki symbol i stojące za
nim doświadczenie boskości, które nie odnosi się do doświadczenia boskiego ruchu w metaxy
psyche, a więc nie ma charakteru bezpośredniego (ang. immediate) doświadczenia. Mit jest w
istocie rzeczy mito-spekulacją, spekulacją w tym sensie, że w swym rdzeniu zawiera
komponent noetyczny, jako poszukiwanie boskiej podstawy rzeczywistości. Zresztą mit w
wąskim sensie, jako forma symboliczna zgęszczonej świadomość boskości, zawiera
ekwiwalent filozoficznej medytacji i tego, co w religii manifestuje się na wiele sposobów
509

„By the analogous Beginning, the cosmogonic myth expresses the experience of lasting a cosmos permated by
the divine mystery of its existece, and articulates the truth of a cosmos that is not altogether of this world. The
reality of things, it appears, cannot be fully undertood in terms of the world and its time; for the things are
circumfused by an ambiance of mystery that can be understood only in terms f the Myth” E. Voegelin, The
Beginning… dz. cyt., s. 175.
510
Eugene Webb łący nieusuwalność mitu z pierwotnym zakorzenieniem człowieka w rzeczywistości w formie
wiary, nadziei i miłości. Rzeczywistość w której żyje człowiek, tzw. egzystencjalna rzeczywistość, nie jest
poznawana poprzez modi obiektywizującego spojrzenia, lecz źródłowo na mocy poddania, zaufania i oddania.
Mit domaga się wiary w jego prawdziwość, ale może się jej domagać tylko dlatego, że wyłania się – Webb
powraca do tekstu Equivalences of Experience and Symbolization in History – że w swej głębi psyche jest
zjednoczona z żyjącym kosmosem, a więc, jak uważa Webb, że mit wyłania się w tym punkcie, w którym ludzki
eros łączy się z erosem kosmosu, a ludzkie napięcie staje się tożsame z napięciem rzeczywistości. Zob. E. Webb,
Eric Voegelin… dz. cyt., s. 126.
511
„Any attempt to overcome, or to dispose of, the myth is suspect of a magic operations, motivated by an
apocalyptic desire to destroy the cosmos itself”. E. Voegelin, Order and History IV… dz. cyt., s. 54.
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(jako anachoretyzm, poszukiwanie doświadczeń mistycznych, alchemiczno-gnostyczna
spekulacja, ale także pielgrzymowanie, modlitwa serca czy nieustanne badanie własnego
sumienia) – rytuał (nierozerwalnie związany z mitem) jest tym działaniem, którego funkcją
jest dostosowanie, dostrojenie do kosmicznego porządku. Uczestnik rytuału bierze udział w
odnowieniu kosmicznego porządku, a nawet więcej: wykonując rytuał, bierzemy na siebie
odpowiedzialność za trwanie tego kosmicznego porządku.
Z historycznego punktu widzenia, niezwykle ważne znaczenie ma przywoływany już
przeze mnie w tym rozdziale biblijny mit Genesis. Biblijna narracja opowiada o powołaniu do
istnienia kosmosu - wraz z jego wznoszącą się hierarchią tego, co nieorganiczne,
wegetatywne, zwierzęce oraz ludzkie – poprzez boskie Słowo. Rzeczywistość, uważa
Voegelin, jest boską wypowiedzią, boską opowieścią – To-rzeczywistość to opowieść snuta
przez Boga. Człowiek, imago Dei, odpowiada na ową tajemniczą, stwarzająca opowieść swą
własną opowieścią, „prawdą kreatywnej opowieści”. Albo, ujmując rzecz od strony ludzkiego
bieguna, doświadczenie boskiej obecności w kosmosie musi być symbolizowane pod postacią
mitu o stworzeniu. Ale dlaczego musi? Ponieważ mit, opowieść, jest spontaniczną ekspresją
doświadczenia boskiej obecności w kosmosie, ponieważ „doświadczenie wywołuje dla swej
ekspresji imaginatywne Słowo kosmogonicznego mitu. Rzeczywistość jest aktem boskiej
mitopoezji, który staje się rozświetlony do swej prawdy właśnie wtedy, gdy ewokuje
odpowiedź w postaci mitu”512.
Innymi słowy, Voegelin wskazuje na korelację pomiędzy mitem, ekspresją prawdyrozświetlenia To-rzeczywistości a prawdą ekspresji, tj. wyrażanym procesem rzeczywistości;
Voegelin powie, że język prawdy jest rozpoznawany jako prawda języka rzeczywistości.
Podstawą dla tej symbolizacji (wkraczam na teren Voegelinowskiej filozofii symbolu, której
poświęcam następny rozdział) jest świadomość tego, że doświadczenie nie ma żadnej innej
zawartości poza doświadczeniem (tj. objawienie objawia objawianie) – skoro więc
rzeczywistość sama z siebie ewokuje mit jako język prawdy, jako symboliczną opowieść o
To-rzeczywistości, to musi ona być (To-rzeczywistość), wspominanym już aktem boskiej
mitopoezji. W poprzednim rozdziale pisałem o jedności napięcia, o tym, że nie ma
odpowiedzi bez wezwania, ani wezwania bez odpowiedzi – w sferze symbolu, ekspresji
doświadczenia, ta odpowiedniość, współprzynależność wskazuje, że mit nie jest po prostu
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„truth of creation story”, „experience engenders for its expression the imaginative Word of the cosmogonic
myth. Reality is an act of divine mythopesis that becomes luminous for its truth when it evokes the responsive
myth form man’s experience”. E. Voegelin, The Beginning… dz. cyt., s. 185.
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niedoskonałą formą ekspresji, ale że w nim prawda rzeczywistości znajduje swą ekspresję,
swoją artykulację. Przy czym należy mieć na uwadze, że przejście w ramach opowieści o
stworzeniu od symbolizacji w postaci aktu seksualnego bądź fizjologicznego do stwórczego
Słowa, wymaga dyferencjacji świadomości w kierunku Ponad.
Doświadczenie boskiej obecności w kosmosie niesie ze sobą określone wyzwania.
Zacytujmy jeszcze raz Voegelina: „Chociaż boska rzeczywistość jest jedna, jej obecności
doświadcza się w dwóch modi: Ponad i Początku. Ponad jest obecne w bezpośrednim
doświadczeniu ruchu w psyche, zaś obecność boskiego Początku jest zapośredniczona przez
doświadczenie istnienia i inteligibilności struktury rzeczy, które znajdują się w kosmosie” 513.
Jeśli „istnieje” jedna boska rzeczywistość, doświadczana w dwóch modi, to co dzieje się w
przypadku, gdy odkryta w wydarzeniu rozświetlenia prawda stoi w sprzeczności z panującym
w danym społeczeństwie mitem? Co jeśli bogowie, symbole boskości, są przedstawieni w
opowieści jako istoty zniewolone przez żądze? Co jeśli mit wykładany jest tak, że bogów
można obłaskawić podarkami, ofiarami, a więc przekupić? Jeśli uważa się, że pobożność
polega na tylko spełnianiu rytualnych formalności? Czyż nie taki był przypadek Platona i
proroka Jeremiasza?
Człowiek doświadcza boskiego ruchu w jego bezpośredniości tylko w Pomiędzy
duszy; mit jest dziełem ludzkiej imaginacji, wyrastającym z doświadczenia boskiej obecności
w kosmosie. Mit domaga się racjonalnej, noetycznej kontroli – imaginacyjna opowieść o
stworzeniu musi być podporządkowana prawdzie wyłonionej w bezpośrednim doświadczeniu
boskości w duszy. Dlatego też Platon, zdaniem Voegelina, tworzy alethinos logos, „opowieść
o bogach, która może być uważana za prawdziwą tylko jeśli zgadza się z poznawczą
świadomością porządku, wywołaną w duszy przez erotyczne napięcie ku boskiemu Ponad
”514. Mit - jego powstanie i odczytanie - musi być podporządkowany prawdzie rozświetlonej
w metaxy, wydarzenie teofaniczne jest kryterium, miarą prawdy mitu.
V
Przejdźmy teraz do kluczowego w kontekście niniejszego rozdziału związku
doświadczenia transcendencji z fenomenem eschatologii. Geo Widengren pisze, że
513

„Although the divine reality is one, its presence is experienced in the two modes of the Beyond and the
Beginning. The Beyond is present in the immediate experience of movements in psyche, while the presence of
divine Beginning is mediated through the experience of the existence and inteligible structure of thinghs in
cosmos”. E. Voegelin, Order and History IV… dz. cyt., s. 63.
514
„the alethinos logos, the story of the gods that can claim to be truth if it fits the cognitive consiousness of
order created in the soul of man by the erotic tension toward the divine Beyond”. Tamże, s. 56.
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eschatologia - logos tego, co ostatnie - dotyczy końca i tego, co po nim następuje, tj. tego, co
następuje po śmierci; eschatologia swoim zasięgiem obejmuje zarówno całą ludzkość (czy
nawet szerzej: rzeczywistość), jak i konkretną jednostkę, pośmiertny los indywiduum 515 .
Zdaniem Voegelina, jednym z kluczowych napięć konstytuujących Pomiędzy (obok napięcia
między niewiedzą a wiedzą, amor sui a amor Dei, immanencją a transcendencją) ludzkiej
egzystencji jest napięcie między śmiertelnością a nieśmiertelnością516. Ono to w szczególnym
sposób krzyżuje się z napięciem między czasowym i bezczasowwym, a także z napięciem
między Początkiem a Ponad (to, co poza kosmosem). W ten sposób fenomen eschatologii
wiąże się z mitem – jak Początek jest zapośredniczony w kosmosie, tak i Koniec. Innymi
słowy: jeśli mit kosmogoniczny opowiada o przybywaniu rzeczywistości z czasu poza
czasem, to opowieść eschatologiczna jest wieścią o przechodzeniu tego, co czasowe w to, co
bezczasowe (dlatego też eschatologia wyłania się na przecięciu Początku i Ponad, wbrew
zdroworozsądkowej logice Początek tylko do pewnego stopnia implikuje Koniec, który
domaga się Ponad, transcendencji, jako tego, ku czemu Koniec zmierza).
Dla Voegelina rdzeniem wszelkiej prawdziwej eschatologii jest poszukiwanie
nieśmiertelności, ale nie w wulgarnym sensie przedłużenia za wszelką cenę biologicznego
trwania, lecz szukania tego, co wymyka się władzy apeironu, a więc tego, co bezczasowe. Z
historycznego punktu widzenia fenomenu „poszukiwania nieśmiertelności” nie można wiązać
tylko i wyłącznie z chrześcijaństwem czy platonizmem (choć właśnie na tych dwóch ruchach
Voegelin się skupi) - pragnienie nieśmiertelności przybierające tę lub inną formę należy do
podstawowego ukonstytuowania ludzkiej egzystencji, co w sposób jasny i wyraźny wyraża
tak starożytny tekst, jak datowany na koniec III tysiąclecia p.n.e. epos o Gilgameszu.
Zapewne niewiele późniejszy jest występujący już w Księdze Rodzaju motyw Drzewa Życia,
którego owoce po spożyciu miałyby zapewniać nieśmiertelność517.
Z drugiej strony, nie możemy przemilczeć faktu, że jeśli w przypadku Voegelina
możemy mówić o konflikcie pomiędzy Atenami a Jerozolimą, resp. pomiędzy świadomością
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G. Widengren, Fenomenologia religii, przeł. J. Białek, Kraków 2008, s. 443.
E. Voegelin, Equivalences of Experience … dz. cyt., s. 119.
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Michael Morrissey uważa nawet, że pragnienie nieśmiertelności jest nie tyle jednym z kluczowych napięć
konstytuujących ludzką egzystencję, co napięciem najważniejszym – jeśli napięcie jest erosem, to eros oznacza
pragnienie nieśmiertelności. Podstawą dla tego ujęcie jest doświadczenie egzystencji jako rozpiętej pomiędzy
narodzinami a śmiercią. Takie ujęcie eschatologii oczywiście predestynuje do wyróżnienia spośród wszystkich
historycznych fenomenów chrześcijaństwa i platonizmu – chrześcijaństwo jest bowiem religią zbawienia od
grzechu i śmierci, zaś platoński eros, według Voegelina i Morrisseya, jest właśnie pragnieniem nieśmiertelności,
co jest innym imieniem wieczności i nieprzemijalności. Zob. Morrissey M. P., Voegelin, Religious Experience…
dz. cyt., s. 17-18.
516
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pneumatyczną i noematyczą w filozofii Voegelina, to zachodzi on właśnie na gruncie
eschatologii. Pragnienie nieśmiertelności, poszukiwanie wieczności i nieprzemijalności,
zdaniem autora Order and History, najsilniej zaznaczyło się w chrześcijaństwie:
chrześcijaństwo jest bowiem religią zbawienia; w równym stopniu chodzi o zbawienie od zła i
grzechu, co od śmierci.
Według autora Anamnesis, nie sposób zrozumieć chrześcijańskiego doświadczenia
eschatologicznego bez uwzględniania opisanego w trzecim rozdziale Księgi Wyjścia
spotkania Mojżesza z Bogiem. Ten kluczowy także dla filozofii europejskiej epizod - źródło
tzw.

metafizyki

Księgi

Wyjścia - ma paradygmatyczny charakter dla każdego

pneumatycznego doświadczenia odróżnia je bowiem od greckiego doświadczenia, i to
zarówno tego wyrażonego w micie (Homer, Hezjod, Ajschylos, Sofokles), jak i w filozofii
(Parmenides, Heraklit, Platon, Arystoteles). Czytamy w Księdze Wyjścia (3:13-16): „Mojżesz
zaś rzekł Bogu: <Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mię do
was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć?>
Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: <JESTEM, KTÓRY JESTEM>. I dodał: <Tak powiesz
synom Izraela: <JESTEM posłał mię do was>. Mówił dalej Bóg do Mojżesza: <Tak powiesz
Izraelitom: <Jestem, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał
mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia. Idź,
a gdy zbierzesz starszych Izraela, powiesz im: Objawił mi się Pan, Bóg ojców naszych, Bóg
Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba i powiedział: Nawiedziłem was i ujrzałem, co wam
uczyniono w Egipcie>”
Nie bez powodu zacytowałem obszerniejszy fragment tekstu, nie ograniczając się do
słynnego 14 wersetu – pneumatyczne doświadczenie JESTEM, KTÓRY JESTEM (co widać
wyraźnie, gdy uwzględni się kontekst wypowiedzi) zawiera jako swój immanentny moment
doświadczenie bycia-posłanym, a więc odpowiedź ludzkiego bieguna. Co jednak ważniejsze,
fragment ten wyraża również świadomość historycznej ciągłości objawień, historycznego
usytuowania teofanii: Bóg, który objawił się Mojżeszowi w gorejącym krzewie, jest tym
samym Bogiem, który objawił się u zarania dziejów Abrahamowi, a potem wielu innym, w
tym Eliaszowi i Jeremiaszowi (przynajmniej tak to widzi Voegelin).
Chrześcijaństwo – w osobach Jezusa, św. Jana Ewangelisty i św. Pawła Apostoła –
przejmuje to obrazowanie. Voegelin wskazuje, że w Ewangelii św. Jana (8:24) Jezus mówi:
„Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeśli nie uwierzycie, że JA
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JESTEM, pomrzecie w grzechach swoich”. Zdaniem autora Order and History, powyższe
słowa bez wątpienia potwierdzają, że Jezus identyfikuje, utożsamia obecną w Nim samym
boską pneumę z tym, co Mojżesz (czy też może raczej autor biblijnego tekstu) wyraża za
pomocą słów „JA JESTEM” tudzież „JESTEM, KTÓRY JESTEM” 518. Przy czym Voegelin
wskazuje na dyferencjację egzystencjalnej prawdy, jaka dokonała się od czasów spisania
tekstu Księgi Wyjścia do momentu wystąpienia Jezusa: Bóg nie objawia się już przez
kosmos, jak w mitycznym doświadczeniu czy nawet do pewnego stopnia w Mojżeszowym
(bowiem Bóg objawił się poprzez gorejący krzew, roślinę, część materialnej przyrody), lecz w
wybranym człowieku, w Jezusie, jako „żywa obecność Słowa w człowieku”, która to nie
ogranicza się do ludu Izraela, narodu wybranego, ale apeluje do każdego, kto odpowie na jej
wezwanie, „rozświetlając przytomnością partycypacji w boskim Słowie i tym samym
pokonując mrok i absurd spowijające ludzką egzystencję”519.
Kluczem do zrozumienia intencji przyświecającej Voegelinowi jest odróżnienie
boskiej obecności ujawniającej się w kosmosie od boskiej obecności manifestującej się w
człowieku – Jezus głosi Ewangelię wszystkich ludzi, każdy bowiem może uwierzyć w Boga i
Go przyjąć. Chrześcijaństwo jest religią uniwersalną, ponieważ objawienie Boga i wiara w
Niego nie są zarezerwowane dla jakiegoś ludu, jak w przypadku Izraela, czy arystokracji
duchowej - jak w przypadku greckich mistrzów. Innymi słowy, chrześcijańskie
doświadczenie wybrania nie ma charakteru ekskluzywnego, nie ogranicza się ani do pewnej
grupy etnicznej, ani do grupy społecznej (jeśli tak można rozumieć arystokrację duchową);
burzy, przynajmniej w intecji, wszelkie hierarchie i stereotypy etniczne, społeczne czy
polityczne. Oczywiście, chrześcijańskie spotkanie z Bogiem zależy w pewnym sensie od
strony ludzkiego partnera, od jego zaangażowania egzystencjalnego, od szeregu aktów
świadomości, ale owo zaangażowanie nie jest determinowane etniczną przynależnością czy
poziomem wykształcenia (pamiętajmy, że także u Greków funkcjonowało wyraźnie
odróżnienie, nacechowane aksjologicznie, Greków od barbarzyńców).
Pisze Voegelin: „W ruchu klasycznej filozofii, jak pokazałem, noetyczna analiza
świadomości posunęła się tak daleko, jak w ruchu Ewangelii, a w niektórych kwestiach
pozostaje nadrzędna wobec czegokolwiek, co możemy odnaleźć w Ewangelii, jednakże
decydujący krok w kierunku uczynienia ludzkiego napięcia ku Nieznanemu Bogu prawdą, do
której musi się dopasować każda prawda rzeczywistości, nie został przez nią [klasyczną
518

E. Voegelin, Order and History IV… dz. cyt., s. 59.
„living presence of the Word in man […] dissolve the darkness and absurdity of existence into the luminous
consciousness of particpating in the divine Word”. Tamże, s. 59.
519
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filozofię –T.N] podjęty”

520

. Platon, według Voegelina, odkrył i wypowiedział

transcendentnego Boga, jednakże w Timajosie jednorodzonym (gr. monogenes) boskości jest
nie człowiek, a kosmos. W Fajdrosie Platon pisze, że podczas świąt tylko wewnątrzkosmiczni
bogowie olimpijscy mogą dotrzeć do szczytu niebios, aby tam na granicy kontemplować to,
co Ponad niebem. Żaden z ludzi nie będzie w stanie osiągnąć tego najwyższego stanu
kontemplacji, żaden poeta nigdy nie będzie w stanie wysłowić hyperouranion. W Platońskim
micie to bogowie egzystują w „bezpośrednim” napięciu ku temu, co Ponad niebem,
przekazując wiedzę o tym ludziom.
Zdaniem autora Order and History, greckimi odpowiednikami Syna Bożego są
właśnie olimpijscy bogowie, którzy poszukują transcendentnej boskości 521 . W Ewangelii i
chrześcijaństwie to Jezus Chrystus jest obrazem (gr. eikon) i jednorodzonym Boga. Miejsce
bogów zajmuje człowiek. Pisze Voegelin: „Siłą Ewangelii jest skupienie się na tej jednej
kluczowej kwestii: prawda rzeczywistości koncentruje się nie w kosmosie, nie w naturze czy
społeczeństwie, ale w obecności Nieznanego Boga w ludzkiej egzystencji”

522

.

Chrześcijaństwo wyróżnia więc radykalny antropocentryzm523, przynajmniej w stosunku do
izraelickiego czy greckiego doświadczenia, gdzie radykalność wiąże się z inkluzyjnością.
Skoncentrujmy się teraz na strukturze chrześcijańskiego doświadczenia i jego związku
z napięciem ku temu, co wieczne. Napięcie między biegunami metaxy jest konstytuowane
zarówno przez boski ruch, jak i przez ludzką odpowiedź. Nie ma świadomości, doświadczenia
boskości, bez ruchu odpowiedzi człowieka wychodzącego ku Bogu. Prawdziwy sens ruchu
odpowiedzi zostaje rozświetlony dopiero na wyższym poziomie dyferencjacji świadomości –
gdy jest doświadczany i symbolizowany jako transcendowanie ku transcendencji boskiej
rzeczywistości. Ruch płynącej z Ponad obecności domaga się ruchu odpowiedzi ku Ponad, a
więc poza historię, poza czas – transcendowanie jest transcendowaniem ku wieczności, ku
temu,

co

nieprzemijające.

Ruch

człowieka

w

Pomiędzy

świadomości

jest
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„In the movement of classic philosophy, as I have show, the noetic analysis of the metaxy has gone as far as
in the gospel movement, and in some points is superior to anything we find in the gospel movement, but the
decisive step of making the experience of man’s tension toward the Unknown God the truth to which all truth of
reality must conform was never taken” . E. Voegelin, The Gospel…, s. 208.
521
Tamże s. 209.
522
„The strength of the gospel is its concentration on the one point that is all-important: that the truth of reality
has its center not in the comos at large, not in nature or society or imperial rulership, but in the presence of the
Unknown God in man’s existence”. Tamże, s. 210.
523

Nie uważam, aby pojęcie antropocentryzmu z konieczności musiało wiązać się z jakimś rodzajem ateizmu
czy deprecjacji roli boskości w egzystencji człowieka – w kontekście Voegelinowskiej filozofii historii pojęcie
to może odnaleźć, być może, właściwy sobie sens.
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„unieśmiertelniającym ruchem odpowiedzi ku boskiemu Ponad” 524 . To właśnie w osobie
Jezusa Chrystusa, uważa Voegelin, ludzkość zyskała (samo)świadomość historycznego
przeznaczenia: historia nie jest pozbawionym końca i sensu następowaniem po sobie
kolejnych pokoleń (nie jest więc absurdalnym spektaklem przemijania i cierpienia). Historia
nie jest także immanentnym światu procesem emancypacji, rewolucyjnym procesem
prowadzącym do apoteozy człowieka – historia, a więc także i przeznaczenie człowieka, jest
procesem, którego cel leży poza nią samą i poza napięciowym kosmosem. Jeśli los człowieka
polega na egzystencji w napięciu Pomiędzy, jeśli polega na nieustannym odniesieniu do
nieporządku, i jeśli ta egzystencja jest nieustannie nękana i wystawiona na ból, cierpienie,
niepowodzenie, odmowę i brak, to właśnie w objawieniu i poprzez objawienie, które
dokonało się w Jezusie, ludzkość uświadomiła sobie, że napięciowy proces zmierza ku
beznapięciowemu Końcowi.
Chrześcijaństwo jest religią par excellence eschatologiczną, w Ewangelii św. Jana
(6:38-40) Jezus mówi: „ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę
Tego, który Mnie posłał. Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał,
niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca
mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w
dniu ostatecznym”.
Zdaniem Voegelina, eschatologia mogła pojawić się dopiero wtedy, gdy w
teofanicznym wydarzeniu boskość objawiła się w swej transcendencji, w swej
pozaświatowości; gdy ludzkie bycie ku boskości, odpowiedź człowieka, rozświetlona została
jako transcendowanie. Inaczej rzecz ujmując: warunkiem eschatologii jest samoobjawienie
boskości jako tego, co Ponad. Pisze Voegelin: „Tylko wtedy gdy człowiek stanie się świadom
tego, że boska rzeczywistość jest tym, co porusza go jako człowieka, nie przez obecność w
kosmosie, ale jako obecność sięgająca ku duszy z Ponad, ludzka odpowiedź zostanie
rozświetlona jako unieśmiertelniający ruch ku Ponad” 525 . Zaraz dodaje: „W epifanii
Chrystusa, historyczne bycie człowieka stało się transparentne dla swego sensu, czyli procesu
transformacji”526. Eschatologia staje się możliwa tylko po doświadczeniu Ponad, ponieważ
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„immortalizing countermovement toward the Beyond”. E. Voegelin, Order and History IV… dz. cyt., s. 62.
„Only when man has become conscious of divine reality as moving his humanity, not through its presence in
the cosmos, but through a presence reaching into his soul from the Beyond, can his response become luminous
as the immortalizing countermovement toward the Beyond”. Tamże, s. 62.
525

526

„In the epiphany of Christ, the formation of humanity in history has become transparent for its meaning as the
process of transformation”. Tamże, s. 62.
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ruch poza proces rzeczywistości kosmosu możliwy jest tylko po samoobjawieniu Ponad – bez
telosu eschatologicznej przemiany nie ma ruchu przemiany. W efekcie rozświetleniu ulega
paradoks konstytuujący historię – historia, czasowe bytowanie człowieka w napięciu ku
boskiej rzeczywistości, zmierza poza historię, poza czas. Jak pisze Voegelin: „[Wydarzenia
teofaniczne, T.N.] są doświadczane jako sensowne o tyle, o ile konstytuują Przed i Po
wewnątrz czasu, który wskazuje ku wypełnieniu, ku Eschatonowi, temu, co spoza czasu.
Historia nie jest strumieniem ludzkich istnień, wraz z ich działaniami w czasie, ale procesem
ludzkiej partycypacji w przepływie boskiej obecności o eschatologicznym kierunku”527.
Historia zmierza ku eschatonowi, co wyrażają takie symbole jak nadchodzące
Królestwo Boże, życie wieczne, wskrzeszenie, Zmartwychwstanie, Sąd Ostateczny itp. Ale
czym właściwie są owe symbole, czym jest Ewangelia jako nowina o nadchodzących
Kólestwie Bożym? Voegelin starannie odróżnia dwa momenty konstytuujące eschatologiczny
kompleks symboli. Po pierwsze, to, co można nazwać doświadczeniem eschatologicznym.
Autor Anamnesis pisze, że wydarzenie teofaniczne ma historyczno-epokowy charakter,
ponieważ doświadczający „jest świadom tego, że gdy prawda unieśmiertelniającej
transfiguracji zachodzącej w bosko-ludzkich ruchach w metaxy, jest widziana, to
transfiguruje 528 ”. Kiedy w świadomości doświadczającego rozświetleniu ulega struktura
ruchów skierowana ku Ponad, wtedy rozpoczyna się proces transfiguracji. Ukazanie prawdy
wydarzenia teofanicznego jest rozpoczęciem procesu „unieśmiertelniania”. Innymi słowy,
według Voegelina objawienie samo w sobie jest wydarzeniem transfiguracji, tj. rozpoczęciem
procesu transfiguracji – gdy wydarzenie się wydarza, to tym samym wydarza się
transfigurowanie. Właśnie ta prawda objawia się w osobie Jezusa Chrystusa. Doświadczenie
eschatologiczne to pewien moment doświadczenia transcendencji, to wydarzające się w
metaxy, a więc w trakcie ludziej egzystencji, uprzytomnienie bycia ku temu, co
nieprzemijalne, nieśmiertelne. Krótko mówiąc: doświadczenie eschatologiczne dotyczy tego,
co ukazuje się w metaxy; doświadczenie eschatologiczne jest właśnie doświadczeniem – tym,
co dane w wydarzeniu.
Jednocześnie – i jest to drugi moment - według filozofa nauczanie Jezusa wskazuje, że
ów ruch transfiguracji znajdzie swe spełnienie w przyszłości, domaga się Końca, absolutnego
527

„Moreover, they are experienced as meaningful inasmuch as they constitute a Before and After within the
time that points toward fullfilment, toward an Eschaton, out of time. History is not a stream of human beings and
their action in time, but the process of man’s participation in a flux of divine presence that has the eschatological
direction”. Tamże, s. 50.
528
„and the event is epochal because the visionary is conscious that the truth of immortalizing transfiguration
through the divine-human movements in metaxy, when <seen”>, transfigures”. E. Voegelin, Wisdom…, s. 370.
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Końca poza rzeczywistością procesu: „Teofaniczne wydarzenie konstytuuje sens w historii;
objawia ono, że rzeczywistość zmierza ku stanowi nie niepokojonemu przez moce
nieporządku; wyobraźnia, podążając za ukierunkowanym ruchem, wyrazi cel [owego ruchu,
T.N] przez takie symbole przemienionej/transfigurowanej rzeczywistości jak <Nowe
Niebiosa i Nowa Ziemia>”529. Innymi słowy, cel znajduje się poza ruchem – ruch nie osiąga
Ponad. Doświadczenie eschatologiczne, unieśmiertelniająca transfiguracja, nie jest samym
eschatonem, rzeczą ostatnią – wykraczanie poza czas nie jest wykroczeniem poza czas, bycieku eschatonowi nie jest eschatonem. Sam Koniec jest tajemnicą, czymś spoza napięciowej
struktury rzeczywistości. Można powiedzieć, że człowiek doświadcza transfigurowania w
sensie ruchu transcendowania, nie zaś w sensie osiągnięcia Końca ruchu, a więc w sensie
spoczynku – Koniec symbolizowany może być tylko w postaci mitu eschatologicznego. Z
perspektywy doświadczenia Koniec jest odroczony, odłożony w realizacji. Krótko mówiąc:
Koniec jest tym, co spoza/Ponad metaxy, co nie ukazuje się bezpośrednio w doświadczeniu.
Właśnie dlatego Koniec ma charakter mityczny, tj. opowieść o Końcu może być tylko
opowieścią – człowiek żyje w Pomiędzy, doświadcza ruchu, a nie biegunów. Dlatego też
Początek jest zapośredniczony w kosmosie, dlatego w kosmosie – a więc także i w micie –
zapośredniczony jest Koniec.
W Ewangelii św. Jana Jezus mówi Apostołom: „Oto nadchodzi godzina, a nawet już
nadeszła, że się rozproszycie – każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie
jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na
świecie doznacie uciski, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat” (J 16: 32-33). Voegelin
pyta, czy śmierć Jezusa nie przekreślała Jego zwycięstwa? Zzy ginąc na krzyżu, Jezus nie
ulega światu? Otóż, jak odpowiada autor Order and History, zwycięstwo nad światem to
właśnie doświadczenie obecności boskiego Ponad, to sama świadomość eschatologicznego
ruchu rzeczywistości. Zwycięstwo nad światem oznacza doświadczenie Ponad i
transcendującą odpowiedź, wiarę człowieka – to odpowiedź temu, co niezniszczalne,
nieprzemijalne,

wieczne.

Zwycięstwo

nad

kosmosem

nie

oznacza

magicznego,

metastatycznego - jak to określa Voegelin - wydarzenia przemiany kosmosu. Ale sama
wątpliwość wobec kosmosu jest czymś naturalnym: kiedy bowiem, jak u Chrystusa, ukryty do
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„The theophanic event constitutes meaning in history; it reveals reality as moving toward a state undisturbed
by forces of disorder; and imagination, following the directional movement, will express its goals by such
symbols of transfigured reality as „a New Haven and a New earth”. E. Voegelin, Order and History IV… dz.
cyt., s. 303.
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tej pory Bóg ukazuje się jako transcendentny i objawia się tym samym jako eschatologiczny
cel duszy, istnienie materialnego kosmosu staje się zagadką.
Po co istnieje ów kosmos, skoro celem ludzkiej egzystencji jest wyzwolenie się z jego
kajdan? Pisze Voegelin: „Oto krytyczne pytanie, które ukazuje tajemnicę rzeczywistości w jej
pełni: jest coś takiego jak kosmos, w czym człowiek egzystując partycypuje; człowiek
odznacza się świadomym poznaniem rzeczywistości, której jest częścią; świadomość
różnicuje się w procesie zwanym historią; biorąc udział w tym procesie człowiek odkrywa, że
rzeczywistość porusza się ku Ponad swej obecnej struktury. Kosmos poruszający się od
swego boskiego początku do boskiego Ponad jest zaiste tajemnicą; tak więc w zapytywaniu
nie ma nic niewłaściwego”530. Człowiek nie wie, dlaczego eschaton jeszcze się nie wydarzył,
nie może także przewidzieć jego daty. Jednakże owa świadomość tajemnicy może zostać
przesłonięta przez apokaliptyczne i gnostyczne oczekiwanie natychmiastowego końca
kosmosu. Do wyłonienia oczekiwań apokaliptycznych dochodzi zdaniem Voegelina za
każdym razem, kiedy napięcie pomiędzy objawionym przez Boga przyszłym porządkiem a
aktualnie doświadczanym nieporządkiem staje się zbyt duże – traumatyczne doświadczenia
(ang. traumatic experience) mogą więc wywołać metastatyczne, czyli apokaliptyczne i
gnostyczne, oczekiwania zimmanentyzowanego eschatonu.
Paradoks tajemnicy – świadomość, że transfiguracja jeszcze się nie wydarzyła, jest
„daleko”, ale może wydarzyć się w każdej chwili, jest więc także „blisko” – może
przeistoczyć się z oczekiwania na wydarzanie Tajemnicy w pewność czasu nadejścia
transfiguracji. „Wydarzenie może się wydarzyć w każdej chwili, wisi ono niczym groźba lub
nadzieja nad każdym teraz. W istocie, nic się nie wydarza; a jednak może”531 . Metastaza
oznacza zapomnienie tego,

że Koniec

nie jest

czymś

wewnątrzczasowym,

ale

pozaświatowym. Jak pisze badacz myśli Voegelina, Michael P. Morrisey: „Zasadne
mitopoetyckie obrazy życia po życiu są produktem spekulatywnej imaginacji, dla której
inspiracją są wiara w i nadzieja na życie ku doskonałości Ponad niedoskonałością tego świata,

530

„This is the critical question that the mystery of reality into full play: There is a cosmos in which man
participates by his existence; man is endowed with cognitive consciousness of the reality in which he is a
partner; consciousness differentiates in a process called history; and in the process of history man discovers
reality to be engaged in a movement toward the Beyond of its present structure. A cosmos that moves from its
divine Beginning toward a divine Beyond of itself is mysterious indeed; and there is nothing wrong with the
Quention as such”. Tamże, s. 64.
531
„The event, as it can happen any time, hangs as a threat or hope over every present. In fact, nothing happens;
and yet, it migt happen”. Tamże, s. 303.
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co znaczy: w niepoznawalnym modi boskiego istnienia”532. Chociaż język Morrisseya mógłby
być nieco ostrożniejszy czy subtelniejszy w kwestii związków boskości i istnienia, wskazuje
on na to, że popularne chrześcijańskie wierzenia w nieśmiertelność duszy, nadejście
Antychrysta czy niebiańską Jeruzalem itp. są niczym innym, jak efektem imaginacji kreślącej
obrazy tego, co niedostępne w metaleptycznej egzystencji; tego, co transcendentne w sensie
bieguna; tego, co wymyka się w wydarzeniu teofanicznym.
W istocie rzeczy chrześcijańskie rozświetlenie eschatologii jest cokolwiek
ambiwalentne: z jednej strony dopiero w wydarzeniu Jezusa Chrystusa eschatologiczny
kompleks rzeczywistości zostaje rozświetlony w swej pełni – jako ruch poza rzeczywistość,
jako transfigurujący ruch ku Ponad; z drugiej strony odkrywając cel, resp. sens transfiguracji,
znajdujący się poza bezpośrednim doświadczeniem w Pomiędzy, chrześcijaństwo wykazuje
tendencję do deformacji kompleksu – mityczny, a więc narracyjny, symbol tego, co poza
Pomiędzy zostaje wzięty za to, co objawione i objawiające się w Pomiędzy (więcej o tej
różnicy piszę w ostatnim rozdziale dysertacji).
Według

Voegelina,

najpełniejszy

wyraz

chrześcijańskiemu

oczekiwaniu

eschatologicznemu w jego ambiwalencji daje św. Paweł w Liście do Rzymian (8:18-25):
„Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się
w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych.
Stworzenie bowiem zostało poddane marności – nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego,
który je poddał – w nadziei, że również ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by
uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż
dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już
posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą wzdychamy, oczekując <przybrania
za synów> - odkupienia naszego ciała. W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja
zaś, której [spełnienie już się ogląda], nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać
tego, co się już ogląda? Jeżeli jednak, nie oglądając, spodziewamy się czegoś, to z
wytrwałością tego oczekujemy”.
Zobaczmy, jak Voegelin przekłada kluczowy dla niego wers 21: „Together with
creation, our bodies will be set free (or: ransomed) from bondage (douleia) to the fate of
perishing (phthora) and enter into freedom (eleutheria) and glory (doxa) of the Children of
532

„The legitimate mythopoetic images of afterlife are the product of speculative imagination inspired by the
faith and hope of living toward a perfection Beyond the imperfection of this world, that is, in the unknownable
mode if divine existence”. M.P. Morrisey, Voegelin, Religious Experience… dz. cyt., s. 19.
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God” 533 . To, co polski zespół tłumaczy oddał jak „zepsucie”, zostaje przez Voegelina
przetłumaczone jako „przemijanie” czy też „niszczenie”, phtora. To niezwykle istotna
różnica, ponieważ filozof łączy występujące w tekście Pawła phtora z analizowanym już
przez nas dictum Anaksymandra, wedle którego wszystko, co jakoś jest, co partycypuje w
rzeczywistości, przemija, poddane jest niszczącemu upływowi czasu - nie ma genesis bez
phthora. Inaczej rzecz ujmując: wszystko, co jest, co jest częścią kosmosu, w swe istnienie
ma wpisany kres. Albo jeszcze inaczej: wszystko, co jest częścią kosmosu poddane jest
apeironowi. Pawłowe zbawienie to, jak chce autor Order and History, genesis bez phthora,
istnienie bez kresu, śmierci. Pawłowe - i jak wydaje się uważać Voegelin w ogóle
chrześcijańskie - zbawienie oznacza koniec kosmosu takim, jakim się on jawi, tj. jako proces
stawania się i przemijania.
Najwyraźniej widać to w Liście do Koryntian (1 Kor 15: 50-53): „Zapewniam was,
bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść Królestwa Bożego, i że to, co zniszczalne, nie może
mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne. Oto ogłaszam wam tajemnicę: nie wszyscy
pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni. W jednym momencie, w mgnieniu oka, na
dźwięk ostatniej rąby – zabrzmi bowiem trąba – umarli powstaną nienaruszeni, a my
będziemy odmienieni. Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a
to, co śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność”. Paweł pisze we wcześniejszych
wersach, że „ciało zmysłowe”, soma psychikon, musi przemienić się w „ciało duchowe”,
soma pneumatikon534 – „zniszczalne” ( ang. perishing, gr. phtora) nie może mieć dziedzictwa,
tj. nie wejść w to, co „niezniszczalne” (ang. imperishing, gr. aphtarsia) (1 Kor 15:50).
Niezniszczalność, odmienienie, Zmartwychwstanie – wszystkie te symbole, zdaniem
Voegelina, nie odnoszą się do boskiego objawienia, resp. ruchu samoprzejawienia boskiego
bieguna. Są one symbolami mitycznymi, tj. odsyłającymi do tego, co poza bezpośrednim
doświadczeniem – do Końca. Doświadczając boskości w kierunku Ponad doświadczamy
„tylko” boskiego ruchu i ludzkiego transcendowania. Przytaczane wyżej fragmenty z Listu do
Rzymian i Listu do Koryntian są według Voegelina o tyle mityczne, w sensie alethinos logos,
o ile odnoszą się do tego, co nie przejawia się, nie wydarza się w metaxy – samoobjawienie
boskości

ma

charakter

eschatologiczny,

ale

symbole

wyrażające

eschatologiczną

transfigurację człowieka opisują to, co dopiero ma się wydarzyć, co dopiero ma nadejść.
Oczywiście, zauważa Voegelin, Paweł był świadom tego, że eschatologiczna transfiguracja
533
534

E. Voegelin, Order and History IV… dz. cyt., s. 304.
„Zasiewa się ciało zmysłowe, powstaje ciało duchowe” (1 Kor 15, 44)
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wiąże się z horyzontem przyszłości, co widać w Liście do Rzymian (8:24-25) „Nadzieja zaś,
której [spełnienie już się ogląda], nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego,
co się już ogląda? Jeżeli jednak, nie oglądając, spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością
tego oczekujemy” – transfiguracja nie jest tym, co człowiek ogląda, ale na co żywi nadzieję.
W myśli Pawła, i w dziejach chrześcijaństwa jako takiego, pojawia się nieustające napięcie
pomiędzy wyczekiwaniem Końca a metastatyczną pewnością co do jego daty i natury.
Voegelin zauważa, że eschatologiczny mit Pawła jest odpowiedzią - w sensie ruchu
odpowiedzi w metaxy świadomości (a więc w sensie integralnego momentu wydarzenia
teofanicznego) - na wizję Zmartwychwstałego jakiej doświadczył w drodze do Damaszku.
Cechą doświadczenia pneumatycznego jest to, że może odznaczać się ono taką „mocą”
pochwycenia, intensywnością, że wszystko to, co jest ludzką odpowiedzią nań, przestaje być
rozumiane jako odpowiedź ludzkiego bieguna, a więc tego, co skończone i symbolizujące
boskość tylko za pomocą analogicznego języka – zamiast tego ludzkiej odpowiedzi nadaje się
charakter boskiego samoobjawienia. W tym sensie, oczywiście, symbol (mit, opowieść)
wytworzony poprzez ruch imaginatywnej odpowiedzi zostaje uznany nie za dzieło człowieka,
za element jego wolnej odpowiedzi, ale za symbol pochodzący z ruchu samoobjawienia się
boskości. Innymi słowy, do doświadczenia pneumatycznego przynależy istotowa możliwość
pomieszania mitycznej opowieści o wydarzeniu spoza Pomiędzy, o Końcu, z tym, co wydarza
się w bezpośrednim doświadczeniu ruchu w metaxy.
Jeśli można posłużyć się takim metaforycznym sformułowaniem, taką cenę św. Paweł
płaci za wyższy poziom dyferencjacji świadomości – przekraczając plan stworzenia, święty
wkracza w jego źródło w wolności i miłości Boga. O ile działania platońskiego demiurga
ogranicza Ananke, Konieczność, to Bóg-stwórca chrześcijan odnosi zwycięstwo nad mocami
kosmosu – kosmos nie stawia już boskości oporu, jest on bowiem niczym innym jak
opowieścią samego Boga. Ale ceną odkrycia procesu To-rzeczywistości jako historii
rozpostartej pomiędzy upadkiem pierwszego Adama a eschatologiczną paruzją drugiego
Adama jest możliwość deprecjacji kosmosu, wiążąca się z immanentyzacją eschatonu – gdy
do tego dochodzi, symbole niedoświadczalnego Końca stają się symbolami ruchu
doświadczanego w Pomiędzy. Zacytujmy jeszcze raz Voegelina: „Wszechogarniająca Torzeczywistość porusza się formatywnie przez rzeczywistość-rzeczy od Początku sprzed rzeczy
aż do końca poza rzeczami. Początek i Koniec opowieści są doświadczane jako Ponad
formatywnego,

napięciowego

procesu

rzeczywistości.

Nie

ma

epifanii

struktury

rzeczywistości bez strukturyzującej mocy ponad manifestującymi się strukturami; nie ma
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objawienia boskiej porządkującej mocy w poszukiwaniu prawdy bez boskiej rzeczywistości
Ponad manifestacjami jej porządku w wydarzeniu. Medytacyjne wędrowanie przez stałe
napięciowego procesu ulega rozświetleniu do rzeczywistości Ponad napięciami, ta
rzeczywistość nie może zostać osiągnięta podczas napięciowej egzystencji”535.
Wydarzenie

eschatologicznie,

transfiguracja,

pochodzi

spoza

„napięciowej

egzystencji”, spoza kosmosu, człowiek doświadcza jedynie eschatologicznego ruchu,
zmierzania ku eschatonowi – transcendowania rzeczywistości ku eschatonowi.
VI
W Ecumenic Age Voegelin pisze, że zarówno filozof (Platon), jak i święty (Paweł)
artykułują porządek rzeczywistości, ukonstytuowany przez wydarzenie teofaniczne. Obu
myślicieli dzieli moment rzeczywistości, na jaki kładą emfazę – noetyczne doświadczenie,
rozświetlenie logosu partycypacji, skupia się na wcieleniu (ang. incarnation) boskiego
porządku w kosmosie; w pneumatycznym doświadczeniu nacisk jest położony na zbawienie z
nieporządku doczesnej egzystencji, a więc na zniesienie, rozwiązanie paradoksu
rzeczywistości. „Różnica dotyczy phtora, przemijania. W noetycznej teofanii athanatizein
psyche jest utrzymywane w równowadze z kosmicznymi rytmami genesis i phtora; w
pneumatycznej teofanii Pawła, athanasia człowieka wiąże się ze zniesieniem kosmicznego
phtora. Ciało i krew, soma psychikon, nie mogą wejść do Królestwa Bożego, muszą zmienić
się w soma pneumatikon (1 Kor 15:44,55) – zniszczenie (phtora) nie może mieć dziedzictwa
w tym, co niezniszczalne (aphtarsia)” 536.
Boski Nous - a więc boskość tak, jak jest ona doświadczana w noetycznej teofanii objawia się jako wcielona w psyche oraz w kosmosie. Innymi słowy, odkrywając boską
rzeczywistość jako podstawę porządku, filozof odkrywa także, że tym, co porządkujące w
kosmosie i duszy jest boska obecność. Filozof jest świadom istnienia boskiej otchłani (ang.

535

„There is no epiphany of structure in reality without structuring force Beyond the manifest structure; there is
no revelation of divine ordering force in the quest for truth without a divine reality Beyond the manifstation of its
order in the event. The meditative wandering through the constants in the tensional process thus becomes
luminous for a reality Beyond the tensions that cannot be attained within tensional existence”. E. Voegelin,
Order and History V… dz. cyt., s. 123.
536
The critical difference is the treatment of the phtora, perishing. In the noetic theophany of the philosophers,
the athanatizein of the psyche is kept in balance with the rytm of Genesis and Phtora in the cosmos; in the
pneumatic theophany of Paul, the athanasia of man is not to be separated from the abolition of Phtora in the
cosmos. Flesh and blood, the soma psychikon, cannot enter the Kingdom of God; it must be changed into the
soma pneumatikon (1 Cor. 15:44,55); for perihisng (phtora) cannot take possesion of the imperisihng
(aphtarsia)”. E. Voegelin, Order and History IV… dz. cyt., s. 305.
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divine abyss) poza kosmosem – czego dowód stanowi hypeourianion z Fajdrosa – ale
filozoficzna medytacja bada to, co ukazuje się Pomiędzy, ruch boskiej obecności, a nie to, co
poza nim. Filozofię interesuje raczej doświadczenie Ponad, a więc jej płynąca obecność, niż
samo Ponad. Analogicznie, filozofię bardziej niż Koniec, wyzwolenie z kosmosu, interesuje
doświadczenie Początku, w sensie obecności boskości w kosmosie: „otwartość świadomości
na rzeczywistość, której jest częścią – tj. responsywna partycypacja człowieka, poprzez Logos
jego psyche, w Logosie rzeczywistości - jest pełną radości wolą apercepowania
rzeczywistości uporządkowanej przez ten sam Nous, który porządkuje psyche – to
wszystko”537.
Filozof jest tym, kto rozpoznaje boską obecność zarówno w swej duszy, jak i w
kosmosie. Otwartość we wszystkich kierunkach oznacza nie tylko pneumatyczną otwartość na
boską rzeczywistość w jej transcendencji, pozakosmiczny cel procesu transfiguracji, ale także
na świat materialny, przyrodę, społeczeństwo, na kosmos wraz z jego zasadami powstania i
przemijania. Każdy z regionów To-rzeczywistości partycypuje w boskości. Filozoficzna
otwartość jest otwartością na wszystko, co istnieje, bowiem wszystko „pełne jest bogów”.
Według Voegelina kwestia „wcielenia” wiąże się nierozerwalnie (ang. inseparable) z
pytaniem o śmiertelność i nieśmiertelność. Mówiąc krótko i dobitnie: dla Platona i
Arystotelesa to partycypacja w noetycznie ustrukturyzowanej rzeczywistości kosmosu jest
ludzkim aktem unieśmiertelnienia538. Medytacyjna eksploracja kosmosu sama w sobie jest
aktem eschatologicznym, transcendowaniem w sensie unieśmiertelnienia, partycypacją w
tym, co wieczne (bezczasowe), niezniszczalne – bowiem porządek kosmosu ugruntowany jest
na boskiej obecności. W swoich analizach Voegelin powołuje się na na fragmenty Etyki
Nikomachejskiej Arystotelesa: „Jeśli więc rozum jest czymś boskim w stosunku do człowieka,
to i życie zgodne z nim jest boskie w porównaniu do życia człowieka. Nie trzeba jednak
dawać posłuchu tym, co doradzają, by będąc ludźmi troszczyć się o sprawy ludzkie i będąc
istotami śmiertelnymi – o sprawy śmiertelników, należy natomiast, o ile możności, dbać o
nieśmiertelność i czynić wszystko możliwe, aby żyć zgodnie z tym, co w człowieku
najlepsze; bo nawet jeśli jest to rozmiarami nieznaczne, to jednak potęgą swą i cennością
przerasta ono znacznie wszystko inne. Ten właśnie pierwiastek boski w każdym człowieku
537

„The openess, in all directions, of consciousness toward the reality of which is the part – the responsive
participation of man, through the Logos of his psyche, in the Logos of reality – is the Joyus willingness to
apperceive a reality that is informed by the same Nous as the psyche – that is all”. Tamże, s. 300.

538

Tamże, s. 299.
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może, jak się zdaje, być uważany za człowieka samego, skoro jest jego pierwiastkiem
lepszym i istotnym” (1177b29-1178a12).
I dalej cytat z Timajosa Platona: „Toteż ten, co ulega swym żądzom, prowadzi spory i
jest nimi całkowicie pochłonięty, z konieczności nie ma innych myśli, jak tylko śmiertelne. I
w ścisłym tego słowa znaczeniu niczego nie zaniedbuje, o ile to możliwe, aby stać się
śmiertelnym. Dokonuje tego przez powiększanie śmiertelnej dziedziny. Przeciwnie, ten, kto
rozwija w sobie miłość nauki i prawdy oraz ćwiczy w sobie zdolność myślenia o rzeczach
nieśmiertelnych i boskich, jest rzeczą absolutnie konieczną, że o tyle, o ile ludzka natura
może mieć udział w nieśmiertelności, będzie mógł się nią bezgranicznie cieszyć. Taki
człowiek bowiem ciągle oddaje cześć boskości, gdyż utrzymuje stale w dobrym zdrowiu
bóstwo, które w nim przebywa. Z konieczności zatem czuje się szczęśliwy” (90b-c). Tak
Voegelin podsumowuje słowa Platona i Arystotelesa: „[człowiek, T.N.] jest nieśmiertelny w
swej obecnej egzystencji o tyle, o ile swą noetyczną psyche partycypuje w Ponad” 539 .
Źródłowe doświadczenie eschatologiczne to doświadczenie partycypacji w boskiej
rzeczywistości, to ruch odpowiedzi, poszukiwanie tego, co Ponad procesem powstawania i
przemijania. Doświadczenie eschatologiczne jest doświadczeniem unieśmiertelnienia (gr.
athanatizein), uczestniczenia w tym, co niezniszczalne.
Znaczy to: doświadczenie eschatologiczne jest doświadczeniem transcendencji.
Odnajdując źródłowe doświadczenie unieśmiertelnienia u Greków, Voegelin nie przeczy
temu, że rzeczywistość zmierza ku eschatonowi, nie podważa więc symbolu „nadchodzącego
Królestwa Bożego” i wolności boskiej rzeczywistości względem kosmosu, wskazuje jedynie,
że owa rzeczywistość, jeśli można ją tak nazwać, nie jest dana w bezpośrednim
doświadczeniu. Chrześcijańska eschatologia, chociaż uprawiona jako symbolizm kresu spoza
historii, nie może rościć sobie pretensji do bycia czymś innym niż mitem, tj. opowieścią o
tym, co spoza metaxy, o tym, co dane poza bezpośrednim doświadczeniem – tak więc miarą
prawdy mitu jest to, co doświadczone bezpośrednio w Pomiędzy.
Voegelin uważa jednak, że nie należy myśleć mitu jako czegoś wtórnego,
drugorzędnego względem noetycznego czy pneumatycznego doświadczenia. Bezpośrednie
doświadczenie ulega pełni rozświetlenia, pełni eksplikacji, w micie, w opowieści. Mit nie jest
czymś zewnętrznym wobec boskiego samoobjawienia i ludzkiej odpowiedzi, ale momentem

539

„is immortal in his present existence inasmuch as by his noetic psyche he particpates in the Beyond”. E.
Voegelin E., The Beginning… dz. cyt., s. 225.
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wydarzenia, symbolizmem imaginacji zapłodnionej przez boskość. Wydaje się, że ta cielesna,
erotyczna metafora oddaje intymny związek boskiego ruchu i ludzkiej, imaginatywnej
odpowiedzi. Zarówno noetyczne poszukiwanie i wiara, jak i mit eschatologiczny są
momentami odpowiedzi na boski ruch. Konflikt pomiędzy mitem eschatologicznym
(symbolem, który wykracza poza to, co dane w metaxy) a doświadczeniem transcendencji w
sensie unieśmiertelniającej transfiguracji (tym, co dane w metaxy), możliwy jest tylko
dlatego, że są one już pierwotnie odniesione do siebie. Metaforycznie rzecz ujmując:
źródłowe doświadczenie w metaxy, doświadczenie transcendencji, w którym odkrywa się
boskie Ponad, jest niczym korzeń drzewa, zaś mit eschatologiczny stanowi jego koronę.
Czym byłoby drzewo bez korony, po cóż byłyby korzenie?
Gdy weźmie się pod uwagę kwestię historycznego następstwa, relacja między nimi
staje się jeszcze bardziej skomplikowana– mit poprzedza filozofię, to mit pierwotnie odkrywa
człowieka jako część kosmosu, a bogów jako przynależących do tego samego kosmosu. Mity
opisane przez Homera i Hezjoda, tragików, orfików, rytuały inicjacyjne kultów misteryjnych
Demeter i Persefony – oto mityczna gleba na jakiej, zdaniem Voegelina, wyrosła filozofia
Platona. Bez mitu odkrywającego przed człowiekiem kosmos pełen bogów, filozof nie
mógłby odkryć epekeina tes ousias.
Podjęta przez Voegelina analiza eschatologii jest cokolwiek paradoksalna – chociaż
fenomen ruchu rzeczywistości poza nią samą został najpełniej rozświetlony w
chrześcijaństwie, to jednak w greckiej myśli doświadczenie eschatologiczne uległo
ostrożniejszej ekspresji. Innymi słowy, chociaż to w ruchu chrześcijańskim (Vogegelin często
zamiast o chrześcijaństwie pisze o „gospel movement”) telos transfiguracji został wyniesiony
do

rozświetlenia,

to

doświadczenie

eschatologiczne,

transcendowanie

jako

unieśmiertelniająca transfiguracja, znalazło najbardziej adekwatny wyraz w filozofii Platona i
Arystotelesa. Przywołajmy cytowany już fragment z Voegelina: „Obecność boskiego Ponad,
kreatywnego Umysłu, jest doświadczana jako formatywna moc w poszukiwaniu przez
filozofa prawdy. Właśnie dlatego, że boskie Ponad, ten Bóg, jak nazywa się go w Prawach,
nie jest jedną z istniejących rzeczy, ale doświadcza się go obecnego (pareinai) we wszystkich
z nich jako kreatywnej, formatywnej mocy. Ponad nie jest jakąś rzeczą ponad innymi
rzeczami, ale doświadczaną obecnością. [To, T.N] Parousia Ponad”540.

540

„The presence of the divine, of the formative Nous, is experienced as the formative force in the philosopher’s
quest for truth. Precisely because the divine Beyond, this God as it is called in the Laws, is not one of the being
things, it is, then, experienced as present in all of them (pareinai) as their creatively formative force. The Beyond
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Wszystkie rzeczy, będące częściami kosmosu, są „pełne” boskiej obecności – boskość
obecna jest bowiem we wszystkim, jako nadaje im istnienie i porządek (formę) moc, jako
parousia Ponad. Principium kosmosu stanowi odkryta przez Anaksymandra zasada powstania
i przemijania, apeiron – wszystko, co powstało, musi przeminąć; to, co ma początek, ma też i
kres. Nieprzemijający charakter ma tylko boska rzeczywistość. O ile rzeczy partycypują w
boskości, tj. o ile w każdej z nich obecna jest boskość, o tyle wszystkie one „transcendują”
poza kosmos, poza proces powstawania i przemijania. W filozoficznym akcie medytacji
odsłonięciu ulega unieśmiertelniająca obecność boskiej rzeczywistości – dzięki niej wszystko,
co jest, partycypuje w boskości. Transcendowanie ku boskiemu Ponad oznacza więc
uczestniczenie w tym, co nieprzemijalne, nieśmiertelne – partycypacja w tym, co
nieśmiertelne i nieprzemijające, jest transcendowaniem poza przemijanie.
Eschatologiczne doświadczenie, tak jak odsłania się ono w noetycznej medytacji,
odkrywa boskie Ponad jako „podtrzymujący rdzeń” (ang. sustaining core) całego kosmosu –
kosmos Platona jest pełen bogów, którzy według Voegelina są niczym innym jak symbolem
boskiej obecności w świecie, zaś Ponad bogami wznosi się boska otchłań. Grecka
eschatologia nie wchodzi w konflikt z kosmosem, nie pojawia się alternatywa dla fides
kosmosu. Kosmos nie przestaje istnieć, byt wciąż jest poddany prawu stawania się i
przemijania, wciąż jest wielu ludzi i bogów, wciąż istnieje świat materii, roślin, zwierząt i
przedmiotów zewnętrznych. Noetyczny akt, który jest niczym innym jak fides quaerens
intellectum, wiarą w porządek i inteligibilność kosmosu, nie niszczy fides, lecz stara się
zrozumieć.
Ale czy boską obecnością w rzeczach, dzięki której partycypują one w tym, co
niezniszczalne, można wyróżnić jakiś specyficznie ludzkie doświadczenie eschatologiczne,
doświadczenie unieśmiertelnienia? Czyż bowiem człowiek nie jest bytem, którego istnienie
polega na byciu ku boskości? W istocie rzeczy człowiekowi przysługuje specjalny rodzaj
doświadczenia

eschatologicznego.

W

noetycznym

doświadczeniu

ulega

bowiem

rozświetleniu, że ów noetyczny akt jest odpowiedzią na ruch boskiej rzeczywistości,
nieśmiertelnej i unieśmiertelniającej, rzeczywistości spoza kosmosu. To właśnie świadomość
człowieka jest miejscem rozświetlenia owego ruchu rzeczywistości poza nią samą. Albo
inaczej rzecz ujmując: o ile jest człowiek, o tyle rzeczy transcendują poza przemijanie ku
is not a thing Beyond the things, but the experienced presence. The Parousia of the Beyond”. E. Voegelin, Order
and History V…z. cyt., s. 44.
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nieśmiertelności – rzeczywistość rzeczy ulega transfiguracji w ludzkiej świadomości.
Rzeczywistość staje się wydarzeniem eschatologicznej transfiguracji dopiero wraz z
człowiekiem – w nim objawia się Ponad, w nim objawia się obecność boskiego bieguna, w
nim rozświetleniu ulega rzeczywistość w jej ruchu. Człowiek egzystuje w metaxy, w
Pomiędzy, doświadczenie eschatologicznie nie może więc oznaczać tranfiguracji w Ponad –
egzystencja jest ruchem w metaxy, transcendowaniem, a nie spoczynkiem w Ponad. Voegelin
uważa, że to właśnie noetyczny akt partycypacji w boskiej podstawie jest doświadczeniem
unieśmiertelnienia. Kamień i poranna rosa nie doświadczają, nie mają świadomości swej
partycypacji w boskości; w teofanicznym wydarzeniu doświadczona zostaje nie tylko
unieśmiertelniająca obecność boskości, ale również akt partycypacji – czyli transcendowania
– jest unieśmiertelnieniem.
Podsumujmy powyższe rozważania słowami samego Voegelina: „Każda filozofia
historii musi uznać, że proces historii nie jest immanentnym procesem, ale zachodzi w
Pomiędzy tego-świata a rzeczywistością innego-świata. Co więcej, tego charakteru Pomiędzy
procesu doświadcza się jako ruchu, który zmierza […] ku eschatologicznemu spełnieniu, w
jakimś Ponad Pomiędzy i czasu”541. Voegelin uważał, że Grekom zawdzięczamy wyróżnienie
doświadczenia eschatologicznego we właściwym sensie – jako unieśmiertelniającej
partycypacji, chrześcijaństwu zaś odróżnienie ruchu poza historię – telosu transfiguracji.
Transfiguracja rzeczywistości ma swój kres, swe Ponad, ale jej wydarzenie jest i musi być
tajemnicą.

Rozdział VIII
Język transcendencji

541

„Every philosophy of history must take cognizance of the fact that the process of history is not immanent but
moves in the In-Between of this-wordly and other-worldy reality. Moreover, this In-Between character of the
process is experencied, not as a structure in infinite time, but as a movement that will eschatologically end in a
state Beyond the In-Between and Beyond time”. E. Voegelin E., Autobiographical… dz. cyt., s. 122.
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„Czasem ojciec wstawał od Księgi i odchodził. Wówczas zostawałem z nią sam na sam i
wiatr szedł przez jej stronnice i obrazy wstawały.”
(Bruno Schulz, Księga)

W niniejszym rozdziale podejmuję wątek symbolu jako ekspresji doświadczenia
boskości zarówno w modi Ponad, jak i Początku. Prowadzone przeze mnie analizy i
interpretacje odbywają się niejako na „wspak” – rzeczą myślenia niniejszego rozdziału
rozdziału jest przede wszystkim symbol w jego, kolejno, funkcji, strukturze i hermeneutyce;
kwestię symbolizacji, a więc kreacji symbolu podejmuję, w następnym rozdziale. Powodem
stojącym za przyjęciem takiego porządku analiz jest fakt, że proces symbolizacji wiąże się
m.in. z kwestią równowagi świadomości, co traktuję jako najważniejszy postulat Voegelina,
postulat, który domaga się krytycznego i dogłębnego omówienia. Oczywiście, w niniejszym
rozdziale zwracam szczególną uwagę na związek symbolu z doświadczeniem transcendencji.
I
Poszukiwanie źródła porządku ma charakter egzystencjalny, wyrasta bowiem ono z
doświadczenia społecznego i politycznego nieporządku, czego manifestacjami są m.in.
prześladowania

mniejszości,

poczucie

wyobcowania,

szalejąca

niesprawiedliwość,

przekonanie o bezsensowności i beznadziejności wszelkich wysiłków itp. Voegelin uważa, że
jeśli w danym momencie historycznym dominującym doświadczeniem egzystencjalnym staje
się doświadczenie nieporządku, oznacza to, że symbole do tej pory rozświetlające ludzkie
życie, w wymiarze indywidualnym i społecznym, utraciły swą moc rozświetlania – stały się
pustymi skorupami i uszło z nich życie. Wydarzenia teofaniczne nie są po prostu
fenomenalizacjami określonego nie-przedmiotu o charakterze „boskość” – są one
doświadczeniami uporządkowania egzystencji, doświadczeniami sensu, który pozwala
ponownie odnaleźć się w świecie: „Poszukiwanie prawdy jest ruchem sprzeciwu wobec
dominującego nieporządku; jest ono wysiłkiem ponownego dostrojenia się konkretnie
nieuporządkowanej egzystencji do prawdy To-rzeczywistości; jest próbą stworzenia nowego
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społecznego porządku, który mógłby rywalizować z tymi, które już okupują społeczną
przestrzeń, a których pretensja do prawdy stała się wątpliwa” 542.
Jeśli wydarzenie zmierza w ludzkiej odpowiedzi do odnowy społeczeństwa, jeśli na
szali złożone jest zbawienie człowieka, jeśli sens ma zostać odzyskany – wydarzenie
teofaniczne domaga się komunikacji. Bez języka, który mógłby przekazać prawdę spotkania z
boskością, wydarzenie pozostawałoby niemym mgnieniem oka w biografii kilku wybrańców,
o czym wiedzieliby tylko oni.
Prawda jest nierozerwalnie związana ze zrozumiałością - poznać prawdę to nie tylko
doświadczyć samoobjawienia To-rzeczywistości, ale zrozumieć i wysłowić ją. Rozświetlenie
nie jest tylko samo-ukazaniem się rzeczywistości, ale zrozumieniem i wysłowieniem tego, co
objawione przez

człowieka,

odbiorcę

rozświetlenia.

W

istocie

rzeczy kompleks

świadomość-rzeczywistość, tj. paradoks intencjonalności i rozświetlenia oraz rzeczywistościrzeczy

i

To-rzeczywistości,

jest

kompleksem

świadomość-rzeczywistość-język

(o

paradoksalności będę pisał za chwilę). Voegelin będzie pisał o samointerpretacji
doświadczenia poprzez język, co oznacza, że pojmowanie doświadczenia nie dokonuje się
inaczej jak w języku i poprzez język, który jest medium rozumienia.
Człowiek wyraża i rozumie swoje egzystencjalne poszukiwanie w symbolach.
Wydarzenie teofaniczne wyraża się w symbolu, co znaczy: wydarzenie osiąga swą
zrozumiałość w symbolu. Niezależnie od tego, czy człowiek żyje w napięciu ku boskości, czy
odwraca się od niej, świadomość jest zawsze partycypacją, a więc rozumem, który żyje w
języku. Pisze Voegelin: „Kiedy człowiek odmawia życia w egzystencjalnym napięciu ku
boskiej podstawie, lub gdy buntuje się przeciw niej, odmawiając jednocześnie partycypacji w
rzeczywistości i rezygnując z doświadczenia własnej rzeczywistości bycia człowiekiem, to
nie świat ulega zmianie; lecz ten, kto traci kontakt z rzeczywistością i cierpi utratę
rzeczywistości […] Jednakże nie przestaje z tego powodu być człowiekiem; wciąż intenduje
formy rzeczywistości, i tym samym wciąż tworzy obrazy będące substytutami rzeczywistości,

542

„The Quest for truth is a movement of resistance to to the prevalent disorder; it is an effort to attune the
concretely disordered existence again to the truth of the It-reality; any attempt to create a new social field of
existential order to in competiton with the fields whose claim to truth became doubtful”. E. Voegelin, Order and
History V… dz. cyt., s. 39.
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tylko w ten sposób może bowiem odnaleźć porządek swej egzystencji, kierunek dla niej i dla
swej działalności w świecie”543.
Nawet więc jeśli człowiek żyje w tzw. „drugiej rzeczywistości”, a właściwie nierzeczywistości (gdzie zamiast prawdy preferuje się nieprawdę, zamiast porządku nieporządek,
zamiast perswazyjnej rozmowy – peitho – przemoc), to rozumie siebie samego i świat swej
egzystencji poprzez symbole zapewniające jakiś sens (pojmowalność, rozumność), nawet jeśli
w gruncie rzeczy jest to bez-sens (nie-prawda, iluzja).
Oto co Voegelin pisze na temat funkcji języka w zbawieniu człowieka (gdzie język
wyłania się jako opowieść): „Nie ma prawdy kosmosu i akosmia w człowieku innej od
prawdy wyłaniającej się jako Słowo z bosko-ludzkiego ruchu miłosnego poszukiwania. Słowo
prawdy, <zbawcza opowieść> opowiedziana przez Sokratesa-Platona, nie jest informacją
dostępną każdemu. Opowieść może zostać opowiedziana tylko przez tego, kto doświadczył
śmierci rzeczywistości i, w jaskini swej śmierci, został poruszony do obrócenia się ku
boskiemu światłu. Odwrócenie się od śmierci ku życiu nie może więc pozostać niemym
wydarzeniem w duszy człowieka, którego dotknęła łaska, inaczej zostanie utracone.
[Wydarzenie, T.N.] musi stać się Słowem w opowieści o periagoge, w przypowieści o jaskini,
i o tym, co ujrzano w dającym życie świetle – wszystko to musi stać się Słowem mitu o
nieśmiertelności, sądzie i wyborze. Zbawcza opowieść sama musi zostać ocalona od śmierci,
z której się wyłania, jeśli ma stać się żywym Słowem magicznej mocy zbawienia (Państwo
621c)”544.

543

”/ „Wenn ein Mensch sich weigert, in existentieller Spannung zum Grund zu leben, oder wenn er gegen den
Grund rebelliert, d.h. wenn er sich weigert, an Realität zu partizipieren und dadurch seine eigene Realität als
Mensch zu efahren – dann ändert er dadurch nicht die >>Welt<< vielmehr verliert er Kontakt mit der Realität
und erleidet in seiner eigenen Person einen Verlust an Realitätsgehalt. Da er jedoch nich aufhört, Mensch zu
sein, und sein Bewusstsein weiterhin realitätsförming funktionert, erzeught er, um Ordnungssrichtungen für
Seine Existenz und sein Handeln in der Welt zu finden, Esatzbilder der Realität”/„When a person refuses to live
in existential tension toward the ground, or if he rebels against the ground, refusing to participate in reality and
thus to experience his own reality as man, it is not the <world> that is thereby changed; instead it is he who loses
contact with reality and suffers a loss of reality content in regard to his own person. Yet on this account he does
not cease to be man; and since his consciousness continues to intend a form of reality, he will generate substitute
images of reality in order to gain order and direction for his exsitence and action in the world”. E. Voegelin, Was
ist Politische… dzy. cyt., s. 311.Voegelin E., What is… dz. cyt., s. 368-369.
544
„There is no truth of cosmos and acosmia in man other than the truth emerging as the Word form the divinehuman movement of the loving Quest. The Word of truth, <the tale that safes> as told by Socrates-Plato, is not a
piece of information avaible to everybody. The tale has to be found by the man who is suffering the death of
reality and, in the cave of his death, is moved to turn around toward the divine light. The turning-around from
death to life, then, must not remain a mute event in he soul of the man who was touched by the grace, or it will
be lost. It must become Word in the story of periagoge, in the Parable of the Cave, and what was seen by the
life-giving light must become Word in the myth of immortiality, judgement and choice. The tale that safes must
itself be saved from the death from which it emerges, if it is to become the living Word with the magic Power of
salvation (Republic 621c)”. E. Voegelin, Wisdom and… dz. cyt., s. 334.
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Wydarzenie będzie zbawcze tylko wtedy, gdy wyrazi się w języku, w opowieści. W
pewnym sensie ocalenie opowieści od śmierci, tj. od zapomnienia, jest świadectwem tego, że
opowieść ma zbawczy charakter – a więc że przynosi uporządkowanie egzystującemu pośród
nieporządku człowiekowi. Poszukiwana przez nas prawda „nie jest ostateczną informacją
udzieloną zewnętrznemu obserwatorowi, ale rzeczywistością ulegającą rozświetleniu w
wydarzeniach doświadczenia i imaginatywnej symbolizacji”545. Bez symbolizacji nie może
być mowy o prawdzie; nie może być także mowy o prawdzie poza rzeczywistością
świadomości – miejscem rozświetlenia prawdy jest świadomość człowieka biorącego udział
w poszukiwaniu prawdy, o prawdzie można mówić tylko „z wnętrza” partycypacji, tylko z
wnętrza ruchu. Prawdy rzeczywistości nie osiąga się poprzez wyobcowanie z rzeczywistości umożliwiające uprzedmiotawiający ogląd całości rzeczywistości; prawda wyłania się tylko z
procesu uczestnictwa w tajemnicy To-rzeczywistości: „wiedza [o prawdzie, T.N.] zależy od
rzeczywistości ulegającej rozświetleniu do swego porządku poprzez odnalezienie symboli
wyrażających jego prawdę, a odkrycie prawdziwego języka zależy od tego, czy pozwolimy,
aby język wyłonił się z miłosnego poszukiwania (zetesis) w odpowiedzi na miłosne i
rozświetlające przyciąganie (helkein) i poruszenie (kinesis) od strony boskiego Ponad”546.
W piątym tomie Order and History Voegelin filozof powie, że nie ma prawdy
rzeczywistości innej niż rzeczywistość prawdy tak, jak „manifestuje się ona w
Poszukiwaniu”547.
II
Voegelin odróżnia filozoficzne pojęcie od tego, co nazywa refleksyjnym symbolem.
Ten ostatni jest efektem noetycznej egzegezy doświadczenia transcendencji. Natomiast za
wyrażeniem „filozoficznie pojęcie” skrywa się, jak uważa autor Anamnesis, koncepcja
intelektualnego ujęcia istoty rzeczy – i nie ma znaczenia, czy owa istota osiągana jest na
drodze abstrakcji czy też widzenia istoty. Owa istota rzeczy (niem. Ding, ang. thing)
wyrażana jest następnie w twierdzeniach (niem. Aussagen, ang. propositions)548. Pisałem już
w rozdziale poświęconym ogólnej konstytucji świadomości, że według Voegelina o
545

„For the truth of reality is not an ultimate piece of information given to an outisde observer but reality itself
becoming luminous in the events of experience and imaginative symbolization.” Tamże, s. 326.
546
„the knowledge as dependent on reality becoming luminous of its order through finding the language symbol
expressing its truth, and the discovery of true language as dependend on the willingness to let it emerge from the
loving Quest (zetesis) of truth in response to the loving and illuminating drawing (helkein) and moving (kinesis)
from the divine Beyond”. Tamże, s. 334.
547
„manifesting itself in Quest”. E. Voegelin, Order and History V… dz. cyt., s. 106.
548
E. Voegelin, Ewiges Sein… dz. cyt., s. 254/E. Voegelin, Eternal Being… dz. cyt., s. 312.
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uchwyceniu istoty możemy mówić tylko w przypadku rzeczy, przedmiotu przed-stawianego
przez podmiot – istotę przedmiotu można ująć tylko dlatego, że przedmiot jest skończony,
posiada formę, która określając go w jego „co” wyznacza mu tym samym granicę. Forma
odpowiada za „co” przedmiotu, za to, że jest tym i tym, a nie czymś innym - i właśnie w ten
sposób stanowi ona granicę przedmiotu, odgranicza go bowiem od tego wszystkiego, czym on
nie jest.
Istnieje specjalna nauka, której żywiołem są operacje na pojęciach – na pojęciach
oderwanych od doświadczeń, ta nauka według Voegelina nosi miano metafizyki.
Voegelinowska teoria języka jest jednocześnie krytyką metafizyki. Przy czym musimy
pamiętać, że trudności związane z językową eksplikacją doświadczeń transcendencji wpisane
są w samą naturę języka: „Trudności związane z ekspresją filozoficznego doświadczenia w
sposób adekwatny, tj. taki, który by uniknął wykolejenia, biorą się w ogólności z tego
prostego faktu, że filozoficzna spekulacja o nieprzedmiotowym polu napięć wewnątrz bytu
jest związana z językiem, którego gramatyka jest tak skonstruowana, aby opisywać
przedmiotową sferę światowych rzeczy” 549. Każde doświadczenie transcendencji nosi w sobie
pewną dwuznaczność, która może stać się przyczynkiem – i faktycznie często się staje – do
niezrozumienia. Voegelin napisze, że ani nazwy oznaczające bieguny napięcia, ani
doświadczenia napięcia, ani też różne modi porządku nie są rzeczownikami denotującymi
istniejące w świecie zewnętrznym rzeczy – wszystkie wyrażenia odnoszące się do
doświadczenia transcendencji, do wydarzenia teofanicznego, są terminami noetycznej
egzegezy, kiedy to wydarzenie interpretuje samo siebie550.

549

/”Die Schwierigkeiten, die philosophische Erfahrung sach-ädaquat auszudrücken, ohnen zu entglesisen, haben
ihren generellen Grund darin, dass Philosophieren über den nich-gegenständlichen Bereich der Seinsspannungen
an die Sprache gebunden ist, deren Grammatik den gegenständlichen Bereich der Dingwelt abbildet”/„The
difficulties of expressing the philosphical experience in a manner adequate to the subject matter, yet which
avoids derailing, are in general due to the fact that philosophical speculation about the nonobjective field of the
tensions within being is tied to a language the grammar of which depicts the objectivie sphere of the world of
things”. Tamże, s. 266/s. 324.
550

„Infolge des seins-illuminativen Charakters der philosophischen Erhafrung ist die Beschreibung der
Spannungen unvermeidlich mit der sprachlichen Schwierigkeit belastet, dass die grammatischen Subjekte der
Aussagen nicht Subjektsnomina sind, die sich auf die Dingwelt beziehen. Weder die Pole der Spannungen im
Sein noch die Erfahrungen der Spannungen oder der Ordnungszustände des Seinds sind Dinge der Aussenwelt,
sondern Termini der noetischen Exegese, in der sich das ontische Ereignis auslegt”/„Because of the luminous
character of philosophical experience, the descirption of the tensions in inevitably burdened with the linguistic
problem that the grammatic subjects of the statements are not subjects nouns that refer to objects in the world of
things. Neither the poles of the tensions within being nor the experiences of the tensions or the modes of the
order of being are things of the external modes, but terms of the noetic exegesis n which the ontic event
interprets itself. Tamże,s. 263/ s. 321.
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Sięgnijmy do przykładów wykorzystywanych przez Voegelina. W Ewiges Sein in der
Zeit pisze, że w filozoficznym doświadczeniu odkryciu ulega dusza (niem. Seele, ang. soul)
jako miejsce, locus wydarzania się napięć pomiędzy tym, co czasowe a tym, co wieczne.
Istnieje tendencja, kontynuuje autor Order and History, aby duszę traktować jako przedmiot,
o którym orzeka się różne predykaty i któremu przepisuje się różne atrybuty – jest to
tendencja do traktowania duszy jako substancji, jako przedmiotu twierdzeń. Nic bardziej
mylnego. Nazwę „dusza” należy rozumieć jako rzeczownik orzecznikowy, a więc nie jako
przedmiot orzekania, lecz jako orzecznik występujący w formie rzeczownika. W innym
miejscu, w eseju Immortality: Experience and Symbolization, możemy przeczytać o tendencji
do traktowania wyrazu „nieśmiertelność” jako predykatu implikującego określony przedmiot
– przywoływaną już duszę.
I tak, już w eposach Homera ludzie byli śmiertelnymi, a bogowie nieśmiertelnymi. Dla
części greckich filozofów tym, co nieśmiertelne, była dusza albo przynajmniej jej noetyczny
rdzeń. Z kolei dla wczesnych chrześcijan nieśmiertelność oznaczała przede wszystkim
cielesne zmartwychwstanie człowieka, czego zapowiedzią i jednocześnie gwarantem było
zmartwychwstwanie Chrystusa.

W każdym

z tych

wypadków,

uważa Voegelin,

nieśmiertelność jest predykatem orzekanym o określonym przedmiocie czy szerzej bycie
(substancji) odnoszących się przede wszystkim do jego trwania (ang. lasting/duration). We
wszystkich tych formach „nieśmiertelność” jest rozumiana jako pewna właściwość, atrybut
bytu, substancji – przedmiotu. Ale to rozumienie zostaje zakwestionowane w procesie
dyferencjacji świadomości, gdy w doświadczeniu rozświetleniu ulega napięciowa struktura
rzeczywistości; gdy człowiek staje się przytomnym tego, że język transcendencji nie opisuje
rzeczywistości-rzeczy, lecz to, co zogniskowane wokół „biegunów egzystencjalnego
napięcia” 551 – wtedy „nieśmiertelność” zostaje rozpoznana nie jako atrybut rzeczy, ale
opisany już wcześniej proces unieśmiertelnienia.
Symbole powstałe w

wyniku

filozoficznej

refleksji

(nazywanej

w latach

sześćdziesiątych noetyczną egzegezą), Voegelin nazwie indeksami552. To niezwykle ciekawe
pojęcie, mógł zaczerpąć od Charlesa Sandersa Pierce’a, z którego filozofią zapoznał się
jeszcze w trakcie pobytu w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat dwudziestych ubiegłego
wieku. W ramach swojej triadycznej koncepcji znaku – gdzie znak jest konstytuowany przez

551

„there appears the entities of whom mortality and immortality is predicated”, „express the poles of existental
tension”. E. Voegelin, Immortality… dz. cyt,, s. 87.
552
E. Voegelin, Eternal Being… dz. cyt., s. 322.
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elementy nazywane przedmiotem, reprezentamenem (w przybliżeniu możemy potraktować
reprezentamen jako odpowiednik elementu znaczącego), oraz interpretantem (który możemy
traktować jako odpowiednik elementu znaczonego, z tą istotną różnicą, że wedle Pierce’a
interpretant sam jest znakiem znajdującym się w umyśle osoby interpretującej znak) 553 –
amerykański

pragmatysta

wyróżnił

trzy

tryby

związków

pomiędzy

elementami

konstytuującymi znak: tryb symboliczny, ikoniczny i wskazujący (indeks). W trybie
symboliczym reprezentamen nie przypomina przedmiotu, ich relacja ma charakter
konwencjonalny (np. litery alfabetu reprezentujące dźwięki); w trybie ikonicznym
reprezentamen przypomina przedmiot (np. metafora); z kolei w trybie indeksowym
reprezentamen nie jest ani umowny, ani podobny, lecz pozostaje „bezpośrednio związany z
elementem znaczonym (bez względu na cel), a związek ten może być widoczny lub
domyślny” 554 , przykładami takich związków są m.in. znaki naturalne (np. dym będący
znakiem ognia, grzmot będący znakiem pioruna), objawy chorobowe (jak gorączka) czy
wskazówki (wskazywanie palcem, drogowskaz).
Co Voegelin mógł zaczerpnąć z koncepcji Pierce’a? Zdaniem amerykańskiego
uczonego, w trybie wskazującym pomiędzy znakiem a jego przedmiotem istnieje autentyczny
związek, niezdeterminowany podmiotowo – Pierce będzie pisał, że „znak indeksowy jest >>w
rzeczywistości<< połączony ze swoim przedmiotem […] Istnieje między nimi >>rzeczywisty
związek<<”555 – indeks nie musi być podobny do swego przedmiotu, to nie podobieństwo
decyduje o jego indeksowym charakterze, ale bezpośredni związek; związek, który
przymusza nas do skierowania oczu ku temu, co wskazywane. Istotą, jeśli można tak
powiedzieć, indeksu nie jest podobieństwo, ale bliskość (ang. contiguity). Wydaje się, że
właśnie dlatego Voegelin uzna, że symbole (ekspresje doświadczenia transcendencji) są
indeksami – te symbole nie przedstawiają bowiem przedmiotu, substancji czy bytu, lecz
wskazują kierunek ruchu, kierunek transcendowania, ruchu wydarzającego się w Pomiędzy
świadomości.
Przyjrzyjmy się temu, jak zdaniem Voegelina funkcjonuje indeks. Przypomnijmy raz
jeszcze, że tym, co odkryte w filozoficznym doświadczeniu, jest dusza, pojęta jako miejsce
napięć między czasowym i bezczasowym. Jest ona zarówno miejscem, jak i sensorium
doświadczenia, ale nie jest jego podmiotem – podmiotem doświadczenia jest człowiek, a

553

D. Chandler, Wprowadzenie do semiotyki, przeł.. K. Hallett, Warszawa 2011, s. 50-51.
Tamże, s. 55.
555
Tamże, s. 61.
554
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Voegelin doda: człowiek w jego czasowym istnieniu. Czytelnik może zapytać: skąd takie
dookreślenie? Voegelin nie tłumaczy tego, ale wydaje się, że chodzi zarówno o
przeświadczenie – mianowicie, że człowiek jest istotą czasową, jak i przekonanie, które na
początku dwudziestego wieku, szczególnie za sprawą Husserla i Heideggera, stało jednym z
podstawowych aksjomatów filozofii: człowiek w swej najintymniejszej konstytucji, jest
określony przez czas. Jeśli zgodzimy się na takie ujęcie, a Voegelin wstępnie tak czyni, to
musimy zadać, w gruncie rzeczy transcendentalne, pytanie o warunek możliwości
doświadczenia tego, co bezczasowe: jak człowiek, istota czasowa, może doświadczyć
wieczności?
Tym warunkiem możliwości jest dusza, rozumiana jako sensorium partycypacji, jako
sama otwartość na boskość. Takie ujęcie skutkuje paradoksalnym wnioskiem: człowiek to
czasowa istota, która w swym wnętrzu, w swym rdzeniu zawiera coś, co wymyka się
temporalności. Voegelin jednak twierdzi, że wcale tak nie jest: temporalność nie stanowi
istoty człowieka, nie jest ona bowiem tym, co źródłowe, ale indeksem powstałym w wyniku
noetycznej egzegezy – nie chodzi o to, że temporalność nie jest pierwotnym faktem
doświadczenia, ale jej doświadczenie nie jest doświadczeniem izolowanego, przedstawianego
przez podmiot „przedmiotu”, lecz raczej wyrasta z kompleksowego doświadczenia napięcia
pomiędzy dwoma biegunami. Krótko mówiąc: temporalność to indeks nadany biegunom
świata i człowieka w wyniku doświadczenia transcendencji.
Pisze Voegelin: „Immanencja świata rzeczy i czas immanentnego świata nie są
przedmiotami źródłowego doświadczenia. Są one indeksami kompleksu rzeczywistości,
którego struktura ukazuje się poprzez wydarzenie filozofii, kiedy to okazuje się, że są
zlokalizowane na czasowym biegunie napięcia między czasem a wiecznością. Dopiero wraz z
uprzedmiotowieniem owych indeksów powstają aporie związane z koniecznością ponownego
zjednoczenia <przedmiotów> nazywanych czasowym i wiecznym istnieniem – przedmiotów,
które nie tylko nigdy nie istniały oddzielnie, ale w ogóle nigdy nie istniały na sposób
przedmiotów. Jeśli zaakceptujemy teorię indeksów, to trudności [związane z koniecznością
połączenia czasowego i bezczasowego bieguna, T.N.] znikną, ponieważ doświadczenie
istnienia nie będzie się wydarzało w czasie światowym, a więc zniknie perspektywa z której
tak trudno pojąć doświadczenie wieczności; zamiast tego pozwolimy zająć doświadczeniu
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miejsce, gdzie się go doświadcza, w pomiędzy, metaxy Platona, które nie jest ani czasem ani
wiecznością”556.
Podobnie świat nie oznacza żadnego bytu, a termin ten jest indeksem wskazującym na
kompleks rzeczy i ich wzajemnych relacji, jakie ukazały się w swej autonomii w wyniku
wydarzenia teofanicznego, tj. objawienia pozaświatowego Boga557. O ile więc pojęcia opisują
izolowane przedmioty doświadczenia, o tyle indeksy są wskaźnikami nieprzedmiotowych
biegunów i napięć, danych tylko jako momenty, a więc niesamodzielne części kompleksu
ukazującego się w teofanicznym wydarzeniu, resp. w doświadczeniu transcendencji.

III
Przyjrzymy się teraz Voegelinowskiej krytyce metafizyki, na przykładzie krytyki
Arystotelesowskiego pojęcia ousia, aby zobaczyć, na czym właściwie polega kompleksowość
języka transcendencji. Zauważmy jednak najpierw, że według autora Order and History ani
Platon, ani Arystoteles nie byli metafizykami. Po pierwsze, sam termin powstał później –
Voegelin odnotowuje, że zawdzięczamy go arabskiej recepcji myśli Arystotelesa, ale dopiero
Tomasz z Akwinu uczynił z nazwy „metafizyka” określenie na filozofowanie Greków w
ogólności, to święty Kościoła zdefiniował metafizykę jako naukę o prima causa, o principia
maxime uniwersalia, i o substancji quae sunt Maxim a mateira separatae Od tej pory ens i
Deus są przykładami takich przyczyn, zasad i substancji. Voegelin zauważa, że klasyczna
grecka noeza obfitowała w wiele „pęknięć”, a więc miejsc niedostatecznie rozjaśnionych
przez refleksję, gdzie filozofia mogła wykoleić się w tzw. dogmatyczne nierozumienie – ale
556

„Die Immanenz der Welt der Dinge und die Zeit der immanenten Welt werden nich primäe erfahren, sondern
sind Indizes für einen Realitätkomplex, der in seiner Eigenstruktur sichtbar wird, wenn durch das Ereignis der
Philosophie seine Position am Zeitpol der erfahrenen Spannung zwischen Zeit und Ewigkeit erkannt wird. Nur
wenn wir die Indizes vergegenständlichen, erhebt sich die Aporie, die als zeitliches und ewiges Sein
bezeichneten Gegenstände, die nicht nur nie getrennt waren, sondern die es überhaupt nich gibt, wieder
zusammenzubringen. Wenn wir die Theorie der Indizes akzeptieren, dann wäre die Schwierigkeit behoben, da
die Seinserfahrung dann nicht in der Weltzeit ablaufen muss, von der her ein Erfahren der Ewigkeit schwer
verständlich ist, sondern dort ablaufen darf, wo sie erfahren wird, nämlich in jenem >>Zwischen<<, dem
Platonishen metaxy, das weder Zeit noch Ewigkeit ist”/„The immanence of the world of things and the time of
the immanent world are not objects of primary experience. They are indices of a complex of reality whose
struture becomes visible when through the event of philosphy its position is revelaed to be at the time pole of the
tension between time and eternity. It is only when these indices are objectivezed that there arises the aporia
[impasse] of having to reunite the <objects> called temporal and Eternal being, which not only were never
separeted, but which have never existed as objects at all. If we accept the theory of indices, the difficulty
disappears, since now the experience of being does not occur in world time from whose perspective the
experience of eternity is hard to comprehend; instead it is allowed to take place where it is experienced, in the
„in-between”, the metaxy of Plato, neither time nor eternity” E. Voegelin, Ewiges Sein… dz. cyt., s. 271/E.
Voegelin, Eternal Being… s. 328-329.
557
Tamże, s. 275/s. 332.
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sama dogmatyzacja, która doprowadziła ostatecznie do powstania metafizyki, miała miejsce
po śmierci Platona i Arystotelesa, gdy zniknęło bezpośrednie doświadczenie boskiej
podstawy.
Zacytujmy Voegelina: „Tomasz jako pierwszy wykrystalizował nierozumienie do
postaci <metafizyki> i przez to odpowiada za wypaczenie ontycznej egzegezy; wypaczenie,
które skostniało w formie naukowych twierdzeń o zasadach, uniwersaliach i substancjach”558.
Metafizyka jest możliwa dzięki dogmatyzacji i hipostazacji doświadczenia. Ale co to znaczy?
Z dogmatyzacją mamy do czynienia, gdy symboliczna mowa o rzeczywistości doświadczenia
zostaje uznana za twierdzenia o rzeczach (ang. propositions about things, niem. Aussage über
Dinge). Dogmatyzacja, a więc spekulacja o rzeczywistości, dokonująca się tylko na poziomie
pojęć, wynika z hipostazacji. Hipostazacja z kolei oznacza uprzedmiotowienie – to, co
doświadczone, zostaje pojęte jako preegzystujące względem doświadczenia, jako istniejące
poza kontekstem doświadczenia, już-będące – krótko mówiąc: niezależne od doświadczenia.
Przeciw temu protestował już Husserl i cały ruch fenomenologiczny. Pisze Voegelin:
„Przeoczenie rzeczywistości świadomości ma swoje konsekwencje: (a) terminy wiedzy
wywodzącej się z partycypacji zmieniają się w daty niezależne od partycypacji; (b) koncepcje
rzeczywistości i różnicującej się prawdy zmieniają się w wydarzenia zachodzące w czasie
świata (i stają się wspaniałym materiałem dla historii filozofii); a (c) partycypujący człowiek
zmienia się w podmiot wiedzy, istniejący poza partycypacją (podmiot zdolny do ewolucji od
teologii przez metafizykę aż do pozytywizmu). Gdy symbol zostaje odłączony od
doświadczenia, dla którego egzegezy został powołany do istnienia, to staje się obrazem
rodzącym niezrozumienie w hyż omawianym sensie. W rezultacie wyłaniają się drugorzędne
filozoficzne fenomeny, takie jak manipulacja noetycznymi symbolami w postaci twierdzeń –
praktyka nazywana metafizyką; ale także pojawiają się filozoficzne odkrycia prawd
wiecznych i w ogóle sama idea philosophia perennis, która wyłoniła się w szesnastym
stuleciu, oraz spór pomiędzy <-izmami> różnej maści o to, który z nich dostarcza
poprawnych obrazów rzeczywistości”559.

558

„Aber erst Thomas hat das Missverstandnids zur >>Metaphysik<< kristalisiert und die Perversion der
noetischen Exegese zu einer propositionellen Wissenschaft von Prinzipien, Universalen und Substanzen
terminoslogisch verhartet”/„Thomas was first to crystallize this misunderstanding into >metaphysics< and
brought about the perversion of ontic exegesis by terminologially ossifying i tinto a propositional science of
principles, universals and substances”. E. Voegelin E., Was ist Politische… dz. cyt., s. 334/E. Voegelin, What
is… dz. cyt., s. 391-392.
559
„Wenn die Realität des Bewusstseins vergessen wird, dann werden (a) die Termini des Partizipationswissens
zu Gegebenheiten unabhängig von ihm, (b) die Bilder und das Wahrheitsfegälle zwischen ihnen zu Ereignissen
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Aby w pełni zrozumieć sedno Voegelinowskiej krytyki, musimy jeszcze raz
umiejscowić na scenie dziejów wydarzenie filozofii. Noetyczna dyferencjacja świadomości
oznacza zerwanie z dotychczasowym, mitycznym obrazem rzeczywistości – w miejsce
pełnego bogów kosmosu zjawia się odbóstwiony świat, boskość zostaje z kolei rozpoznana
jako transcendentna podstawa. Tego rodzaju skok-w-istnieniu domaga się precyzyjnego
języka, w którym każdy z regionów istnienia o każdy z elementów konstytuujących
wspólnotę istnienia, znalazłby adekwatny wyraz. Innymi słowy, filozoficzny wgląd w
strukturę rzeczywistości domaga się subtelnego języka, który nie tylko odda różnice
pomiędzy momentami doświadczenia, lecz także ich wspólną tożsamość. Zdaniem Voegelina
właśnie tego zabrakło Arystotelesowi – byt, rozumiany jako ousia, stał się terminem
opisującym to, co rzeczywiste, jednak Stagirycie zabrakło bardziej zróżnicowanego języka, w
którym oddane zostałyby różne modi istnienia.
Przede wszystkim,

uważa Voegelin,

należało

odróżnić 1) modi

istnienia

czasoprzestrzennych rzeczy, złożonych z formy i materii, 2) modi istnienia boskiej podstawy
poza czasem i przestrzenią, i wreszcie 3) modi istnienia nieprzedmiotowej świadomości, wraz
z wszystkimi konstytuującymi ją napięciami i wymiarami. Zdaniem autora Anamnesis, to
właśnie te braki Arystotelesowkiej terminologii umożliwiły wykolejenie się filozofii w stronę
dogmatycznej metafizyki, a konkretnym miejscem tego historycznego pęknięcia jest pojęcie
ousia.
Vogelin uważa, że termin ousia, tłumaczony na język polski najczęściej jako istota lub
substancja, wystarczał Arystotelesowi do opisu wszelkich modi bytu. Ale cóż właściwie
znaczy ousia? „Ousia dotyczy niepowątpiewalnej, oczywistej, nieodpartej rzeczywistości
in der Weltzeit (vorzüglich geeignet als Inhalt für Geschichten der Philosophie) und (c) der partizierende Mensch
zu einem Subjekt der Erkenntnis jenseits des Partizipirens (das in erfreuelischster Weise von der Theologie über
die Metaphysik zur positiven Wissenchaft fortschreiten kann). Wenn die Symbole sich von der Erfahrung, zu
deren Exegese sie geschaffen wurden, ablösen, werden sie zu Bildern im missverständlichen Sinne. In der Folge
entwickeln sich die philosophischen Sekundärmphänomene, wie z. B. die propositionelle Manipulation von
noetischen Symbolen, die wir Metaphysik nennen, wie die ewigen Wahrheiten, die durch Philosopie erkannt
werden, oder die Idee einer philosophia perennis (16. Jh.), oder der Streit der Ismen um die Richtigkeit der
Bilder”/„Overlooking the reality of consciousness will have the following consequences: (a) the termini of
participatory knowledge turn into data independent of participation; (b) the conceptions of reality and the truth
differentia between them turn into events in world time (and then are suitable to serve as the contenst of history
of philosophy); and (c) participating man turns into a subject of knowledge beyond participation (and then is
capable of progressing cheerfully from theology to metaphysics and to positive science). When the symbol
become detached from the exxperience for whose exegesis they were created, they become images in the
misleading sense reffered to above. As a result there merge the secondary phenomena of philosopy such as, for
example, the manipulation on noetic symbols as if ther were propositions, a practice that we call metaphysics;
the philosophical discovery of eternal truths or the idea of a philosophia perennis, which emerges in the sixteenth
century, and the quarrel among the „-isms” about the correctness of their images”. (Tamże, s. 306/ s. 364.
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<rzeczy> napotykanych w pierwotnym doświadczeniu”560. Ousia, uważa Voegelin, oznacza
wszystko, co rzeczywiste: Pierwszy Poruszyciel jest ousia; ousia jest dusza, czy może raczej
nous jest ousia; ousia jest forma i materia, a także rzecz złożona z materii i formy. Dlatego
też, jak twierdzi autor Anamnesis, najbliższym synonimem ousia nie jest substancja, ale
aletheia w sensie rzeczywistości i prawdy. Ousia to więc nie tyle substancja, co ukazującasię-rzeczywistość. Jednak Arystoteles popełnił błąd, uprzedmiotawiając wszystkie owe ousia
podłóg wzoru zaczerpniętego ze świata przedmiotów zmysłowych, czasoprzestrzennych,
ukonstytuowanych z materii i określającej, a więc ograniczającej materię, formy – ousia
nakłada na każdą „rzecz” doświadczenia model rzeczy-ze-świata.
Takie podejście ma poważne konsekwencje - bieguny i napięcia konstytuujące
nieprzedmiotową sferę doświadczenia zostają pojęte na wzór rzeczy czasoprzestrzennych,
istniejących po pierwsze niezależnie, autonomicznie względem doświadczenia, po drugie
wyraźnie od siebie odrębnych, różnych – tak oto indeksy stają się pojęciami, którymi
metafizyk może operować poza kontekstem doświadczenia. To w gruncie rzeczy strukturalne
wykolejenie ma jednak swoją historię, która w dużej mierze pokrywa się z historią Zachodu:
po epoce metafizyki nadchodzą epoki pozytywizmu i scjentyzmu, a wraz z nimi znika nie
tylko metafizyczny dogmatyzm, ale także cała sfera rzeczywistości, którą metafizyka
przesłoniła. Chociaż więc pojęcie ousia znika z dyskursu filozoficznego, to immanentny byt
świata pozostaje wszelkim paradygmatem dla określania prawdziwości i racjonalności –
Voegelin napisze, że wraz z niezrozumieniem egzystencjalnej rzeczywistości znika owa
niezrozumiana rzeczywistość.
Niemożliwe jest zabezpieczenie noetycznej egzegezy przed dogmatyzacją i
niezrozumieniem - są one inherentnie wpisane w samą strukturę rzeczywistości. Język zawsze
będzie ukształtowany tak, aby opowiadać o rzeczywistości bytów materialnych, a co za tym
idzie - mowie symbolicznej zawsze będzie przysługiwać możliwość wykolejenia się w język
twierdzeń, sądów o rzeczach. Można jednak podjąć wysiłek dalszej dyferencjacji
zgęszczonego symbolizmu ousia, tak aby możliwe daleko odsunąć widmo dogmatyzacji. W
tym celu Voegelin w miejsce terminu ousia wprowadzi termin „rzeczywistość” (niem.
Realität, ang. reality): „Rzeczywistość (a) nie oznacza przedmiotu napotkanego przez
człowieka, ale wszechogarniającą rzeczywistość, gdzie człowiek jest rzeczywisty na mocy

560

„Es geht bei der ousia um die fraglos, selbstverständlich and überzeugend und entgegentretende Wirklichkeit
der >>Dinge<< in der Primärerfahrung”/„Ousia concerns the unquestionable, self-evident, and compelling
reality of „things” encoutered in the primary experience”. Tamże,s. 301/ s. 359.
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partycypacji; rzeczywiste (b) są przedmioty, które można wyróżnić we wszechogarniającej
rzeczywistości – bogowie, ludzie i tak dalej; rzeczywista jest również (c) wzajemna
partycypacja rzeczy wewnątrz wszechogarniającej rzeczywistości. Co więcej, w przypadku
człowieka – jeśli odłożymy na jakiś czas na bok kwestię jego cielesnej egzystencji –
partycypacja przyjmuje formę świadomości, możemy więc mówić o świadomości jako o
sensorium ludzkiej partycypacji”561.
Voegelin wyróżnia więc przynajmniej trzy znaczenia rzeczywistości, resp. tego, co
rzeczywiste; z kolei w ramach trzeciego znaczenia możemy wyróżnić jeszcze specyficznie
ludzki sposób partycypacji. Ale czyż wieloznaczność pojęcia ousia nie powróciła teraz
zamaskowana pod postacią wieloznaczności pojęcia rzeczywistości? Z pewnością, odpowiada
autor Anamnesis, mamy do czynienia z wieloznacznym pojęciem rzeczywistości, ale w
ramach tej wieloznaczności rozpoznany i utrzymany zostaje nieredukowalny charakter,
nieredukowalna swoistość każdego znaczenia – żadne ze znaczeń nie zdobywa przewagi nad
innymi, a co za tym idzie nie deformuje pozostałych, nie narzuca siebie jako jedynego
paradygmatu

prawdziwości.

Choć

rzeczywistością

pozostaje

zarówno

to,

co

wszechogarniające, jak i momenty wspólnoty istnienia, wraz z relacjami partycypacji, to
każde z modi istnienia pozostaje odróżnione. Ale czytelnik może ponowić pytanie: czyż
wieloznaczność, choć precyzyjniej wyrażona, nie przestaje być wieloznacznością, czyż owa
wieloznaczność nie dyskwalifikuje pojęcia rzeczywistości, które zgodnie z wymogami
filozoficznego dyskursu powinno być jasne i precyzyjne, a więc nieodwołalnie jednoznaczne?
Odpowiada Voegelin: „Symbol musi być wieloznaczny, ponieważ każda próba
ograniczenia jego znaczenia zniszczyłaby wgląd w strukturę rzeczywistości, który filozof
uzyskał poprzez partycypację w procesie rzeczywistości i w niej. Ten wgląd zostanie utracony
jeśli chcielibyśmy uczynić rzeczywistość przedmiotem wiedzy poznawanym przez
561

„Sprechen wir also von Realität oder Wirklichkeit und artikulieren wir den Bereich, den der Ausdruck ze
decken hat: Realität ist (a) nicht ein Ding, dem der Mesnsch gegenübersteht, sondern das umgreifend Reale, in
dem partizipierend er selber real ist; real sind (b) die im umgreifend Realen unterscheidbaren >>Dinge<< - die
Götter, die Menschen usw.; und real ist (c) das Partizipieren der Dinge innerhalb des umgreifend Realen
aneiander. Im Falle des Menschen hat ferner das Partizipieren (wenn wir von den Fragen der Leiblichkeit für den
Augenblick absehen) die Gestalt des Bewusstesins, so dass wir vom Bewusstsein als dem Sensorium
menschlichen Partizipierens sprechen können”/„Let us then discuss <reality> and determine the range this term
has to cover. Reality (a) is not a thing confronting man, but the comprehending reality in which he himself is real
by participating in it; real (b) are the <things> that can be discerned in the comprehending reality – gods, men,
and so on; and real (c) is the participation of things in one another within the comprehendind reality. Furthemore,
in case of man – if we set aside the questions of bolidy existence for the moment – partcipation takes the form of
consciousness; hence we can speak of consciousness as the sensorium of human particpation”. (Tamże, s304/.
361.
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zewnętrznego obserwatora. Wgląd w rzeczywistość jest wglądem perspektywicznym, gdzie
perspektywa jest wyznaczona przez fakt partycypacji”562. Symbol musi być wieloznaczny,
ponieważ wyrażona rzeczywistość ma charakter kompleksu; ów kompleks musi uwzględniać
specyficznie ludzki sposób partycypacji, resp. doświadczenie, a także to, co doświadczone i
jak doświadczone (jednego z partnerów wspólnoty istnienia) oraz całościowy kontekst
napięcia rzeczywistości, To-rzeczywistości, rozpięcia rzeczywistości pomiędzy immanencją a
transcendencją. Dlatego to, co zrazu wydaje się wieloznacznością symbolu, jest
wieloznacznością tylko na poziomie językowym, semantycznym – na poziomie noetycznym
nie może być mowy o wieloznaczności, bo mimo różnicy pomiędzy znaczeniami, wszystkie
one pozostają tożsame.
Innymi słowy, filozoficzne żądanie jednoznaczności prowadzi do zaburzenia swoistej
równowagi tożsamości i różnicy, natomiast noetyczna egzegeza wśród różnorakich modi
istnienia (różnica) rozpoznaje ich wspólną tożsamość, co pozwala o wszystkich mówić jako o
rzeczywistych. A więc ta wieloznaczność symbolu nie wynika z niedostatków analizy, ale z
samej rzeczywistości tego, co dane – rzeczywistość nie jest przedmiotem doświadczenia,
stającym

przed

człowiekiem,

ale

napięciową

strukturą

wzajemnie

powiązanych,

niesamodzielnych momentów, danych człowiekowi tylko w perspektywie partycypacji. W
swojej próbie pójścia dalej niż Arystotelesowkie pojęcia ousia, Voegelin idzie śladami
Bergsona, który we wstępie do jednej ze swoich książek pisał tak: „Wyrażamy się z
konieczności słowami, a myślimy najczęściej w przestrzeni. Innemi słowy, mowa wymaga,
żebyśmy w pojęciach naszych ustanawiali te same jasne i dokładne rozróżnienia, te same
przerwy, które istnieją między przedmiotami materialnemi. Takie upodobnienie jest
pożyteczne w życiu codziennym, a konieczne w większej części nauk. Ale można by się
zapytać, czy nieprzezwyciężone trudności pewnych zagadnień filozoficznych nie polegają na
uporczywym szeregowaniu w przestrzeni zjawisk, niezajmujących przestrzeni, i czy
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„Das Symbol muss mehrdeutig sein, weil jeder Versuch, es zur einen oder anderen Einduetigkeit
einzuschränken, die Einsicht in die Struktur der Realität, die vom Philosophen innerhalb der Realität durch
Teilnahme an ihrem Prozess gewonnen wird, zerstören würde, indem er Realität zu einem Gegenstand der
Untersuchung von einem Standpunkt ausserhalb der Realität macht. Einshicht in Realität ist Einsicht aus der
Perspektive des Menschen, der an Realität partizipiert”/„The symbol must be ambigous, because every attempt
to limit it to one or the other unambigous meaning would destroy the insight into the structure of reality that the
philosopher has gained within reality by participating in its process. This insight would be lost if he were to
make reality into an object of knowledge from standpoint outside of reality. Inigiht into reality is insight from the
perspective of man who participates in reality”. Tamże, s. 304-305/s. 362.
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abstrahując od grubych obrazów, około których walka się toczy, nie położylibyśmy jej
niekiedy kresu”563.
I właśnie koncepcją wieloznacznego symbolu refleksyjnego i indeksów Voegelin
wykracza poza przestrzenne rozumienie języka, bowiem język wyrażający doświadczenie
transcendencji okazuje się językiem wyrażającym to, czego poza doświadczeniem
transcendencji nie ma.
IV
Jednak powyższe analizy jeszcze nie wyczerpały jednak pełni znaczenia terminu
„indeks”. Przypomnijmy, że według Pierce’a indeks pozostaje w rzeczywistym związku z
tym, co przezeń wskazywane – relacja łącząca wskazujące i wskazywane jest relacją
bliskości, przyległości. Zobaczmy, co do powiedzenia o symbolu ma Voegelin: „Jako
ekspresja fazy egzegezy, symbol nie odnosi się do rzeczywistości poza sobą, lecz jest samą tą
rzeczywistością” 564 . Voegelin, pisząc o symbolach sensu stricte, nie będzie miał na myśli
tylko symboli refleksyjnych powstałych w wyniku noetycznej egzegezy doświadczenia
transcendencji, ale wszystkie artykulacje doświadczeń transcendencji – także mityczne i
pneumatyczne. Gdy symbol ma charakter indeksu, nie odnosi się do rzeczywistości jako
czegoś innego niż on sam – sam język stanowi element, moment rzeczywistości
rozświetlającej się w świadomości Pomiędzy. Aby lepiej zrozumieć, co Voegelin ma na
myśli, przyjrzyjmy się rozwiniętej w jego późniejszych pismach teorii paradoksalności
języka.
Język,

będąc

momentem

kompleksu

świadomość-rzeczywistość-język,

jest

ustrukturyzowany przez paradoks, który odciska swą pieczęć na świadomości i
rzeczywistości. Intencjonalności świadomości i rzeczywistości-rzeczy (w ich związku ze
zmysłową rzeczywistością) na planie języka odpowiada język intencjonalny. Dwoma
głównymi częściami mowy są rzeczowniki i czasowniki: pierwsze nazywają rzeczy, obiekty,
miejsca, osoby, niektóre czynności, pojęcia abstrakcyjne itp., a w zdaniu pełnią przede
wszystkim rolę podmiotu i dopełnienia – rzeczownik to podmiot i przedmiot zdania;
czasowniki z kolei przedstawiają dziejące się w czasie czynności i niektóre stany, tworząc
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H. Bergson, O bezpośrednich danych świadomości, przeł. K. Bobrowska, Kraków 2017, s. 13.
„Als Ausdruck einer Phase der Exegese verweist das Symbol nich auf Realität ausserhalb seiner selbst; es ist
selbst Realität”/„As an expression of the phase of the exegesis, the symbol dose not refer to a reality outisde
itself; it is itself reality”. E. Voegelin E., Was ist Politische… dz. cyt., s. 305/E. Voegelin, What is… dz. cyt., s.
363.
564
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orzeczenie i wskazując na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – a więc na czas. Na
poziomie intencjonalnym referencyjna funkcja sprowadza się do tego, że język odnosi się do
świata przestrzennych i czasowych przedmiotów, przedmiotów zmysłowych.
Z kolei rozświetleniu i To-rzeczywistości odpowiada na planie języka symbol – tym,
co symbol oznacza nie jest przedmiot, ale To-rzeczywistość w swym rozświetleniu i w swej
prawdzie. Albo inaczej rzecz ujmując: to w symbolu To-rzeczywistość ulega rozświetleniu.
Ale rzeczywistość języka jest skomplikowana – człowiek, czyli ten kto wypowiada symbol,
może mówić o To-rzeczywistości, o wydarzeniu jej objawienia, tylko jako ucieleśniona
egzystencja. Innymi słowy, o nie-przedmiotowej rzeczywistości napięć, o rzeczywistości
napięciowego procesu, można mówić tylko w języku przedmiotów – o To-rzeczywistości
można mówić tylko w języku rzeczywistości-rzeczy, symbol jako język prawdy Torzeczywistości ma charakter niesamodzielny, prawda musi być wypowiadana w języku tego,
co ostatecznie przedmiotowe i zmysłowe565.

565

Jeśli chodzi o strukturę symbolu, to wnioski Voegelina są w dużej mierze zbieżne ze słynnymi analizami
pióra Paula Ricoeura. Przypomnę: aby dotrzeć do istoty symbolu, Ricoeur odróżnia symbol od znaku - symbole
są znakami, czyli formami wyrazu udostępniającymi sens. Nawet jeśli symbolami są elementy wszechświata
(niebo, woda, księżyc) czy rzeczy (drzewa, kamienie, pies), to dopiero w obrębie słownego uniwersum rzeczy te
nabierają charakteru symbolu. O ile symbole mogą być opowiedziane i podane do wiadomości, o tyle przynależą
do sfery logosu (s. 11). Ale: każdy znak wskazuje coś poza sobą i owo coś sobą zastępuje. Jednakowoż nie
każdy znak jest symbolem, „znaki symboliczne są nieprzejrzyste, ponieważ ich sens pierwotny, dosłowny, jawny
wskazuje sam w trybie analogicznym sens drugi, dany wyłącznie w jego obrębie” (s. 11). To właśnie owa
analogiczność zbliża obu myślicieli, różnić ich będzie zaś to, co Ricouer nazywa sensem właściwym. Ale jaki
rodzaj analogii ma na myśli francuski filozof? Nie chodzi rozumowanie pozbawione wniosku i prowadzące do
czwartego członu stosunku, bowiem w symbolu nie można obiektywnie ustalić owego stosunku analogicznego
wiążącego sens pierwszy z drugim – „dopiero gdy zżymam się z pierwotnym sensem, przenosi on mnie poza
sebie – sens symboliczny jest konstytuowany przez sens dosłowny oraz w jego własnym obrębie; wraz ze
stworzeniem przezeń analogonu pojawia się analogia” (s. 12). Analogia nie opiera się więc na pojęciowym
podobieństwie, ale na wewnętrznym pobudzeniu, na wysiłku przyswojenia. „W odróżnieniu od porównania
dokonywanego od zewnętrz symbol stanowi sam ruch sensu pierwotnego pozwalający nam uczestniczyć w
sensie ukrytym, a tym samym przyswoić sobie rzecz symbolizowaną, tak iż nie musimy już ogarniać
podobieństwa rozumem. W tym oto znaczeniu symbol daje; daje, bo jest intencjonalnością pierwotną dającą sens
drugi” (s. 12). Tutaj z kolei daje o sobie znać bliskość obu myśli, bowiem według Ricoeura sens dosłowny
pozwala nam uczestniczyć w sensie symbolicznym, symbol jest więc otwarciem pewnej dziedziny
doświadczenia, otwarcie racjonalnym w tym znaczeniu, że pozwala określić i wypowiedzieć niewyraźną
rzeczywistość uczucia. Voegelinowi chodzić będzie nie o racjonalną strukturyzację, i przez to udostępnienie
rozumowi uczucia, ale o fakt, że symbol pozwala człowiekowi na pewien odskok od immanencji, wskok w
transcendencję – i w tym sensie pozwala na partycypację, przy czym jest to oczywiście partycypacja
świadomości, a więc rzec można – partycypacja noetyczna. Podobieństwa między Ricoeurem a Voegelinem
siegają wreszcie znacznie głębiej: obaj, choć Ricoeur bardziej świadomie, akcentują ambiwalencję
nowoczesności, jako z jednej strony epoki zapomnienia o pierwotnych hierofaniach, z drugiej strony
świadomości zapomnienia i tym samym postkrytycznej, hermeneutycznej powtórnej naiwności – a więc
możliwości odzyskania doświadczenia, które, co prawda nie odzyska minionej bezpośredniości, a więc i
naiwności, ale będzie bogatsze o warstwy sensu, które będą możliwie do odczytania z perspektywy historycznej.
Obopólna konstatacja ambiwalencji nowoczesności i struktury symbolu traci na znaczeniu w obliczu jeszcze
bardziej fundamentalnej zbieżności: przekonaniu, mówiąc słowami Ricoeura, że „symbol daje do myślenia”, że,
jak twierdzi Voegelin, każda opowieść zaczyna się pośrodku – przekonanie o niemożliwości uprawiania filozofii
absolutnego początku, a więc konieczności myślenia z wnętrza symbolu/języka – symbol to nie przedmiot
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Oto paradoks języka: napięcie pomiędzy oznaczanym (rozświetleniem Torzeczywistości) a znaczącym (intencjonalność). Już w 1949 roku, w przytaczanym wcześniej
przeze mnie liście do Alfreda Schütza, Voegelin pisał: „Wszystkie ekspresje wiedzy i ich
formy (także „objawienia”) są wewnątrzświatowe […] Ale nie każda wiedza jest wiedzą o
wewnątrzświatowym bycie. W doświadczeniach transcendencji człowiek doświadcza
transcendentnego istnienia (nawet jeśli nie jest ono dane)”566.
Wydarzenie

teofaniczne,

doświadczenie

transcendencji,

nie-przedmiotowej

rzeczywistości wyraża się więc w języku w modi intencjonalnościm, w modi immanencji.
Tym samym to intencjonalność języka i świadomości odpowiada za możliwość
niezrozumienia symboli. Symbole mają, według Voegelina, analogiczny charakter – nie
należy ich traktować tak jakby były literalnym zapisem wydarzeń. „Prawdą mitycznych
symboli jest analogia istnienia; jeśli świadomość analogicznej prawdy ulegnie zniszczeniu,
jedną z głównych konsekwencji staje się <historyzacja> mitu”567. I tak Adam i Ewa mogą
stać się rzeczywistymi ludźmi, a rajskiego ogrodu można poszukiwać gdzieś w dorzeczu
Tygrysa i Eufratu, okazuje się, że Prometeusz żył w siódmym pokoleniu po Mojżeszu, jak
utrzymuje Klemens Aleksandryjski w Kobiercach568. Prawda symbolu jest subtelna i domaga
się subtelnego traktowania. Oto dlaczego język, jak pisze Voegelin, jest osobliwym darem
(ang. peculiar gift)569.
Zanim przejdę do dalszych analiz i interpretacji pragnę wprowadzić używane przez
późnego Voegelina pojęcie-symbol „opowieści” (ang. story). O ile symbol, tak jak rozumie
go Voegelin, wydaje się odnosić do pojedynczego doświadczenia napięcia - np. symbole
helkein czy kinesis albo periagoge - to opowieść oznacza proces poszukiwania prawdy
rzeczywistości. Tak jak doświadczenia konkretnych ruchów i ruchów odpowiedzi konstytuują
poszukiwanie prawdy rzeczywistości, tak symbole są jednostkami z których zbudowana jest
opowieść. Opowieść, rozpatrując ją od strony ludzkiego bieguna, nie jest opowieścią o jakiejś
rzeczy, ale o procesie konstytuowanym przez wydarzenia. To właśnie „opowieść o

konstytucji podmiotu, ale już-zastany dar; to, co daje do myślenia, co ofiarowuje. Zob. P. Ricoeur, Symbol daje
do myślenia [w:] Egzystencja i hermeneutyka, przeł. Cichowicz S. i inni, Warszawa 1975, s 7-24.
566
„All expressions of knowledge and their forms (including <revelations>) are intramundane. […] But not all
knowledge is the knowledge of intramundane being. In experiences of transcendence one experiences
transcendent being (even if not as a <given>). Voegelin E., Letter to Alfred… dz. cyt., s. 662.
567
„The symbols of the myth have their truth as an analogy of being; if this consciousness of analogical truth is
now destroyed, one of principal causes must be seen in <historization> of the myth”. E. Voegelin, Order and
History IV… dz. cyt., 166.
568
Tamże, s. 165.
569
E. Voegelin, Structures of… dz. cyt, s. 356.
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poszukiwaniu jest Słowem, które na mocy swej prawdy ewokuje z otchłani nieporządku
porządek” 570.
Opowieść ma strukturę analogiczną do symbolu, pisze Voegelin: „1. Jako narracja,
opowieść o poszukiwaniu przekazuje wgląd w porządek rzeczywistości w formie języka w
modi intencjonalności. Ludzka narracja odnosi się do rzeczywistości w modi rzeczywistościrzeczy. 2. Jako wydarzenie, opowieść wyłania się z To-rzeczywistości; jej język wyraża
doświadczenie w metaxy bosko-ludzkiego ruchu i przeciwruchu. Opowieść jest wydarzeniem,
w którym To-rzeczywistość ulega rozświetleniu do swej prawdy. Biorąc pod uwagę ten drugi
aspekt struktury języka, opowieść nie ma charakteru referencyjnej narracji, ale symbolicznego
rozświetlenia” 571. Opowieść i symbole są wydarzeniami, wyłaniają się z To-rzeczywistości –
język opowieści i symboli jest ekspresją (ang. expresion) czy też artykulacją (ang.
articulation) doświadczeń w metaxy; właśnie w opowieści To-rzeczywistość ma swą prawdę,
w niej ulega rozświetleniu.
Jak pamiętamy, w pismach pochodzących z lat 60’, Voegelin wydawał się,
przynajmniej do pewnego stopnia, traktować paradoksalną strukturę języka jako znamię jego
niedoskonałości, a może nawet jako ciążące na człowieku brzemię niemożliwości
adekwatnego wyrażenia prawdy To-rzeczywistości572. Jednak w późniejszych pracach autor
Order and History skłaniał się ku uznaniu, że paradoksalność języka należy pojmować jako
570

„The story of the Quest is the Word that evokes order form disorder by the force of its truth”. E. Voegelin,
Order and History V… dz. cyt., s. 40.
571

„1. As a narrative, the story of the Quest coveys insights into the order of reality by language in the mode of
intentionality. The human narrative refers to reality in the mode of thingness. 2. As an event, the story emerges
from It-reality; its language articulates an experience in the metaxy of divine-human movements and
countermovements. The story is an event in which It-reality becomes luminous for its truth. Under the aspect of
this second structure the language of the story is not narratively referential but luminously symbolic”. Tamże, s.
40-41.
572

Przykładu niezrozumienia idei stojącej za Voegelina koncepcją języka dostarczają analizy Jamesa Wisera,
który pisze, że jeśli sprawa rzeczywiście przedstawia się tak, jak utrzymuje Voegelin, to „symbole usiłując
uchwycić rzeczywistość nie tylko doznają porażki, ale okazuje się, że w ogóle ludzka świadomość nie jest
zdolna, by w pełni zbadać rzeczywistość” (Not only do symbols fail to capture it but human consciousness,
itself, cannot fully explore it”, s. 134). Aczkolwiek Wiser dodaje, że filozofia Voegelina ma mistyczny charakter,
a więc centralne znaczenie ma dla niej ostateczna tajemnica rzeczywistości, to zaraz po tym stwierdzeniu,
powtarza swoje przekonanie, że symbole mają „zwodniczy charakter” (s. 135), co autor wiąże z tym, że prawda
napięciowej egzystencji nie jest samo-oczywista, a więc nie jest przedmiotowa i obiektywna. Choć Wiserowi nie
można odmówić w pewnych kwestiach racji – wszak symbol może zostać źle zrozumiany – to jednak
paradoksalna konstytucja języka wynika z paradoksalności konstytucji człowieka, tj. egzystencji pomiędzy
biegunami odpowiada język rozciągnięty pomiędzy zmysłowym, przedmiotowym znaczącym a niezmysłowym,
nieprzedmiotowym znaczonym. Paradoksalna struktura symbolu wskazuje ponadto na niemożliwość pełnej,
cieleśnie samoobecnej prezentacji znaczonego – To-rzeczywistość zawsze wyraża się w języku rzeczywistościrzeczy. Zob.: Wiser J., Philosophy as Inquiry and Persusasion [w:] Eric Voegelin’s Search for… dz. cyt., s. 127138.
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wyraz tajemnicy rzeczywistości, a więc przynależności człowieka do wszechobejmującej
rzeczywistości oraz wzajemnej partycypacji człowieka i boskości w Pomiędzy świadomości.
Język, o który chodzi Voegelinowi, tj. język będący ekspresją doświadczeń partycypacji, nie
odnosi się po prostu do rzeczywistości, tak jak gdyby język i rzeczywistość były czymś
zewnętrznym wobec siebie, powiązanym niejako wtórnie. To, że język jest ekspresją oznacza,
że jest „rzeczywistością wyłaniającą się jako rozświetlone <Słowo> z bosko-ludzkiego
spotkania. Wyłaniające się Słowo jest prawdą rzeczywistości z jakiej się wyłania, jest
symbolem brzemiennym w sens. A skoro wyłaniająca się prawda jest prawdą boskiego Ponad
i jego paruzji w kosmosie i duszy człowieka, to zaprzeczenie wyłonienia się oznaczałoby
zaprzeczenie samej prawdzie” 573.
Język nie odnosi się do rzeczywistości – on sam jest rzeczywistością wyłaniającą się
jako rozświetlone słowo, z wydarzenia teofanicznego (dlatego też Voegelin odrzuca
twierdzenie jakoby rozświetlenie było referencją symbolu). Stawiać takiemu językowi zarzut
niedoskonałości, nieadekwatności ekspresji obarczonej intencjonalnym znaczącym, to tyle, co
nie zrozumieć, że język tylko dlatego jest paradoksalny, że świadomość i rzeczywistość są
paradoksalne. Matecznikiem języka jest To-rzeczywistość, tajemniczość wyrażająca się w
paradoksalności języka w większym stopniu poświadcza jego prawdziwość niż rozbudza
nadzieję na istnienie idealnego, nieparadoksalnego języka To-rzeczywistości.
Jak pamiętamy, wedle Voegelina doświadczenie nie ma żadnej treści poza sobą, tj.
objawienie objawia objawianie. Doświadczenie boskiej rzeczywistości wydarza się w psyche,
świadomości, która „istnieje” w metaxy, w napięciu ku boskiej podstawie istnienia. Taka
świadomość jest „miejscem, gdzie wszechogarniająca rzeczywistość staje się rozświetlona do
samej siebie i wywołuje język mówiący o rzeczywistości, ogarniającej zarówno świat
zewnętrzny, jak i tajemnicę jego Początku i Ponad, a także ową metaleptyczną psyche, w
której doświadczenie się wydarza i w której wywołuje swój język” 574 . To właśnie Torzeczywistość wywołuje język: język nie jest samokreacją człowieka, ale raczej „odbiorem”
(Voegelin nie stosuje tego terminu).
573

„reality emerging as the luminous „Word” from the divine-human encouter. The emerging Word is the truth of
the reality from which it emerges; it is what we call a „symbol” in the pregnant sense. And since the truth
emerging is the truth of the divine Beyond and of its Parousia in the cosmos and of the soul of man, the denial of
its emergence is the denial of the truth itself”. E. Voegelin, The Beginning and... dz. cyt., s. 231.
574

„Even more, it is the site in which the comprehensive reality becomes luminous to itself and engenders the
language in which we speak of a reality that comprehends both an external world and the mystery of its
Beginning and Beyond, as well as metaleptic psyche in which the experience occurs and engenders its
language”. Tamże, s. 184-185.
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Voegelin pisze, że To-rzeczywistość wytryskuje (ang. breaks forth) w język swej
prawdy, i na zaawansowanym poziomie dyferencjacji świadomości (a więc gdy boskość
zostanie doświadczona w swej transcendencji, choć nie musi to być jeszcze świadomość
niedoświadczanej otchłani poza obecnością) owo wytryskiwanie może stać się „rzeczą”
medytacji. Wtedy zaś „ujawnia się historyczna tendencja do uznawania, że język prawdy o
rzeczywistości jest prawdą języka w rzeczywistości”575. Przykładem tej historycznej tendencji
jest przywoływana już przeze mnie za Voegelinem symbolika kosmogonii, zawartej w
Księdze Rodzaju – kosmos jest wypowiedziany do istnienia (ang. spoken into existence),
powołany mocą stwórczego Słowa, rzeczywistość nie jest więc niczym innym jak opowieścią
snutą przez boską rzeczywistość. Odbiorcą - można powiedzieć: słuchaczem - tej opowieści
jest człowiek, imago Dei, który odpowiada na tajemnicę stwórczego słowa swą opowieścią o
stwórczej opowieści. Można także powiedzieć, że obecność boskiej rzeczywistości w
kosmosie musi być „symbolicznie analogizowana jako stwórcze słowo Boga, musi ponieważ
doświadczenie wywołuje dla swej ekspresji imaginatywne słowo kosmogonicznego mitu.
Rzeczywistość jest aktem boskiej mitopoezji, która będzie rozświetlona do swej prawdy, gdy
ewokuje w człowieku responsywny mit”576.
Jeśli To-rzeczywistość ujmować jako opowieść snutą przez Boga, to ludzka opowieść
jest anamnezą owej opowieści, by rzec nieco poetycko: mała opowieść jest przypomnieniem o
wszechogarniającej opowieści. Symbole, mity, opowieści, wizje, wszystkie one są tworami
ludzkiej wyobraźni. Ale człowiek może imaginować doświadczaną rzeczywistość tylko
dlatego, że jest ona imaginowalna; człowiek może mówić o To-rzeczywistości tylko dlatego,
że ta jest wypowiadalna. Pomiędzy mową a tym, co wypowiadane, nie ma przepaści – to, co
wypowiadane samo wytryskuje w mowie; mowę i to, co wypowiadane, cechuje intymna
przynależność577. Takie ujęcie relacji języka z rzeczywistością wynika pośrednio z przyjętej
575

„The language of truth about reality tends historically to be recognized as the truth of language in reality”.
Tamże, s. 185.
576
„symbolized analogically as the creative Word of God because the experience engenders for its expression the
imaginative Word of the cosmogonic myth. Reality is an act of divine mythopesis that becomes luminous for its
truth when it evokes the responsive myth from man;s experience”. Tamże, s. 185.
577
Roland Srigley interpretuje to podobnie jak ja, choć czyni to w innym kontekście. Srigley wskazuje, że
Voegelina teoria języka jest przeciwieństwem tych koncepcji, np. strukturalizmu, dla których język stanowi
autonomiczną sferę rzeczywistości, a znaczenie nie odwołuje się do pozajęzykowej rzeczywistości – jeśli uznać,
że język stanowi obszar w swej odrębności niezależny od pozostałych obszarów, w których człowiek
partycypuje, tj. jeśli znaczenie jest ustalane niejako poprzez abstrahowanie od egzystencji, to operacja ustalenia
rzeczywistego znaczenia słowa staje się niemożliwa. Na przykład dlaczego symbol „Bóg” ma oznaczać boską
rzeczywistość Ponad w jej paruzji, a nie projekcję ludzkiej psychiki? Srigley uważa, że oddzielenie języka od
rzeczywistości prowadzi do swoistej językowej tytanomachii, gdzie o znaczeniu słów decyduje moc i władza
podmiotów. Jeśli tak rozumieć i traktować język, to efektem jest nie tylko utrata sensu tego czy innego symbolu,
ale samej koncepcji znaczenia – wypowiedzi są w istocie pozbawione treści (ang. empty of content). Taka
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przez Voegelina koncepcji To-rzeczywistości jako tego, co wszechogarniające – jeśli
rzeczywistość w swej niedoświadczanej totalności obejmuje także język (a jeśli jest
prawdziwie wszechogarniającą, to nie może być inaczej), to język jest częścią czy też
momentem owej rzeczywistości. Tak więc pomiędzy językiem a rzeczywistością nie ma
przepaści, nie ma nieciągłości – i właśnie na tym polega przyległość indeksu do wskazywanej
przez niego rzeczywistości.
Rzeczywistość staje się rozświetlona tylko o tyle, o ile jest sensorium i miejsce
partycypacji, a więc o ile człowiek doświadcza owej rzeczywistości – a doświadczenie z
samej istoty zmierza ku wypowiedzeniu. Dlatego rzeczywistość jest już brzemienna w sens
(ang. pregnat sense), tj. domaga się kogoś, kto przyjmie poród, kto zamieni imaginatywność i
wypowiadalność (a więc możliwość) w symbol i wypowiedziany język. To-rzeczywistość
potrzebuje człowieka, domaga się go jako odbiorcy, warunku, swej epifanii, swego
rozświetlenia – tego, kto doświadczy, zrozumie, i wypowie. Dlatego też intencjonalność
języka nie alienuje człowieka od rzeczywistości, nie jest przyczyną jego wyobcowania –
stanowi ona część tajemnicy To-rzeczywistości, która powierza się istocie ucieleśnionej, a
więc charakteryzującej się intencjonalnością.
Pisze Voegelin o Platonie: „Platon rozumiał tajemnicę Ponad i jej Paruzji.
Doświadczenia boskie, formatywnej obecności są wydarzeniami w metaxy egzystencji,
symbole wywołane przez Paruzję wyrażają boską rzeczywistość jako nadchodzące z Ponad
wtargnięcie porządkującej mocy w egzystencjalną walkę o porządek. Symbole rozświetlają
tajemniczą rzeczywistość egzystencji jako napięcie zmierzające ku porządkowi poza
napięciem; mogą też wyrażać tajemnicze doświadczenie porządkującego Ponad, które sytuuje
się Ponad doświadczeniem, a jednak wdziera się w doświadczaną obecność – ale
rozświetlającą artykulacja nie może uczynić tajemnicy Ponad i jej Paruzji mniej
tajemniczą” 578 . W symbolu rozświetleniu ulega tajemnica – oznacza to, że została
sytuacja może budzić egzystencjalny opór wobec języka. Srigley uważa, że sąd „Człowiek jest Bogiem” wyraża
oderwanie języka do doświadczalnej podstawy. Jeśli uznać, że desygnatem pojęcia Bóg jest człowiek w tym czy
innym sensie, to takiej konstatacji przeczy wydarzeniowa struktura egzystencji, rozciągnięta pomiędzy
narodzinami a śmiercią – są one granicą samo-deifikacji człowieka, wskazująbowiem na przygodny i skończony
charakter ludzkiej egzystencji. Zob. R. Srigley, Eric Voegelin’s… dz. cyt., s. 66 i n.
578
„Plato has understood the mystery of Beyond and its Parousia. The experiences of the divine, formative
presence are events in the metaxy of existence, and the symbols engendered by the Parousia express divine
reality as irruption of ordering force from the Beyond into the existential struggle for order. Hence, the symbols
can illuminate the mysterious structure of existential reality as a tension tending toward an order Beyond itself,
and they can articulate the mysterious experience of an ordering Beyond of experience irrupting into experienced
presence; but the illuminating articulation cannot make the mystery of the Beyond and its Parousia less
mysterious”. E. Voegelin, Order and History V… dz. cyt, s. 113.
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wysłowiona i zrozumiana właśnie jako tajemnica. Tajemnica nie jest bowiem zagadką, która
znalazłaby w języku swe rozwiązanie, ale epifanią w postaci symbol, tj. tajemnicą wyniesioną
do godności słowa, dzięki któremu lśni jej paradoksalny charakter.
V
Powiedzieliśmy do tej pory, że partycypujący w wielorako złożonej rzeczywistości
człowiek do wyrażenia doświadczenia boskiej obecności (partycypacji w boskości i w
kosmosie) musi używać języka wyrażającego bycie w świecie (partycypację w świecie i
społeczeństwie). Symbole powstają bądź poprzez dodanie nowego znaczenia do istniejącego
wcześniej słowa – tak np. Gadamer i Voegelin zgadzają się, że Platon podniósł znane Grekom
słowo epekeina do godności symbolu doświadczenia boskiej obecności 579 , bądź jako
neologizmy – przykładem może być stosowane przez św. Tomasza pojęcie deoformitas580
(aczkolwiek należy zaznaczyć, że współczesny badacz, z racji ograniczonego dostępu do
materiału i nie mniej ograniczonego rozumienia historycznego kontekstu, może nie być w
stanie ustalić, czy dany termin, w sensie znaczącego, funkcjonował już wcześniej w języku).
Można więc powiedzieć, że aby wyrazić doświadczenie, w metaxy trzeba bądź stworzyć nowe
słowa, bądź dokonać semantycznej atrybucji nowego znaczenia do już istniejącego słowa.
Jednak faktem pozostaje, że każdorazowo rzeczywistość partycypacji domaga się innego,
swoistego języka.
Język w modi symbolicznym nie tylko odnosi się do rzeczywistości metaxy, ale także
wywodzi się z niej: „Każdy język <wytryskuje> w procesie świadomości, w sensie
świadomości będącej rozświetleniem w rzeczywistości. Kiedy rzeczywistość ulega
rozświetleniu, to staje się rozświetlona, pozwalając człowiekowi odnaleźć językowe-terminy
odnoszące się do tego, czego doświadcza” 581 . Język symboliczny wyłania się w procesie
rozświetlania rzeczywistości, co znaczy: on sam jest rozświetleniem świadomości.
Rozświetlenie, rozumienie, przyjmuje postaci symbolu i opowieści – one są ukoronowaniem
wydarzenia w metaxy, w nich bowiem ich „widzialność” osiąga poziom sensu, staje się tym
co można wyrazić w mowie, zakomunikować. W istocie rzeczy według Voegelina jedną z
form odpowiedzi (transcendowania) człowieka na wezwanie boskości jest kreacja symbolu
579

E. Voegelin, Structures of… dz. cyt., s. 378.
E. Voegelin, The Beginning… dz. cyt., s. 227.
581
„All language <breaks forth> in the process of consciousness, in the sense of consciousness being a
luminosity of reality. When reality becomes luminous, it becomes luminous by letting that man who has
consciousness find language-terms to designate what he experiences. That is the breaking forth of language”. E.
Voegelin, Structures… dz. cyt., s. 356.
580
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wyrażającego wydarzenie. Ruch odpowiedzi ludzkiego bieguna, transcendowanie, realizuje
się w powołaniu do życia symbolu, swoistego kryształu, z którego emanuje światło
wydarzenia – i w tym sensie ludzkie transcendowanie jest, poprzez stworzenie symbolu,
próbą połączenia immanencji (język intencjonalny) i transcendencji (rozświetlenie), w którym
przez to, co przedmiotowe ,prześwieca spotkanie z tym, co ponadprzedmiotowe.
Symbolizacja jako transcendowanie jest krystalizacją wydarzenia w symbolicznej opowieści –
oto kryształ znaleziony w trzewiach ziemi jaśnieje światłem nie z tego świata.
Innymi słowy, symbol tylko dlatego mówi o nieprzedmiotowej, transcendentnej
rzeczywistości, że symbolizacja, jako odpowiedź ludzkiego bieguna, jest aktem
transcendowania. Oznacza to, że ekspresyjności symbolu nie można rozumieć jako
wypowiedzenia tego, co już się wydarzyło – nie jest tak, że najpierw wydarzenie się wydarza
(a więc, że boskość się samoobjawia), a następnie człowiek, po tym jak wydarzenie się
wydarzyło, artykułuje je jako to-co-już-zakończone. Kreacja symboli czy opowieści jest
właśnie

niczym

innym

jak

odpowiedzią

ludzkiego

bieguna,

przeciwruchem

–

transcendowaniem. Powstanie symbolu jest więc częścią wydarzenia teofanicznego,
symbolizacja wydarza się w metaxy – symbol nie tylko jest rozświetleniem nieprzedmiotowej rzeczywistości objawiającej się w sferze transcendowania, symbol jest samym
ruchem przekraczania – odnosi się to zarówno do aktu symbolizacji, jak i aktu rozumienia,
hermeneutyki symbolu (o czym piszę pod koniec niniejszego rozdziału).
Symbol jest więc momentem wydarzenia teofanicznego - to egzegetyczna odpowiedź
człowieka krystalizuje się w Słowie rozświetlającym rzeczywistość z której się wyłoniło.
Albo ujmując to jeszcze inaczej: symbolizacja i symbol jako taki nie odnoszą się po prostu do
wydarzenia teofanicznego jako swego przedmiotu, ale one są samym wydarzeniem
teofanicznym, tak jak jest ono przyjmowane i rozumiane od strony ludzkiego bieguna.
Oznacza to także, że będąc jednością napięcia, ruchu i ruchu odpowiedzi, wydarzenie jest
symboliczne – że osiąga swą pełnię, tj. prawdę, w symbolu. Wydarzenie wydarza się w
symbol, który nie jest czymś innym od samego wydarzenia. Krótko mówiąc: symbol wydarza
się w Pomiędzy582.

582

Wśród badaczy zajmujących się myślą Voegelina można odnaleźć zwolenników tego, co chciałbym nazwać
mocną tezą językową. I tak np. Eugene Webb uważa, że w myśli Voegelina człowiek osiąga samoświadomość
tylko w medium języka, a – i to jest właśnie mocna teza – cognitio fidei Voegelina, wiara jako pierwotny sposób
partycypacji w rzeczywistości, to właśnie nic innego, jak wiara w to, że język ukazuje rzeczywistość, że
„poprzez analogie otwiera na szczyty i głębiny egzystencji” („opens up the heights and depths of existence
through analogies”). Jeszcze w inny, lecz nie mniej „mocny”, sposób rozumie to Peter Petrakis, autor eseju
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Powróćmy jeszcze raz do kwestii indeksów. Pisze Voegelin o symbolach: „Nie mają
one znaczenia poza ruchem w krainie rzeczywistości partycypacji. Aby uniknąć
nieporozumień można je nazywać <językowymi indeksami> medytacyjnego ruchu” 583 .
Pomiędzy świadomości, rzeczywistość napięcia ku boskiej podstawie, jest rzeczywistością
ruchu, partycypacji, wydarzania. Nie ma tam żadnych przedmiotów. Bieguny są dane tylko w
napięciu, napięcie wydarza się zawsze jako ruch biegunów, a ruchy nie są oddzielonymi
aktami podmiotów, ale jednością wezwania i odpowiedzi – symbole wskazują więc ruch,
dynamikę napięcia. „Ich [symboli, T.N.] pierwotną funkcją jest rozświetlanie ruchu
[partycypacji, T.N.], ale nie mogą rozświetlać ruchu bez jednoczesnego wyrażenia wglądów
w partycypujące rzeczywistości. Ten ruch odbywa się w krainie <Pomiędzy>, w Platońskiej
metaxy, która nie jest pustą przestrzenią między immanentnymi i transcendentnymi
przedmiotami, ale krainą, gdzie boska i ludzka rzeczywistość biorą udział we wzajemnej
partycypacji”584.
Wyrażające ruch symbole nie mogą jednak nie wyrażać biegunów, bowiem każdy
ruch, każde poruszenie, jest poruszeniem biegunów. Z kolei w eseju The Beginning and The
Beyond: A Meditation, Voegelin pisze: „w medytacyjnym wydarzeniu Ponad jest analitycznie
nieodseparowalne od aktu, w którym staje się <widoczne>, a także od językowych symboli, w
porównującego filozofię Voegelina i Ricoeura: „nie można powiedzieć, czy doświadczenie poprzedza symbol
czy odwrotnie, wiadomo jedynie, że istnieją one w integralnej i symbiotycznej relacji. Symbol i doświadczenie
nieustannie artykułują się ponownie, każde w świetle drugiego” („Nor it can be said that experencies precede
symbols or voce versa; all that can be known is tha they exist in an integraf and symbiotic relationship. Symbols
and experencies are cntinally being articulated in light of one another”). Pytanie jednak brzmi: czy samo
sformułowanie „symbole wyrażają” nie wskazuje na doświadczenie, które dopiero musi zostać wyrażone?
Nawet jeśli zgodzimy się , że symbol stanowi inherentną część wydarzenia, to czy nie poprzedza go ruch
boskiego bieguna? Czy sama możliwość krytyki symbolu, i wiążące się z tym przekonanie,że symbole mogą
wyrażać rzeczywistość bardziej lub mniej adekwatnie, nie wskazuje, że doświadczenie ruchu objawienia nie jest
miarą dla symbolu? Jeśli, pytam niejako antycypując rozważania z następnego rozdziału, rzeczywistość
wzajemnej partycypacji, metaxy, jest sferą nieuchwytnych, niedotykalnym, niezmysłowych ruchów dwóch
duchów, to czy symbol - poprzez to, co Ricouer nazywa intencjonalnością I stopnia, a więc przez to, że symbol
oznacza jakąś rzecz, proces, jakość świata zmysłowego - nie wnosi do metaxy czegoś nie-duchowego (nawet
jeśli jest to tylko znaczące), czy więc, mówiąc inaczej, ostatecznie doświadczenie nie dzierży prymatu? Zob. E.
Webb, Eric Voegelin… dz. cyt, s. 61-62; P. A. Petrakis, Voegelin and Ricoeur. Recovering Science and
Subjectivity through Representation [w:] Eric Voegelin’s Dialogue with the Postmoderns. Searching for
Foundations, ed. P.A. Petrakis and C. Eubanks, Columbia 2004, s. 35-36.
583

„Abgelöst von der Bewegund im Realitätsbereich des Partizipiens haben sie keinem Sinn. Um
Missverständnisse zu vermeiden, empfiehlt es sich daher, sie die sprachlichen Indizes der meditativen Bewegung
zu nennen”/„They have no meaning apart from the movement in the realm of reality if participation. In order to
avoid misunderstandings it is advisable to call them linguistic indices of the meditative movement”. E. Voegelin,
Was ist Politische… dz. cyt., s. 316/E. Voegelin, What is… dz. cyt, s. 374.

584

„Their primary function is to illuminate this movement itself, but they cannot illuminate it without
simultaneously expressing insights into the participating realities. Here the movement is taking place in the
realm of „in-between”, Plato’s metaxy, which is not an empty space between immanent and transcendnet object
but a realm where the divine and human reality engage in mutual participation”. Tamże, s. 375.
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których akt i jego rezultat stają się widoczne” 585. Tym, co symbole oznaczają, nie są więc
przedmioty, byty, ale dynamika wzajemnego ruchu w metaxy; ruchu, który jest ruchem
biegunów – bieguny „są” zaś tylko o tyle, o ile jest ruch, wydarzenie w metaxy. Innymi słowy
symbole nie mówią o żadnych bytach czy przedmiotach istniejących niezależnie od
doświadczenia – są tylko i aż wskaźnikami ruchu w metaxy świadomości. Nieprzedmiotowy
charakter wyrażanej przez symbole rzeczywistości partycypacji, ewokuje właśnie mnogość
języków – nie ma jednego, powszechnie akceptowalnego języka tej rzeczywistości.
Pisze Voegelin: „Nie mamy po prostu języka, mamy języki – języki które, w każdym
konkretnym przypadku, wyrażają stan rozświetlenia i stan intencjonalności, możliwe pod
osobistymi, społecznymi i historycznymi warunkami, [możliwe, T.N.] w toku historii”586 .
Nieprzedmiotowość, niematerialność, nieuchwytność rzeczywistości partycypacji w boskiej
podstawie istnienia przekłada się na wielość symbolizacji; z drugiej strony, ta wielość bierze
się z mnogości zewnętrznych uwarunkowań języka – specyfika danego ekosystemu, instytucji
społecznych i politycznych, historycznych doświadczeń i kulturowych zapożyczeń wpływają
na dobór języka. Oczywiście, wielość ulega pewnej dynamizacji i stratyfikacji, gdy weźmie
się pod uwagę proces dyferencjacji świadomości, a więc świadomości konieczności
osiągnięcia największej możliwej adekwatności języka. Jeśli sięgniemy do języka
strukturalistów, to możemy zauważyć, że od strony znaczącego, tj. od strony świata,
skomplikowanie kontekstu warunkuje dobór takich, a nie innych słów, zaś od strony Torzeczywistości, znaczonego, mnogość ewokowana jest przez „intangibility” rzeczywistości
partycypacji.
VI
Pozostańmy jeszcze przy kwestii przynależności symbolu do wydarzenia. Pisze
Voegelin: „Nie ma czegoś takiego jak istniejący wcześniej język, który byłby następnie
stosowany [do wyrażenia, T.N.] ruchu wezwania i odpowiedzi; jest tylko język wyrastający z
metaxy w procesie jej wydarzania” 587. Jak rozumieć to stwierdzenie? Czy nie powiedzieliśmy
585

„In the meditative event, the Beyond is analytically inseparable from the act in which it becomes <visible>, as
well as from the language symbols by which the act and its result will be expressed”. E. Voegelin , The
Beginning… dz. cyt., s. 218.
586

„We don’t have language simply, but we have languages-the languages which, n each case, Express the state
of luminosity and the state of intentionality possibile under personal, social, and historical conditions in the curie
f histry”. E. Voegelin, Structures… dz. cyt., s. 357.
587
„There is no such a thing as pre-existent language that can be applied to the movement of appeal-response;
there is only the language that arises from the metaxy of the process in its course”. E. Voegelin, The Beginning…
dz. cyt., s. 179.
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wcześniej, że język ma symboliczny, analogiczny charakter; a przez to, co wewnątrzświatowe
wyraża on to, co pozaświatowę – napięcie w metaxy? „Opowieść [o stworzeniu, T.N.] znana z
Księgi Rodzaju I nie jest hipostatycznie skonstruowaną narracją snutą czy to przez
objawiającego się Boga, czy też przez rozumnego, imaginującego człowieka. Jest i
pierwszym, i drugim, ponieważ nie jest ani pierwszym ani drugim; z racji tego, że nie jest po
prostu narracją o rzeczach, ale także symbolizmem, w którym początek ludzkiego porządku
zostaje rozświetlony jako akt partycypacji w boskim Początku, ma ów paradoksalny
charakter” 588. Symbolizacja nie jest po prostu aktem człowieka, podniesieniem jakiegoś słowa
czy rzeczy do rangi symbolu. Symbolizacja wydarza się w pomiędzy, rzeczywistości
wzajemnej partycypacji. W stworzeniu symbolu, a w konsekwencji w samym symbolu, boska
rzeczywistość bierze aktywny udział. Obrazowo rzecz ujmując – symbol nie tylko otwiera na
inną rzeczywistość, na boskość; symbol nie jest tylko oknem, przez które możemy się
wychylić; w nim „mieszka” sama boskość, w nim jest obecna sama boskość. Symbol to
zarówno okno (to, co ludzkie) jak i „szmer łagodnego powiewu” (boskość), wpadający przez
owo okno (które dopiero dzięki temu jest oknem), odrywający człowieka od krzątaniny spraw
codziennych.
Voegelin pisze: „Ludzie, których wypowiedzi wyłoniły się z bosko-ludzkiego
spotkania byli świadomi, że wyzwalający się w nich język jest jak samo boski, jak i ludzki”
589

. Język symboliczny nie jest więc efektem ludzkiego, samowystarczalnego aktu

symbolizacji, ale wyrasta bezpośrednio z bosko-ludzkiego spotkania. Język jest święty nie
tylko dlatego, że odnosi się do doświadczenia boskości, resp. bosko-ludzkiego spotkania, ale
także dlatego, że „rodzi się” w nim i w tym sensie jest bosko-ludzki. Dlatego Voegelin będzie
mógł powiedzieć: „Doświadczenie i język prawdy przynależą do siebie wzajem jako części
procesu otrzymującego swą świętość z przepływu boskiej obecności”590.
W swojej analizie Uczty Voegelin wskazuje, że przekazana Sokratesowi przez
Diotymę prawda metaxy nie jest informacją udzieloną przez kogoś z zewnątrz. Prawdy nie
588

„The story that opens with Genesis must not be constructed hipostatically as an narrative told either by
revelatory God or by an intelligently imaginative human being. It is both, because neither it is the one or the
other; and it has this paradoxic charakter inasmuch as it is not plain narration of things, but at the same time a
symbolism in which the human beginning of order becomes translucent for its meaning as an act of participation
in the divine Beginning”. E. Voegelin, Order and History V…. dz. cyt., s. 41.
589

„The men whose utterances emerge from the divine-human encouter are well aware that the language
erupting in them is as much divine as it is human”. E. Voegelin, The Beginning… dz. cyt., s. 180.
590

„The experience and the language of truth belong together as parts of a process that derives its sacrality from
the flux of divine presence in it”. Tamże, s. 184.
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otrzymuje się od kogoś drugiego w formie prawdziwego sądu; prawda jest wydarzeniem
rozświetlenia rzeczywistości, to wgląd wyłaniający się z dialektycznego badania ruchu
człowieka pomiędzy biegunami niewiedzy i wiedzy, braku i pełni itd. Filozoficzny wgląd jest
egzegezą doświadczanego przez człowieka erotycznego napięcia, miłości do boskości.
Egzegeza napięcia – odpowiedź ludzkiego bieguna, transcendencja – nie jest refleksją nad
napięciem jako przeżyciem, ale medytacyjną egzegezą, „wydarzeniem <wyrażającego-siebiedoświadczenia>” 591 . Dlatego też Sokrates nie chce wygłosić mowy – sugerowałoby to
bowiem mowę o czymś, lecz przytacza swą niegdysiejszą rozmowę z Diotymą, która będąc
wieszczką sama jest człowiekiem demonicznym.
Egzegeza jest więc częścią wydarzenia w pomiędzy, jest świadomoścą metaxy, która
wyraża się w symbolu. W The Gospel and Culture Voegelin pisze: „Symbole przynależą do
Pomiędzy w takim samym stopniu, jak symbolizowane doświadczenia. Nie ma najpierw
ruchu w Pomiędzy, a potem ludzkiego obserwatora, niech to będzie filozof, zapisującego
obserwacje ruchów. Rzeczywistość egzystencji, tak jak się jej doświadcza w ruchu, jest
wzajemną partycypacją (methexis, metalepsis) człowieka i boskości; wyrażający ruch język
nie jest wytworem nieuczestniczącgo w ruchu obserwatora, lecz wyłania się w samym
wydarzeniu partycypacji. Ontologiczny status symboli jest zarówno ludzki, jak i boski” 592.
Symbolizacja i doświadczenie, symbol i ruch, nie są czymś radykalnie innym – symbolizacja
jest ruchem, a doświadczenie ze swej istoty wyraża się w symbolu.
Nie należy przedstawiać doświadczenia jako aktu czy przeżycia, które po ustaniu
stawałoby się przedmiotem dla aktu refleksji. Gdyby tak było, doświadczenie i symbolizacja
byłyby czymś odrębnym od siebie. O ile zarówno doświadczenie, jak i symbol (symbolizacja)
pozostają częścią gry ruchu i ruchu odpowiedzi, konstytuujących wydarzenie teofaniczne, o
tyle są czymś jednym, czymś bosko-ludzkim. Symbol jest sposobem w jaki wydarzenie
teofaniczne jawi się samemu sobie, tj. ludzkiemu biegunowi. Jako moment samego
wydarzenia teofanicznego symbol jest zarówno boski, jak i ludzki, dlatego też Voegelin
mówi: „symbole nie oznaczają boskiej rzeczywistości poza świadomością, ale w pewnym
591

„the event of „an experience-articulting-itself”. E. Voegelin, Order and History IV… dz. cyt., s. 245.
„A further difficulty of understanding is encoutered by the insight that the symbols belong as much to the InBetween as do the experiences symbolized. There is not, first, a movement in the In-Between and, second, a
human observer, perhaps the philosopher, who records his observations of the movement. The reality of
existence, as experienced in movement, is a mutual participation (methexis, metalepsis) of human and divine;
and the language symbols expressing the movement are not invented by an observer who does not participate in
the movement but are engendered in the event of participation itself. The ontological status os symbols is both
human and divine”. E. Voegelin, The Gospel… dz. cyt., s. 187..
592
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sensie są samą boską rzeczywistościa w jej obecności” 593 . O ile symbol jest znakiem
oznaczającym jakiś wewnątrzświatowy przedmiot, proces, zdarzenie itp., o tyle jest ludzki
(jest ludzkim wyobrażeniem). O ile jednak jego sensem jest wydarzenie teofaniczne,
wydarzenie napięcia, o tyle jest bosko-ludzki – ten sens wyłania się bowiem z jedności boskoludzkiego napięcia. Symbol jest „boski”594 nie tylko dlatego, że odnosi się do doświadczenia
boskości, ale także dlatego, że rodzi się w owym doświadczeniu. „Możemy więc powiedzieć,
że wydarzenie jest imaginatywne w tym sensie, że człowiek przechodzi od partycypującego
doświadczenia rzeczywistości do jego ekspresji w symbolach”595.
Imaginacja nie jest po prostu jakąś władzą czy zdolnością człowieka, to samo
wydarzenie jest imaginatywne; albo ujmując rzecz inaczej: człowiek ma zdolność imaginacji,
tworzenia symboli, dlatego, że samo wydarzenie jest imaginatywne, w wydarzeniu tkwi
źródło imaginacji. „Symbole istnieją w świecie, lecz ich prawda przynależy do nieistniejącego
[nieprzedmiotowego, T.N.] doświadczenia, które w nich artykułuje samo siebie”596. Symbole
są więc samoekspresją wydarzenia i same są wydarzeniem. Pisze Voegelin: „Jako ekspresja
fazy egzegezy symbol nie odnosi się do rzeczywistości poza sobą; sam jest tą
rzeczywistością” 597 – ekspresja jest samoekspresją, różnica pomiędzy ekspresją a tym, co
ulega ekspresji i ulega zatarciu. Będąc ekspresją wydarzenia, symbol sam jest wydarzeniem.
„W wydarzeniu […] i jego języku dochodzimy do punktu, gdzie język nie odnosi się po
prostu do rzeczywistości, ale jest ową rzeczywistością wyłaniając się jako rozświetlone
<Słowo> z bosko-ludzkiego spotkania. Wyłaniające się Słowo jest prawdą rzeczywistości z
której się wyłania; jest tym, co nazywamy <symbolem> we właściwym sensie” 598.

593

„symbols do not simply signify a divine reality beyond consciousness but are somehow the divine reality in
its presence itself”. E. Voegelin., Autobiographical… dz. cyt., s. 74.
594
Jeśli doświadczenie tego, co niepojęte ma zwarty charakter, to odpowiadająca temu doświadczeniu
symbolizacja otrzymuje specyficzny sakralny charakter – przyjmuje się, że w owym symbolu boska
rzeczywistość wcieliła się w sposób zupełny i kompletny, i w tym sensie, że żaden nowy symbol nie jest
potrzebny, bowiem nie można przekazać już nic ponad to, co zostało symbolizowane. Jeśli dochodzi do dalszej
dyferencjacji doświadczenia – a jest to fakt historyczny według Voegelina – to musi wyrazić się on w formie
komentarza, egzegezy pierwotnego symbolu. Przykładami takiego fenomenu są wedle Voegelina Tora dla
żydów, a dla chrześcijan całość Starego i Nowego Testamentu – późniejsze teksty-symbole przybierają postaci
midraszy, homili, komentarzy, rozwija się alegoryczna interpretacja tekstu itp.
595

„The event, we may say, is imaginative in the sense that man can find the way from his participatory
experience of reality to its expression through symbols”. E. Voegelin, Order and History V… dz. cyt., s. 52.
596
„The symbols exists in the world, but their trurth belongs to the nonexistent experience which by their means
articualtes itself”. E. Voegelin, Immortality… dz. cyt., s. 53.
597
„As an expression of the phase of the exegesis, the symbol does not refer to a reality outside itself; is itself
reality”. E. Vogelin, What is… dz. cyt., s. 363.
598
„In the event of the opsis and its language we reach the limit at which language does not merely refer to reality
but is reality emerging as the luminous „Word” from the divine-human encouter. The emerging Word is the truth
of the reality from which it emerges; it is what we call a <symbol< in the pregant sense. And since the truth
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VII
Dopiero jednak na hermeneutycznym etapie symbol ukazuje się w pełni swej prawdy:
„Jako zapisane czy wypowiedziane słowa symbole ostają się jako ślady w świecie zmysłowej
percepcji, ale o rozumieniu ich znaczenia można mówić tylko wtedy, gdy ewokują, i poprzez
ewokowanie rekonstytuują, w czytelniku lub słuchaczu rzeczywistość wywołującą
[doświadczenia, przyp. T.N.]. Symbole istnieją w świecie, lecz prawda przynależy do
artykułującego się w nich doświadczenia” 599. Sens symbolu jest więc nie tyle kwestią samego
tylko rozumienia; rozumienie sensu – jeśli sens jest rzeczywiście rozumiany – prowadzi do
Pomiędzy świadomości, adekwatne rozumienie jest więc wydarzeniem wejścia w metaxy.
Fakt, że niektóre symbole - religijne, filozoficzne bądź literackie - rezonują w nas, zapadają w
pamięć, zmieniają nasz sposób patrzenia na rzeczywistość, bierze się stąd, że w nich obecna
jest boskość. Wyłaniając się z bosko-ludzkiego spotkania w metaxy, symbole są zarówno
ludzkie, jak i boskie. Sensem symboli jest rekonstytucja Pomiędzy – sensem symboli jest
więc wydarzenie, resp. wydarzenie wydarzenia. Zrodzone w wydarzeniu odnoszą się do
wydarzenia – mogą, jeśli interpretującemu wystarczy inteligencji, odwagi i otwartości,
przenieść go w świat wydarzenia ducha.
Rekonstytucja nie oznacza odtworzenia jakiegoś konkretnego wydarzenia, ale
wydarzenie wejścia w samo Pomiędzy, w ten wymiar świadomości, gdzie wydarza się
napięcie pomiędzy biegunami. Zrozumienie, że symbole bogów wcale nie oznaczają
antropomorficznych istot boskich, odczuwających pożądanie i gniew, ale że są one wyrazem
boskiej obecności, wydarzenia (czy będzie to rzeczywistość świadomości, czy rzeczywistość
wszechobejmującego

kosmosu)

samo

jest

wydarzeniem,

wejściem

w

metaxy

–

transcendowaniem. Jezyk, jako symboliczna opowieść, odznacza się osobliwą właściwością
otwierania przed nami rzeczywistości innej niż ta wkoło nas. Jak pisze Voegelin: „Prawda
symboli nie jest informatywna, lecz ewokatywna. Symbole nie odnoszą się do struktur
zewnętrznego świata, ale do egzystencjalnego ruchu w metaxy, skąd to w tajemniczy sposób
wyłaniają się jako egzegeza owego ruchu, jako inteligibilny język. Powiedzieć, że się je
rozumienie można tylko wtedy, gdy ewokują w słuchającym lub czytającym odpowiadający

emerging is the truth of the divine Beyond and of its Parousia in the cosmos and of the soul of man, the denial of
its emergence is the denial of the truth itself”. E. Voegelin, The Beginning… dz. cyt., s. 231.
599
„The symbol in the sense of a spoken or written Word, it is true, are left as traces in the world of sense
perception, but their meaning can be understood only if they evoke, and through evocation reconstitute, the
engdendering reality in the listener or reader. The symbols exist in the world, but their truth belongs to the
nonexistent experience which by their means articulates itself”. E. Voegelin, Immortality… dz. cyt., s. 52-53.
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ruch partycypującej świadomości. Ich sens nie jest po prostu kwestią semantyki, należy raczej
powiedzieć, że ich sens ulega optymalnej realizacji wtedy, gdy w świadomości człowieka
ewokują ruch tak intensywny i wyraźny, że przyciągają w pełne miłości poszukiwanie
Prawdy” 600.
Innymi

słowy,

hermeneutyka

wydarzenia

teofanicznego,

doświadczenia

transcendencji, sama jest wydarzeniem teofanicznym, transcendowaniem. Medytując nad
tajemnicą symboli, słuchając dawnych opowieści i

mitów, wykraczamy poza świat

czasoprzestrzennych przedmiotów i wkraczamy w samo Pomiędzy. Tajemnica boskoludzkiego spotkania czeka na tych, którzy będą gotowi podjąć wysiłek medytacji w
poszukiwaniu prawdy i źródła porządku rzeczywistości.

600

„The truth of the symbols is not informative; it is evocative. The symbols do not refer to structures in the
external world but to the existential movement in the metaxy from which they mysteriously emerge as the
exegesis of the movement in intelligibly expressive language. Their meaning can be said to be understood only if
they have evoked in the listener or reader the corresponding movement of participatory conciousness. Their
meaning, thus, is not simply a matter of semantic understanding; one should rather speak of their meaning as
optimally fulfilled when the movement they evoke in the recipent consciousness is intense and articulate enough
to form the existence of its human bearer and to draw him, in his turn, into the loving Quest of truth”. E.
Voegelin E., Wisdom and… dz. cyt., s. 344.
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Rozdział IX
Postulat równowagi świadomości i idolatria
„Jestem aniołem, który zamieszkuje miejsce, skąd rozwidlają się linie. Ktokolwiek podąża tropem
rzeczy rozszczepionych, mnie spotyka; ktokolwiek schodzi w głąb sprzeczności, na mnie natrafia, a
kto ponownie zechce wymieszać to, co zostało rozdzielone, na policzku poczuje dotyk mego
błotniastego skrzydła”
(Italo Calvino, Gospoda krzyżujących się losów)

Niniejszy, ostatni rozdział pracy dotyczy sformułowanej przez EricaVoegelina w
późnym okresie jego twórczości koncepcji równowagi świadomości (ang. balance of
consciousness), a także próby wykazania, że owa idea równowagi wiąże się z tym, co
nazywam za Jean-Luc Marionem idolatrią. Mogłoby się wydawać, że przeniesienie uwagi z
zagadnienia doświadczenia transcendencji na problem równowagi świadomości i idolatrii
usuwa w cień to pierwsze, jednakże w ostatnich pismach Voegelina motyw doświadczenia
transcendencji został „wchłonięty” przez tematykę równowagi świadomości.
Pierwszą

część

niniejszego

rozdziału

poświęcam

analizie

Voegelinowskiej

interpretacji Timajosa, zawartej w piątym tomie Order and History, aby następnie przejść do
omówienia stojących za ową interpretacją pojęć: wizji, imaginacji i wreszcie refleksyjnego
dystansu. Następnie przechodzę do źródeł stojących, zdaniem Voegelina, za koniecznością
sformułowania postulatu równowagi, tym samym przyglądam się krytycznie jegp chrystologii
z perspektywy teorii idola. W tym celu pochylam się nad tym, co nazywam
fenomenologicznym akcesem Voegelina, a następnie analizuję to, jak autor Order and
History rozumie Wcielenie i Zmartwychwstanie – co prowadzi do rozważenia związku
metaxy z cielesnością, a także wysunięcia zaproponowanej w duchu fenomenologii i
hermeneutyki kontrinterpretacji kluczowych pasusów Nowego Testamentu.
I
Rozpocznijmy raz jeszcze od przypomnienia podstawowego wglądu Voegelina:
„Boska rzeczywistość objawia się człowiekowi w dwóch podstawowych modi doświadczenia:
w doświadczeniu boskiej kreatywności w kosmosie i w doświadczeniu porządkującej
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obecności boskości w duszy”601. Owe dwa podstawowe modi ewokują pytanie, które nie jest
jednym z wielu, jakie możne postawić filozofujący podmiot, ale fundamentalnym pytaniem
filozoficznym (i egzystencjalnym), od odpowiedzi na które zależy prawda poszukiwania
rozświetlenia rzeczywistości: czy Bóg, którego obecności doświadczamy w duszy, jest tym
samym Bogiem, którego napotykamy jako obecnego w kosmosie?602.
W In Seach of Order Voegelin tak podsumowuje swoje analizy Timajosa 603 : „W
kompleksie napięć, doświadczanych w poszukiwaniu prawdy jako wydarzeniu w łonie
601

„Divine reality is being revelaed to man in two fundamental modes of experience: in the experience of divine
creativity in the cosmos; and in the experience of divine ordering presence in the soul”. E. Voegelin, The
Beginning… dz. cyt, s. 173.
602

„The meditative action, as we know, can move either in the direction of the Beyond or of the Beginning, thus
raising the question whether the god of the creative Beginning is the same as the god of the Beyond”. Tamże, s.
223.
603
Osobną kwestią do rozważenia jest pytanie, dlaczego Voegelin w ogóle powraca do Timajosa i
filozoficznego mitu Platona. Paul Caringella w swoim artykule Voegelin: Philosopher of Divine Presence – być
może najlepszym opracowaniu „późnej” myśli Voegelina – zastanawia się, dlaczego w tomie zamykającym
pentalogię Order and History, Voegelin czyni rzeczą myślenia mit z Timajosa? Caringella ostrożnie zauważa, że
Voegelin musiał być niezadowolony z tego, jak ujął platoński mit w IV części Order and History (a więc w 1974
roku), szczególnie w kontekście eschatologicznego mitu św. Pawła, i dlatego postanowił powrócić do opowieści
znanej z Timajosa. Pisze Caringella: „Badanie Timajosa obrazuje w najpełniejszy sposób paradoksalne napięcie
świadomości, To-rzeczywistości i rzeczywistości-rzeczy, oraz centralną rolę imaginującej psyche, snującej
opowieść o procesie rzeczywistości z wnętrza procesu. Jądrem mitu Timajosa, Platońskiego mitu filozoficznego
par excellence, jest iluminacja świadomości i opowieści dwudziestowiecznego filozofa Voegelina” (The
Timaeus exploration most fully illustrates Voegelin’s paradoxic tensions of consiousness, of It-reality and thingreality, and the central role of the imaginative psyche within the process of reality and the telling of its story. The
core of the Timaeus myth, the Platonic philosopher’s myth par excellence, illuminates the conciousness as story
of the twentieh century philosopher Voegelin). W tym sensie powrót do mitu z Timajosa związany jest z
koniecznością utrzymania chwiejnego paradoksu rzeczywistości, utrzymania napięcia między rzeczywistościąrzeczy a To-rzeczywistością, o czym piszę więcej na następnych stronach. Jeszcze inaczej do owej kwestii
przystępuje Michael P. Morrissey, konstatując, że pisanie In Search of Order przerwała śmierć Voegelina,
dlatego też książka pozostaje dziełem nieukończonym i w tym sensie niedookreślonym – rozdział dotyczący
interpretacji mitu z Timajosa nie miał być ostatnim słowem Voegelina. Pomimo tego, Morrissey wydaje się
podzielać pogląd Carignelli i mój, a mianowicie, że powrót do Timajosa dokonuje się w kontekście Pawłowego
mitu eschatologicznego – opowieści o, jak pisze Morrissey, odkryciu wolności Boga poza Ananke kosmosu i o
pozakosmicznym przeznaczeniu człowieka. Jednym z wielu powodów owego powrotu to Timajosa (bo analiz
przedstawionych w piątym tomie Order and History nie można sprowadzić do motywu powrotu do Platona – w
istocie rzeczy Voegelin nigdy się od Platona nie „oddalił”, nie ma więc mowy o powrocie) było przekonanie o
konieczności uzyskania maksymalnej jasności co do symbolizacji boskości: „Symbolizacja musi być wyrażana
w taki sposób, aby wykluczyć możliwość wykolejenia balansu świadomości. To zadanie wymaga medytacyjnej
procedury noezy, którą może przeprowadzić tylko filozof świadomym krytyczności podejmowanych tematów”
(This symbolization must be articulated in such a way that it would preclude the derailment of the balance of
consciousness. Such a task requires the meditative procedure of noetic analysis that only a philosopher who is
aware of the critical issues can undertake). Według Morrisseya, In Search of Order ma tym większe znaczenie
dla chrześcijan, im bardziej oddala się od tematu Chrystusa. Voegelinowska interpretacja Timajosa przedkłada
chrześcijanom możliwość noetycznej kontroli (ang. noetic guidance) prawd wiary, a więc oceny prawdziwości
przekonań religijnych. Racjonalność, jaká proponuje Voegelin, jest cenna właśnie dlatego, że nie postuluje
rozumu odartego ze związków z boskością, ale racjonalność, która w swej istocie jest odniesieniem do Boga.
Dlatego, uważa autor Consciousness and Transcendence, współczesny teolog nie może się obyć bez lektury
ostatnich dzieł Voegelina, a nawet więcej – współczesna teologia chrześcijańska powinna uczynić filozofię
Voegelina swą podstawą. Zob. P. Caringella, Voegelin: Philosopher of Divine Presence [w:] Eric Voegelin’s
Significance for the Modern Mind, ed. E. Sandoz, Baton Roque 1991, s. 186 in.; M.P. Morrissey
Consciousness… dz. cyt., s. 137 in.
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kosmicznej rzeczywistości, bogowie grają dwuznaczną rolę boskiego Ponad demiurgicznie
wykraczającego poza siebie w [procesie, T.N.] formowania kosmosu, a następnie
przekraczającego własną formującą obecność w kosmosie ku poza-kosmicznemu Ponad. Czy
demiurgiczne Ponad, wykraczające poza siebie w formowaniu napięciowego kosmosu, jest
tym samym Ponad, które zbawia od napięcia nieporządku kosmosu? Tajemnica
demiurgicznego boga nie jest czymś ostatecznym, ale doświadcza się jej w napięciu ku
tajemnicy boskiej rzeczywistości, która zbawia od nieporządku kosmosu”604.
W istocie rzeczy pomiędzy (w jakże różnych kontekstach występuje to słowo w
filozofii Voegelina) doświadczeniem boskiej obecności w kosmosie a doświadczeniem
boskiej obecności w duszy pojawia się napięcie, które może przerodzić się w konflikt – boska
obecność w kosmosie to obecność mocy nadającej istnienie i kształt, formę, z kolei
porządkująca obecność w duszy zbawia od nieporządku trawiącego egzystencję w kosmosie.
Albo inaczej i dobitniej rzecz ujmując: Bóg Początku jest tym, który w ten czy inny sposób
stwarza kosmos, natomiast Bóg Ponad jest tym, który zbawia z kosmosu. Zadaniem filozofa
jest poszukiwanie równowagi między tymi dwoma doświadczeniami, medytacja nad
rzeczywistością w jej napięciowej strukturze – figurą takiej filozoficznej medytacji jest dla
Voegelina Platon, którego myśl jest, według autora Anamnesis, niczym innym jak, fides
quarens intellectum. W co wierzy Platon? Odpowiedź przynosi właśnie Timajos: Platon
wierzy w kosmos, wiara Platona to fides kosmosu605.
Ale dlaczego fides, dlaczego wiara? Wydarzenie teofaniczne to spotkanie człowieka i
boskiej rzeczywistości, a dokładniej: spotkaniem boskiego objawienia i ludzkiego
transcendowania. Rzeczywistość - w sensie tego, co wszechobejmujące - nie jest tym, co
doświadczane. Owa całość nie jest przedmiotem poznania, doświadczenia – jako całość, czy
też może raczej: jako uporządkowana całość, kosmos jest tym, w co się wierzy. Torzeczywistość, proces rzeczywistości jako całość, w swej totalności sytuuje się poza
zasięgiem doświadczenia: człowiek doświadcza tego i owego, takiego i owego obszaru
rzeczywistości, ale proces – wraz z jego Początkiem i Końcem – znajduje się poza
doświadczeniem. W taką rzeczywistość – w to, że w całości jest ona uporządkowana, w
604

„In this complex of tensions experienced in the quest for truth as an event in cosmic reality, the <gods> play
equivocal role of divine Beyond that demiurgically moves beyond itself into formation of cosmos and, then,
moves beyond its formative presence in the cosmos toward its non-cosmic Beyond. Is the demiurgic Beyond that
moves into the formation of a tensional cosmos the same as the Beyond that safes from the disorder of cosmos?
The mystery of demiurgic god, thus, is not ultimate but experencied as in tension toward the mystery of a divine
reality that safes from disorder of the cosmos”. E. Voegelin, Order and History V… dz. cyt, s. 123.
605

Tamże, s. 123.
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przynależność wszystkiego do jednej całości - można tylko wierzyć. Wyrazem tej wiary jest
filozoficzny mit, alethinos logos, opowieść o powstaniu kosmosu, która nie jest fikcją, ale
prawdą ucieleśnioną w opowieści o powstaniu kosmosu. Jak pamiętamy, taka opowieść nie
czyni z tego, o czym powiada przedmiotu, ale jest opowiadana z wnętrza procesu, jako forma
partycypacji.
Dlatego też – chcę wyjaśnić tę kwestię od razu na początku tej części rozważań – to,
co wydaje się niekonsekwencją Platońskiego dialogu, efektem niepotrzebnych nagromadzeń
hiperbolicznych określeń, w rzeczywistości jest ekspresją świadomości tego, że język
przynależy do rzeczywistości, jest częścią rzeczywistości i dzieli z nią paradoksalną,
nieoczywistą strukturę. Zanim przejdę do omawiania Voegelinowskiej interpretacji Platona,
chcę powiedzieć o jeszcze jednej kwestii – autor Order and History uznaje, że poglądy
wyrażone w dialogu przez Timajosa są w rzeczywistości poglądami Platona. Innymi słowy:
według Voegelina ustami Timajosa przemawia sam Platon. Tak oto fides Platona zostaje
wyrażona w eikos mythos Timajosa.
W przypadku pneumatycznych doświadczeń boskości struktura świadomości
pozostaje kwestią drugorzędną, inaczej jest jednak w przypadku noetycznych doświadczeń;
wyróżnikiem po platońsku pojętej filozoficznej medytacji jest poszukiwanie „krytycznie
zrównoważonego

języka

rzeczywistości,

który

prowadziłby

do

odpowiedniejszych

symbolizacji boskości. Oto jego [Platona, T.N.] fides quarens intellectum. A konkretniej:
fides Platona oznacza wiarę w kosmos objawiący swą boskość poprzez obecność boskiego,
inteligibilnego porządku i w nim. Platoński kosmos to <bóg>”606.
Platońska medytacja, wiara poszukująca zrozumienia, znajduje swoje zwieńczenie w
pojęciu-symbolu to pan, obejmującym zarówno to, co Hezjod i pozostali Grecy nazywali
eonta, rzeczy (a co Vogelin nazywa biegunem rzeczywistości-rzeczy), jak i to, co Parmenides
nazwał to eon, bytem – a co Voegelin nazywa biegunem To-rzeczywistości. To pan Platona
jest więc strukturą paradoksalną, oscyluje między przedmiotowością a boskością. Tak więc
kosmos to uporządkowana, napięciowa całość rzeczywistości. I w tym znaczeniu powrót do
mitu Timajosa jest powrotem do symbolu kosmosu. Ale skąd Voegelin powraca? Najkrócej

606

„critically balanced language of reality, leads to more suitable symbolizations of divinity. His is the fides
quaerens intellectum. Concretely, Plato fides is of a Cosmos that reveals its divinity through the presence of a
divine, inteligiblle order. The Platonic cosmos is a <god>”. Tamże, s. 106.
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rzecz ujmując: z chrześcijańskiego doświadczenia kosmosu. Platoński symbol kosmosu jest
korekturą chrześcijańskiej, czy szerzej: pneumatycznej, mitospekulacji.
Ponad połowa wszystkich użyć słowa „kosmos” w Nowym Testamencie pojawia się w
pismach Janowych: w Ewangelii i Pierwszym Liście. Sięgnijmy do Prologu ewangelii św.
Jana, który podobnie jak omawiany tekst Platona, mówi o stworzeniu (choć na pierwszy rzut
oka lapidarnie, to jednak w rzeczywistości dogłębnie). Termin „kosmos”, przekładany
najczęściej na język polski jako „świat”, pojawia się po raz pierwszy w wersecie 9 prologu,
ale dopiero w 10 staje się centrum, wokół którego krąży medytacja ewangelisty: „Na świecie
było, a świat przez Nie powstał, lecz świat go nie poznał”. Tekst od razu ustala napięcie
pomiędzy światłością, Słowem a światem – światło było na świecie, więcej nawet: świat jest
dzięki Słowu, lecz go nie rozpoznaje, i w tym sensie napięcie jest sytuacją tragiczną, bowiem
świat nie rozpoznając Słowa, nie rozpoznaje prawdy o sobie.
W Ewangelii Jana „świat” ma przynajmniej trojakie znaczenie: 1) całej ludzkości, 2)
całości stworzenia; wreszcie 3) ludzi zamykających się na zbawczą prawdę oraz „cały klimat
duchowy i splot okoliczności związanych z ich postawą niewiary”607. U Jana pojęcie kosmosu
zawiera moment odrzucenia objawienia, zamknięcia się i odwrócenia od Boga, niewiary,
która jest jednocześnie odrzuceniem prawdy o człowieku i stworzeniu. Zauważmy, że tekst
Ewangelii nie neguje tego, że kosmos stanowi sensowną całość, harmonię – ale mówi o tym,
że świat, będąc sensowną i uporządkowaną całością, nie rozpoznaje Słowa, które stwarzając,
stwarza rzeczywistość uporządkowaną. U Platona Voegelin poszukuje alternatywy dla
takiego ujęcia.
Z kolei Timajos jest medytacją nad Początkiem, poszukiwaniem początku kosmosu.
Jak niemal każde prawdziwe poszukiwanie boskości, tak i Timajos rozpoczyna się od
inwokacji do Boga: „Timajos: Oczywiście, Sokratesie, wszyscy ludzie, o ile mają szczyptę
rozumu, wzywają zawsze na jakiś sposób Boga, ile razy zabierają się do jakiejś sprawy,
drobnej czy doniosłej. A dla nas, którzy zabieramy się do mówienia na temat świata,
mianowicie jak on się zrodził (a może wcale się nie zrodził), dla nas, powtarzam, o ile
całkiem nie straciliśmy rozumu, jest konieczne wzywać bogów i boginie, prosząc ich, aby
pokierowali naszymi słowami we wszystkim według ich myśli, a w tym, co nas dotyczy
byśmy logicznie prowadzili dyskusje. W tym właśnie celu wzywajmy bogów” (27 c-d).

607

Ks. S. Mędala, Nowy Komentarz Biblijny. Ewangelia według świętego Jana. Rozdziały 1-12, Łódź 2010, s.
267.
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W 28 b Timajosa pada kluczowe pytanie: czy kosmos istniał zawsze i tym samym jest
wieczny, czy też ma początek, a co za tym idzie był niegdyś czas, gdy go nie było? Z jednej
strony, kosmos608 „jest zrodzony, bo jest widzialny, dotykalny i posiada ciało, a wszystkie
tego rodzaju rzeczy są przedmiotem zmysłów, te zaś są z kolei przedmiotem mniemana za
pośrednictwem postrzeżenia zmysłowego; jak widzieliśmy wyżej, są w procesie rodzenia, są
zrodzone. Utrzymujemy, że to, co jest zrodzone, musi pochodzić od jakiejś przyczyny”
(Timajos 28 b-c). Z drugiej strony, kosmos, jak każda rzecz zmysłowa, musi mieć swą
przyczynę, a z racji tego, że kosmos jest wszechogarniającą Całością, innymi słowy
niedoświadczalną całością, jego początku nie da się odnaleźć wśród żadnej z rzeczy. Kosmos
ma swą przyczynę (gr. aition) w paradygmatycznym porządku (gr. paradeigma) będącym
dziełem boskiego demiurga. Widzialny kosmos jest więc obrazem (gr. eikon, ang. image)
wiecznego paradygmatu609; kosmos, zamieszkiwany przez ludzi, zwierzęta i rośliny; kosmos
pełen gwiazd, planet i komet jest obrazem wiecznie żyjącego modelu, obrazem stworzonym
przez boskiego demiurga.
Aby uczynić ikonę możliwie najpodobniejszą do paradygmatu, demiurg obdarował
tenże obraz także obrazem wieczności: „Toteż [Bóg] postanowił utworzyć pewien obraz
ruchów wiecznych i zajęty tworzeniem nieba, utworzył wieczny obraz bytu wiecznego,
nieruchomego jedynego, i sprawił, że postępuje on według praw matematycznych –
nazywamy go Czasem” (Timajos 37 d-e). Voegelin zauważa, że ten obraz wieczności sam jest
wieczny, jako aionios eikon. Tak więc symbol wieczności (gr. aionios) użyty jest zarówno w
odniesieniu do paradygmatu, modelu Żyjącego, ale także widzialnego obrazu – wieczny jest
zarówno model, jak widzialny obraz. Co więcej, symbolu wieczności użyto także do opisu
trzeciego elementu, czegoś nieuporządkowanego, na co model jest „nakładany”, a co nie jest
przedmiotem zmysłowej percepcji, jak obraz, ani nie ma paradygmatycznego charakteru, jak
model.

608

Punktem wyjścia Platona jest pytanie: „Zatem gdy chodzi o całe niebo lub świat (lub dajmy mu inne imię,
gdyby mogło być tu odpowiedniejsze), należy najpierw rozważyć problem (bo należy to uczynić w każdej
rzeczy, jak mówiliśmy), czy świat istniał zawsze i nie miał początku, czy też zrodził się i zaczął od czegoś
początkowego?” (Timajos 28b).
609
„Gdy Ojciec, który zrodził świat, zauważył, że on się porusza i żyje – ten świat, któ®y stał sę obrazem bogów
wiecznych – uradował się i pełen radości zaczął się zastanawiać, jakby go jeszcze bardziej upodobnić do
modelu. A ponieważ ten model był wiecznym Żyjącym, starał się, o ile to możliwe, uczynić ten świat wiecznym.
Niestety, nie można było dostosować całkowicie do świata zrodzonego tej wieczności, któr, jak widzieliśmy,
cechuje substancję Żyjącego modelu” (Timajos 37c-d). Z racji niemożliwości pełnego dostosowania świata
zrodzonego do wiecznego modelu, demiurg tworzy Czas.
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Ten trzeci rodzaj bytu (gr. ousias eidos), obok bytu w sensie tego, co wieczne i
powstawania, Platon nazywa Chora, przestrzenią: „nim powstało niebo, istniały już trzy różne
sposoby, trzy zasady różne od siebie: byt [absolutny], miejsce i to, co się rodzi” (gr. on te kai
choran kai genesin einani) (Timajos 52 d-e). Miejsce, Chora, jest ekwiwalentem tego, co
Voegelin nazywa „passively ressistant counterforce” – gdy demiurg rozpoczyna wielkie
dzieło stworzenia, musi pokonać opór Chora, która narzuca stworzeniu konieczność, Ananke.
Ale czym jest sam kosmos, jak rozumie go Platon? W interpretacji Voegelina,
platoński kosmos oznacza narzucenie porządku (gr. taxis) na pierwotny nieporządek (gr.
ataxia) – dlatego kosmos zawiera coś, co jest zawsze bytem (gr. to on aei), i coś, co jest
zawsze stawaniem się (gr. to gigononenon aei) i przeto nigdy nie jest bytem610. Zarówno to
on, jak i gigononenon są aei – wieczne, tudzież trwałe. Są one także określane jako To Samo i
Inne. Aby jeszcze skomplikować sprawę, Platon wprowadza jako synonim dla to on, bytu,
symbol ousia, będący przeciwieństwem powstawania 611 , jednak w późniejszych partiach
tekstu tak byt, jak i powstawanie określone są jako gatunki substancji, czyli ousias eidos
(Timajos 52 d-e).
Jakby tego było mało, to pan nie jest czymś statycznym, ale procesem ciągłego
kształtowania, dlatego też Platon umieszcza pomiędzy bytem i powstawaniem składającą się z
Tego Samego i Innego duszę, która jest trzecią, łączącą siłą, także nazywaną ousia. Ten trzeci
rodzaj ousia odpowiada za przepływ porządku pomiędzy przeciwieństwami bytu i
powstawania612. W efekcie w Timajosie możemy wyróżnić przynajmniej trzy triady symboli,
użytych do opisu rzeczywistości kosmosu: nous-psyche-soma, byt-przestrzeń-powstawanie,
wreszcie To Samo-Dusza-Inne.

610

Mówi Timajos: „Według mojego zdania, należy wyróżnić następująe problemy: czym jest to, co zawsze trwa
i nie zna urodzin; czym jest to, co się zawsze rodzi i nigdy nie istnieje. Pierwszą rzecz może pojąć tylko intelekt
za pomocą rozumowania, bo istnieje zawsze jako ta sama (identyczna). Przeciwnie, druga jest przedmiotem
mniemania w połączeniu z nierozumnym poznaniem zmysłowym, bo rodzi się i umiera, lecz nie istnieje nigdy
realnie. Ponadto wszystko, co się rodzi, rodzi się z konieczności pod wpływem jakiejś przyczyny, bo jest
niemożliwe, by się coś rodziło bez przyczyny” (Timajos 27d-28a).
611
„W jakim bowiem stosunku jest substancja do procesu rodzenia się, w takim jest prawda do wiary” (Timajos
29c).
612
„Elementy, z jakich ją utworzył, i sposób, w jaki tego dokonał, są następujące. Z substancji niepodzielnej,
która zawsze się zachowuje w sposób niezmienny, oraz z substancji podzielnej, która się rodzi w ciałach,
utworzył za pomocą mieszania ich obydwu trzeci gatunek substancji pośredniej, która uczestniczy w naturze
Tego Samego i w naturze Innego. W ten sposób uczynił z niej coś pośredniego między niepodzielną i podzielną
substancją ciał. Potem połączył razem te trzy substancje w jedną formę i przemocą sprowadził do jedności z
substancją Tego Samego substancję Innego, która opierała się mieszaniu. Mieszając dwie pierwsze z trzecią,
uzyskał z trzech jedną całą. Następnie podzielił to wszystko na tyle części, na ile należało. Każda z nich składała
się z mieszaniny Tego Samego, Innego i trzeciej substancji” (Timajos 35a-b).
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Można więc zapytać, w jakim celu Platon zastosował w Timajosie aż takie
nagromadzenie symboli, w dodatku uporządkowanych w najróżniejsze grupy? Voegelin
uważa, że każdy z używanych przez Platona symboli ma sens tylko o tyle, o ile stanowi
biegun napięciowych kompleksów (ang. tensional complex), takich jak porządek-nieporządek,
byt-stawanie się, model-obraz, wieczność-czas itp., wyrażających nie tyle hipostazowane byty
(a więc istniejące niezależnie od doświadczenia przedmioty, których bycie opiera się na
subsystencji), ale napięcia w rzeczywistości (ang. tensions in reality). Następnie
dwuczęściowe kompleksy stają się częściami jeszcze większych jednostek napięciowych, np.
triady byt-stawanie się-przestrzeń czy nous-psyche-soma (w zależności od triady ulega
zmianie trzeci moment – raz jest to psyche, innym razem przestrzeń). Ale wszystkie
występujące w Timajosie kompleksy przenika arcy-kompleks: Początek-Ponad-Koniec.
Tym samym, jak uważa Voegelin, demiurg i wieczny model symbolizują nie tyle
beznapięciowe epekeina, co parousia, tj. te symbole mają przedostateczny (ang. penultimate)
charakter, bowiem nie wyrażają niedoświadczanej głębi boskości, ale jej kształtujące
przybywanie – słowem: obecność613. Symbole istnieją tylko na sposób elementów sieci, figur
tworzących mozaikę, stąd opalizują wieloznacznością – ich zadaniem jest wyrażać stałe (ang.
constans) poruszeń świadomości. Symbole wyrażają więc zarówno bieguny napięcia, jak i
same napięcia – ousia jest zarówno byt, jak i stawanie się, ale także to, co pomiędzy nimi.
Bieguny odznaczają się różnymi stopniami rzeczywistości (ang. different weights of reality),
także napięcie ma swój własny stopień rzeczywistości, co znaczy tyle, że niektóre elementy
rzeczywistości istnieją bardziej niż inne, pewne rodzaje wieczności wydają się bardziej
wieczne niż inne (wieczność modelu a wieczność obrazu).
Kosmos, którego częścią jest człowiek wraz ze swą świadomością i językiem, zawiera
byt i stawanie się – jest więc paradoksalny, i taki też musi być człowiek, którego sposobem
egzystencji jest przecież partycypacja. Zadaniem medytującego nad tajemnicą kosmosu
filozofa jest wytrzymywanie świadomości (ang. remain aware) tego, że symbolizowane
rzeczywistości są biegunami, częściami napięciowych kompleksów, a nie zhipostazowanymi
bytami. Rozproszenie symboli „bytu” i „wieczności” sprawia, że byt i wieczność nie mogą
zostać uznane za jakieś przedmioty czy atrybuty – ich rozproszenie po biegunach pozwala
zachować świadomość, że mają sens tylko jako części kompleksu. „Owe stałe wydają się
wskazywać ku jakiemuś Ponad, super-stałej zarządzającej inteligibilnymi relacjami pomiędzy

613

E. Voegelin, Order and History V…, dz. cyt., s. 112.
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stałymi, także inteligibilnymi postępami doświadczenia i symbolizacji w procesie
rzeczywistości. Pojawia się więc trzeci poziom języka, refleksyjnie dystansujący struktury
napięć i biegunów”614.
W efekcie ukazania się tej super-stałej i trzeciego poziomu języka – gdzie pierwszy
poziom języka odnosi się do biegunów, a drugi do napięć łączących bieguny – wyłania się
symbol to pan, Całości, Kosmosu. Kosmos jest monogenes i monosis (Timajos 31b). Właśnie
na ten drugi symbol (który zdaniem Voegelina uległ zapomnieniu w toku historii),
oznaczający jedyność (ang. uniqueness), kładzie nacisk autor Order and History. Oznacza on
jedność napięcia (ang. tensional oneness), konstytuującego rzeczywistość; wyraża jednak nie
arytmetyczną

jedność,

a

doświadczenie

jedyności

egzystencjalnego

napięcia,

wszechobejmowalności (gr. periechon) Kosmosu. Istnieje tyko jeden Kosmos, tj. tylko jedna
wszechogarniającą rzeczywistość, która jest jednorodzonym/monogenes Boga.
Nagromadzenia, spiętrzenia i zwielokrotnienia Platońskiego języka mają źródło w
wydarzeniu rozświetlenia rzeczywistości, co dokonuje się w świadomości medytującego
filozofa. Platon w swej skomplikowanej symbolice na kartach Timajosa wyraża prawdę
paradoksu przenikającego kompleks świadomość-rzeczywistość-język. Dwuznaczność języka
wynika z paradoksu rzeczywistości-rzeczy i To-rzeczywistości: „nasze myślenie w modi
>>rzeczy<< jest wydarzeniem czegoś, to pan, co nie jest rzeczą w sensie przedmiotów
zmysłowej percepcji, które przybywają do istnienia i odchodzą z niego – a mimo to
uczestniczy w tej przedmiotowości, ponieważ owo Wszystko jest doświadczane jako Kosmos
wraz z rozgwieżdżonym Niebem, jest czymś widzialnym dla percepcji zmysłowej. Wszystko
nie jest ani bytem, ani niebytem, ponieważ jest jednym i drugim, jest porządkiem między
przeciwieństwami, perswazyjnie zapośredniczonym przez proces duchowej rzeczywistości
<pomiędzy> (en meso) bytu i stawania się. Metaxy Kosmosu obejmuje także pomiędzy
egzystencji świadomości. I wreszcie, metaleptyczna struktura kosmosu objawia się poprzez
analizę poszukiwania prawdy porządku w osobistej egzystencji filozofa, która jest przecież
wydarzeniem wewnątrz Kosmosu, jako jego prawda”615.

614

„The constans appear to point Beyond themselves toward a super-constant governing the inteligiblle relations
among the constans as well as the inteligiblle advances of experience and symbolization in the process of reality.
A third level of language, reflectively distancing the structure of tensions and poles, seems to be required”.
Tamże, s. 111.

615

„our thinking in the mode of <things> is comprehended as an event by a something, to pan, that is not a thing
like the things of sense perception that come and go, and yet partakes of such a thingness, for the All
experencied as the Cosmos with its Uranos of celestial bodies is visible, is accesible to sense perception. The All
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Platon osiąga więc równowagę między dwoma doświadczeniami boskości w wizji, w
której metaxy świadomości stanowi część metaxy kosmosu, a poszukiwanie prawdy jest
wydarzeniem rozświetlenia w Kosmosie. W ten sposób doświadczenie boskiej obecności w
duszy nie ulega wykolejeniu w gnostyczną deprecjację kosmosu i ucieczkę w zaświaty ducha,
ani w apokaliptyczne oczekiwanie końca tego eonu. Zresztą związek pomiędzy metaxy
świadomości a metaxy kosmosu jest intymny i wzajemny – metaxy Kosmosu ulega bowiem
rozświetleniu w metaxy świadomości, która wyraża ową prawdą w symbolach, w języku. To
właśnie w trakcie medytacji nad doświadczeniem partycypacji wyłania się skomplikowany
symbolizm Timajosa: pomiędzy kosmosu zostaje wyrażona w różnoraki sposób. Wreszcie
dopiero wtedy, gdy – jak uważa Voegelin na etapie Order and History V - paradoks
rzeczywistości-rzeczy i To-rzeczywistości ulegnie rozświetleniu, a boska rzeczywistość,
której napięciowa jedność jest dziełem, objawia się jako Jedna: „Kosmos doświadczany jako
periechon wszystkich żywych istnień objawia się jako jedność boskiej rzeczywistości, jako
podstawa (aition), która pomimo wielości i różnorodności swej obecności, swej Parousia, jest
jedna” 616 . Tak rozumiany symbolizm Timajosa jest więc zapisem wizji Kosmosu, całości
napięcia między obecnością Ponad a apeironem, między rzeczywistością-rzeczy (które
poddane są principium powstawania i przemijania) a To-rzeczywistością, która obejmuje
rzeczywistość-rzeczy.

Kosmos Platona to

Wizja napięcia między immanencją a

transcendencją617.

is neither being nor non-being becasue it is both, the order between the opposities being persuasively mediated
by the process of the psychic reality „between” (en meso) being and genesis. The between existence of
consciousness, then, is part of the metaxic structure of Cosmos. And the metaxic structure of the Cosmos, finally,
reveals itself as its truth through the analysis of the quest for the truth of order in „philosopher’s” personal
existence that is an event in the Cosmos.” Tamże, s. 105-106.
616

„A Cosmos experienced as the periechon of all living beings reveals a oneness of divine reality as its ground
(aition), however manifold its presence, its Parousia, might be experienced”. Tamże, s. 114.
617

Jeszcze inaczej znaczenie Voegelinowskiego powrotu do Timajosa rozumie Michael P. Morrissey, który
utrzymuje, że właśnie w tym dziele Voegelin odnalazł najlepszą możliwą noetyczna odpowiedź na wielość
objawień, w znaczeniu wielości i różnorodności religii. Jeśli bowiem kosmos jest monogenes i monosis, jeśli jest
perechion, to owa jedność jest jednością boskiej obecności – wszystkie objawienia są objawieniami jednej
boskiej rzeczywistości, otchłani, która pozostaje poza wszelkim objawieniem. Morrissey sugeruje, że owa
afirmacja pluralizmu dróg do boskości nie wyklucza dyferencjacji świadomości: wszystkie objawienia są
objawieniami boskości, ale odznaczają się różnym stopniem adekwatności. W tym sensie powrót do Timajosa
jest próbą okiełznania religijnego, niemal fanatycznego, żądania uznania jedyności prawdy danej grupy; Timajos
jest wskazaniem na jedność wszelkich objawień, jedność wykluczającą wszelkie roszczenie do absolutności i
jedyności. I to jest właśnie mistycyzm Voegelina – odkrycie, że ponad Bogiem chrześcijan, Żydów i
muzułmanów wznosi się Bóg tetragramatycznej głębi. Wszyscy bogowie, którzy pojawili się i znikli w historii
świata, byli manifestacjami owej głębi – właśnie to Platon odkrywa w refleksyjnym dystansie, tego wyrazem są
symbole periechon, monogenes i monosis. W refleksyjnym dystansie Platon odkrył napięcie istotowo
konstytuujące każde wydarzenie teofanczne – pomiędzy Ponad a ekspresją Ponad, która zawsze wyrazi się w
języku rzeczywistości-rzeczy. Zob. M. P. Morrissey, Consciousness… dz. cyt., s. 143 in.
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II
W powyższych rozważaniach pojawiło się kilka pojęć, które domagają się szerszego
omówienia. W interpretacji Voegelina Timajos jest zapisem wizji Platona. Czym jednak jest
wizja? Wizja - ang. vision, gr. opsis - obok omawianej przeze mnie już wcześniej
„opowieści”, jednym z symboli ukutych przez Voegelina w jego ostatnich pismach: mam tu
na myśli przede wszystkim wzmiankowane eseje Wisdom and the Magic of Extreme: A
Meditation oraz The Beginning and the Beyond: A Meditation on Truth 618, a także V tom
Order and History.
Pisze Voegelin: „W Platońskim ujęciu, wizja jest wydarzeniem w poznawczym
procesie rzeczywistości. Jako wydarzenie, nie ma ono ani podmiotu, ani przedmiotu
poznania” 619. Mówić o podmiocie i przedmiocie wizji, utrzymuje Voegelin, to nic innego jak
ulegać intencjonalnej redukcji (ang. intentionalist reduction), a więc hipostazacji biegunów.
„Opsis, wizja, jest technicznym terminem Platona, oznaczającym doświadczeniowy proces, w
którym porządek rzeczywistości zostaje ujrzany, refleksyjnie poznany, oraz odpowiednio
wyrażony w językowych symbolach […] Wizja nie jest czyjąś fantazją, ale mocą
imaginatywnej odpowiedzi na widzianą rzeczywistość; owa widziana rzeczywistość jest z
kolei przyczyną (aition) owej mocy (dynamis)”620.
Tak rozumiana wizja jest całościowym (ang. comprehensive) sposobem poznawczej
partycypacji w rzeczywistości. Nie jest ona niejako spontaniczną odpowiedzią człowieka na

618

W eseju The Beggining and the Beyond symbol-pojęcie Wizji pojawia się po raz pierwszy w kontekście
noetycznego doświadczenia unieśmiertelniającej partycypacji: „Wizja ruchu zmierzającego ku swemu końcu w
teomorfozie nieobciążonej kosmiczną niedoskonałością powstawania i przemijania, wyłania się z doświadczenia
metaxy śmiertelności i nieśmiertelności, a także z doświadczenia ruchu z pierwszej do drugiej. Ów stan nie
oznacza jednak ani znanej już wcześniej nieśmiertelności bogów, ani nowo odkrytej nieśmiertelności Ponad;
lecz filozoficzne samodoświadczenie przezwyciężania własnego przemijania, phtora Anaksymandra. Z
doświadczenia kosmicznej egzystencji w noetycznej metaxy wyłania się wizja transcendentnej egzystencji w
metaxy nieśmiertelnej doskonałości” („From man’s experience of the metaxy of mortality-immortality, and of
his movement from the one to the other, there emerges the vision of the movement coming to its end in a
theomorphosis unencumbded by the cosmic imperfection of becoming and perishing. This perfect state,
however, is neither the traditional immortality of the gods nor the newly discovered immortality of the Beyond
but a symbolism that will express the philosopher’s experience of themselves as overcoming their own perishing,
the Anaximandrian phtora. From the experience of cosmic existence in the noetic metaxy emerges the vision of
transcendent existence in a metaxy of immortal perfectionn”) E. Voegelin, The Beginning… dz. cyt., s. 226-227.
619
„Vision in the Platonic sense is an event in the cognitive process of reality. As an event, it has neither a
subject nor an object of cognition. To speak of the vision as Platonic act of cognition and of the reality seen as its
object would deform the event by intentionalist reduction”. Tamże, s. 230.
620

„The opsis, the vision, is Plato’s technical term for the experiental process in which the order of reality is
seen, becomes reflectively known, and finds its appropriate language symbols […] The <vision> in not
somebody’s fancy but the imaginative power of response to the reality seen; and the reality seen is the cause
(aition) of this power (dynamis)”. Tamże, s. 229.
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doświadczoną rzeczywistość – jej konieczny etap stanowi refleksja, medytacja nad
doświadczeniem. Dopiero, gdy doświadczenie stanie się „rzeczą” medytacji, kiedy
medytujący stanie się świadom inteligibilnej struktury doświadczenia i doświadczanej
rzeczywistości, kiedy ustali ich zasięg i ograniczenia, a także stojące przed refleksją
możliwości – dopiero wtedy może być mowa o wizji. Stąd też noeza, w sensie filozoficznej
medytacji, jest częścią wizji, jej komponentem – ale o wyróżnionym statusie. Teogonie,
kosmogonie, antropogenie - słowem: mitospekulacje - są wynikiem interakcji całościowej
wizji i jej noetycznego komponentu. Wszystkie platońskie mity są wizjami, wizjami są także
opsis Agathonu (Państwo 507-509), a także wizja porządku kosmosu (Timajos 47); wizyjny
charakter ma także teologia św. Pawła. Tym niemniej, choć w wizji immanentnie tkwi
moment refleksyjności, to musimy pamiętać, uprzedza Voegelin, że noeza „nie może
dostarczyć cognitio fidei wizji, dla których noetyczna struktura jest tylko komponentem”621.
W istocie rzeczy, medytacja może zostać przeprowadzona tylko w łonie całościowej wizji i
tym samym uczynić ją w refleksji rozświetloną do prawdy istnienia w napięciu ku Ponad.
Wizja jest pewnym symbolizmem, w którym w najpełniejszy sposób realizuje się
główna idea Voegelina, dotycząca języka. Zgodnie z tą ideą, język jest „rzeczywistością
wyłaniającą się jako rozświetlone <Słowo> z bosko-ludzkiego spotkania. Wyłaniające się
Słowo jest prawdą rzeczywistości z której się wyłania, jest symbolem” 622 . Prawda, resp.
język, wizji to prawda boskiego Ponad i jego paruzji w kosmosie i duszy człowieka. W tym
sensie wizja to język w prawdziwej postaci – nie nazwa „doczepiona” do rzeczywistości, ale
rzeczywistość, która sama z siebie, poprzez człowieka, przyjmuje postać symbolu. Wizja nie
tyle dotyczy metaxy, co w Wizji metaxy staje się sobą, tj. rozpoznaje samo siebie. W wizji
rzeczywistość ulega wyrażeniu i poznaniu. Ale co odróżnia wizję od opowieści czy po prostu
symbolu? Jest ona „Wizją Całości rzeczywistości, jej struktury i ruchu”623. Wizja nie dotyczy
więc tego czy owego wydarzenia, ruchu bądź przeciwruchu, nie wyraża też, jak opowieść,
procesu

poszukiwania

prawdy

przez

danego

filozofia/proroka/świętego,

lecz

jest

symbolizmem Całości rzeczywistości; jest więc symbolem, w którym wszelkie doświadczenia
napięcia, w ich różnorodności i wielości, ulegają syntezie. Synteza ta nie znosi napięć raz na
zawsze, ale raczej wyraża tajemnicę procesu – nie jest to zwieńczenie, „zamknięcie”
621

„But it cannot provide the cognitio fidei of the visions in which the noetic structure is no more than
component” . Tamże, s. 227.
622
„ reality emerging as the luminous <Word> from the divine-human encouter. The emerging Word is the truth
of the reality from which it emerges; it is what we call a <symbol>”. Tamże, s. 231.
623

„And this something, this vision of the Whole of reality, of its structure and movement”. Tamże, s. 232.
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wszelkich napięć w skończonym systemie, ale obraz Całości, który otwiera i otwierając
porządkuje doświadczenia. To synteza w źródłowym sensie, jako uzgodnienie doświadczeń,
ich zebranie, które zawsze pozostaje otwarte na nowe doświadczenia. Dlatego refleksja jest
immanentnym momentem wizji, a nie spontanicznie wyrażonym symbolem – całość, jak już
pisałem, nie jest doświadczona, Całość musi dopiero zostać pomyślana na podstawie
doświadczenia.
Albo ujmując rzecz inaczej: w przypadku Platona każdy mit jako alethinos logos,
wizje z Państwa i Timajosa, a nawet wszelkie noetyczne poszukiwania, są częścią wizji, która
„spaja” wszelkie analizy, doświadczenia i symbolizmy, a w niektórych tekstach daje się
poznać w swej całościowości. Można pokusić się o stwierdzenie, że wizja jest syntezą
doświadczeń tajemnicy, która pozostaje niedomknięta, otwarta na inne doświadczenia. W In
Search of Order Voegelin pisze, że Wizja to „świadomość partycypacji w Ponad
kształtującym rzeczywistość-rzeczy, która jednocześnie jest świadomością uczestniczenia,
przez fakt ucieleśniania, w czasoprzestrzennym procesie” 624. W tym sensie wizja jest samoświadomością egzystencji w metaxy, a co za tym idzie, w epifanii struktur rzeczywistości jako
części tajemnicy, zaś „sens tej całości nie jest znany, ponieważ Początek i Koniec są
nieznane; tajemnicy To-rzeczywistości doświadczanej jako nie-doświadczalne Ponad, która
mimo to w swej obecności ogarnia całą rzeczywistość-rzeczy”625.
Całościowość wizji wiąże się więc nierozdzielnie z napięciem pomiędzy
rzeczywistością niedoskonałego kosmosu a bez-napięciowym Ponad – dlatego też
całościowość Wizji ogarnia Początek (spoza czasu), Ponad (czasem) i Koniec (poza czasem).
W takim to także znaczeniu wizja odkrywa, że rzeczywistość ma dynamiczny charakter, że
istotą historii jest proces dyferencji świadomości, kiedy to dochodzi do rozświetlenia
paradoksu rzeczywistości zmierzającej poza samą siebie – „wizja, objawiając samą siebie
jako dynamiczne wydarzenie wewnątrz przepływu, objawia dynamikę przepływu”626.
III
624

„Vision, if we use the term in Platonic sense, is the consciousness of partcipating in a formative Beyond of
thing-reality when partaking of bodily existence in the spatiotemporal process”. E. Voegelin, Order and History
V… dz. cyt., s. 97.
625

„The meaning of the whole however not being given as its Beginning and End are unknown; the mystery of
It-reality that is experienced as the not-experientable Beyond, and nevertheless comprehending presence in all
thing-reality”. Tamże, s. 98.
626

„The vision, however, reveals the dynamics of the flux by revealing itself as a dynamic event within the flux”.
E. Voegelin, Wisdom… dz. cyt., s. 347.
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Wizja powstaje dzięki mocy, dynamis imaginacji. O imaginacji pisałem już w
rozdziale poświęconym językowi, ale temat ten pozostaje daleki od wyczerpania. Bez
wątpienia imaginacja, moc powoływania do istnienia symboli wyrażających prawdę
rzeczywistości (a więc także moc kształtowania wizji), jest pewną zdolnością człowieka.
Jednakże nie możemy ograniczać wyobraźni do władzy człowieka. Możemy także
powiedzieć, że to samo wydarzenie jest imaginatywne. Pisze Voegelin: „Imaginacja, jako
struktura w procesie rzeczywistości zmierzającym ku swej prawdzie, należy do człowieka,
ucieleśnionej świadomości, a także do rzeczywistości obejmującej cielesnego człowieka jako
partnera wspólnoty istnienia”. Voegelin powie, że nie ma prawdy bez imaginacji, czyli mocy
kształtowania symboli, ale nie może być mowy o prawdzie – która ma charakter językowy –
bez wszechogarniającej rzeczywistości, w której wszelkie konstytuujące człowieka struktury
są wydarzeniami. Dlatego też: „poprzez imaginacyjną moc człowieka, To-rzeczywistość
porusza się imaginatywnie ku swej prawdzie” 627. Bez człowieka jako miejsca rozświetlenia,
nie ma rozświetlenia – nie ma rozświetlenia bez tego, co mu ulega. Nie ma także
rozświetlenia bez języka, a więc i bez imaginacji, która tak jak cały kompleks świadomościjęzyka-rzeczywistości ma paradoksalny, metaleptyczny charakter. Imaginacja oznacza więc
zarówno moc człowieka, jak i imaginatywność imaginowanej rzeczywistości.
Wieloznaczność imaginacji wynika nie tylko z jej metaleptycznego charakteru, ślad
odciska na niej także etyczna ambiwalencja. Człowiek może imaginatywnie opowiedzieć o
swoim poszukiwaniu i doświadczeniu prawdy, może także ulec perwersji deformacji (ang.
deformative perversion), tj. uznać się nie za tego, kto jest „miejscem” rozświetlenia
rzeczywistości, ale za w pełni autonomicznego twórcę, czy też wytwórcę, prawdy. Innymi
słowy, imaginacją jest mocą, która umożliwia zarówno dostrojenie się do rzeczywistości, jak i
wyobcowanie wobec niej; to wyobcowanie nosi znamię lucyferycznego buntu. Stojąc na
gruncie imaginacji, człowiek stoi na rozdrożu prawdy i nieprawdy, świadomego uczestnictwa
w rzeczywistości i utraty rzeczywistości (ang. loss of reality).
W eseju Wisdom and the Magic of Extreme: A Meditation on Truth, Voegelin, aby
opowiedzieć o relacji języka do rzeczywistości wprowadza figury maga (ang. magican) i
magii, a także śniących (ang. dreamers) i snu. Śniący śnią sen o nie-rzeczywistości, która

627

„Imagination, as a structure in process of reality that moves toward its truth, belongs both to human
consciousness in its bolidy location and to the reality that comprehends bodily located man as a partner in the
community of being”; „Through the imaginitave power of man It-reality moves imaginatively towards it truth”.
E. Voegelin, Order and History V… dz. cyt., s. 52.
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zajmuje miejsce jawy, doświadczenia rzeczywistości: sen jest snem o magicznej transfiguracji
człowieka, o egzystencji wyzbytej napięcia pomiędzy nieporządkiem a porządkiem. Mimo, że
nie jesy nieprawdziwy, sen odznacza się skutecznością. Voegelin uważa, że śniący odróżniają
Pierwszą Rzeczywistość, tj. prawdziwą rzeczywistość rozpiętą między apeironem a
obecnością Ponad, od Drugiej Rzeczywistości, rzeczywistości wyzbytej wszelkiej
napięciowości, a więc wszelkiego braku. Świadomość różnicy między snem a jawą jest
bowiem warunkiem wiary w moc przemienienia rzeczywistości, na której niezatarte piętno
odciskają ból i niedostatek, w pseudo-rzeczywistość wyzbytą niedoskonałości - w świat taki,
jakim powinien być. Śniący musi być magiem, ten drugi bowiem posiada moc zmiany
rzeczywistości, transfiguracji natury rzeczy. Moc magii jest jednakże tylko roszczeniem,
pretensją – magiczna moc jest jedynie iluzją. Heglowska magia systemu, polityczna magia
narodowego socjalizmu i komunizmu, czarnoksięstwo psychologicznego extremum
Feurbacha i Oświeceniowego Rozumu – wszystkie one zawodzą, albowiem niedoskonała
rzeczywistość trwa.
Ale czemu magia zawdzięcza swą skuteczność? Odpowiedź Voegelina: językowi.
Według niego medium magii, lub nawet samą magią, jest język. Aby wyjaśnić tę rolę,
Voegelin po raz kolejny sięga do starożytnych, tym razem do „Pochwały Heleny” sofisty
Gorgiasza.
Celem utworu Gorgiasza 628 jest „trafnie przedstawić rzecz”, czyli „poprawić tych,
którzy obwiniają Helenę, kobietę, wokół której narosła jednoznaczna i jednomyślna opinia”.
Helena, córka śmiertelniczki Ledy i ojca bogów Zeusa, wzbudzała wśród mężczyzn i kobiet
nieopisane pożądanie miłosne, co w końcu doprowadziło do tego, że uciekła ze Sparty od
swojego męża, z Parysem, synem króla Priama i księciem Troi.
Gorgiasz wyróżnia cztery możliwe przyczyny ucieczki Heleny z Parysem: „To
bowiem, co się stało albo zdarzyło się z zrządzenia Losu, z rozkazu bogów i woli
Konieczności, albo Helena została porwana siłą, albo też przekonana słowną argumentacją,
<albo opętana miłością> [tak tekst uzupełnia Dils w lekcji anglojęzycznej, T.N. 629 ]”
(Pochwała Heleny 6). Gorgiasz stwierdza, że jeśli stało się to z wyroków Losu i rozkazu
bogów, to w Helenie nie ma winy, nie leży bowiem w mocy człowieka przeciwstawiać się
woli bóstw; to, co silniejsze, rządzi tym, co słabsze, a to, co słabsze, pozostaje w mocy tego,
628

http://biblioteka.kijowski.pl/antyk%20grecki/%20gorgiasz%20-%20pochwala%20heleny.pdf
29.05.2018]
629
http://www.classics.ucsb.edu/classes/cla175-s09/Gorgias.pdf [dostęp: 29.05.2018]
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[dostęp:

co silniejsze - a bogowie są silniejsi od ludzi. Podobnie i w drugim przypadku: jeśli została
porwana przemocą, to ustąpiła mocy silniejszych od siebie, nie ma więc w niej winy. Jak to
jednak jest ze słowem, logosem? Pisze Gorgiasz: „Słowo jest wielkim mocarzem” (gr. logos
dynastes megas eastin), który „wywołuje rzeczy na miarę boską. Zdolne jest bowiem i strach
uśmierzyć, i troskę odsunąć, radość wzbudzić i współczucie pomnożyć” (Pochwała Heleny
8). Moc natchnionej pieśni „zaczarowuje, nakłania i przekształca – jak za pomocą czarów.
Można mówić o działaniu dwóch sztuk: czarów i magii [na tym urywa się tekst polski, tekst
angielski kontynuuje, przyp. T.N.] <of which the one with drugs produces changes, which are
illnesses of the body and diseases of the flesh, while the other with words engender new
ideas630> – stanowią one „omyłkę umysłu (psyche) i złudzenie wyobraźni”(Pochwała Heleny
10).
Voegelin uważa, że mowę, logos cechuje ambiwalencja analogiczna do tej cechującej
pharmakon, który może leczyć i zabijać – peitho, perswazja czy może raczej namowa, może
omamić i zaczarować duszę. Własnością logosu jest moc; kto włada słowem, ten włada
potężną mocą zdolną nakłaniać ludzi do tego, czego zażyczy sobie mag. Jak pisze Voegelin:
„Mowa jest potężną rzeczą, dynastes megas, która może tworzyć lub niszczyć porządek
ludzkiej egzystencji”631.
Ambiwalencja języka oznacza jednak, że można go użyć także do wyrażenia prawdy prawdy ludzkiego porządku i porządku kosmosu. Taka prawda, co już wiemy, jest Słowem
wyłaniającym się z bosko-ludzkiego spotkania, z wydarzenia poszukiwania. Słowo prawdy,
zbawcza opowieść Ewangelii i Sokratesa-Platona, jest symbolem egzystencji w metaxy.
Poszukiwanie boskiej podstawy musi wyrazić się w Słowie, inaczej przepadnie wraz z tym,
kto został obdarowany wydarzeniem. Periagoge, conversio, odwrócenie się ku prawdzie
musi – Voegelin wielokrotnie podkreśla immanentną konieczność symbolizacji – wyrazić się
w opowieści o owym odwróceniu. Opowieść (ang. tale) o zbawieniu sama musi ocaleć, tj.
zostać wyrażoną i zapamiętaną, od śmierci, wtedy staje się bowiem zbawczą opowieścią,
„żywym Słowem pełnym magicznej mocy zbawienia” 632 . Słowo prawdy, Słowo o bosko-

630

Uzupełnienie sugerowane przez Maxa Pohlenza. Zob. M. Pohlenz, Aus Platos Werdezeit, Berlin 1913, p. 40
[za http://www.classics.ucsb.edu/classes/cla175-s09/Gorgias.pdf przypis 90].
631
„Speech is the powerful thing, the dynastes megas, that can form or deform the order of man and his action,
While in their turn the movements of the psyche can move language toward truth or nontruth”. E. Voegelin,
Wisdom… dz. cyt., s. 331.
632

„living Word with the magic power of salvation”. Tamże, s. 335.
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ludzkim spotkaniu, jest opowieścią o zbawieniu, o odwróceniu się od nieporządku trawiącego
świat ku porządkującej wszystko podstawie istnienia.
Przejście od magicznego snu śniących, przez ambiwalencję języka, do opowieści o
zbawieniu, która sama domaga się ocalenia, jest przejściem od postaci sofisty Gorgiasza do
filozofa Platona: „W ten sposób, Glaukonie, ten mit ocalał i nie zaginął. Może on i nas ocali,
jeżeli go posłuchamy i poprzez Rzekę Zapomnień szczęśliwie przebrniemy, a nie splamimy
duszy. Jeżeli posłuchamy mego zdania, będziemy uważali, że dusza jest nieśmiertelna i
potrafi wszelkie zło przetrzymać i wszelkie dobro, więc będziemy się zawsze trzymali drogi
wzwyż i na wszelki sposób sprawiedliwość z rozumem w czyn wprowadzali, abyśmy byli
mili i sobie samym, i bogom; i tutaj, trwając na miejscu, i wtedy, gdy nagrodę za to
weźmiemy” (Państwo, 621 C).
Zbawcza opowieść nie posługuje się więc magią zdolną przemienić niedoskonałość
ludzkiej egzystencji w doskonałość przemienionego istnienia; zbawcza opowieść nie oznacza
zniesienia metaxy ludzkiej egzystencji, ale jej objawienie – objawiając boską podstawę
istnienia, Ponad, objawia jednocześnie ludzkie bycie ku niej: „objawia egzystencję nie jako
przemienioną

czy

nieprzemienioną,

ale

uczestniczącą

w

ruchu

przemienienia

z

niedoskonałości ku doskonałości. Rzeczywistość jest doświadczana jako poruszająca się poza
siebie, a na człowieku ciąży brzemię jego wolności do partycypowania w owym ruchu bądź
też jego odrzucenia” 633 . Zbawcza opowieść objawia więc transcendencję człowieka i
rzeczywistości.
IV
Tak jak symbol-pojęcie wizji wskazuje na imaginację, tak imaginacja wskazuje na
trzeci, obok intencjonalności i rozświetlenia, wymiar świadomości. Przypominam:
intencjonalność i rozświetlenie są dwiema strukturami świadomości, które biorą udział
poszukiwaniu prawdy rzeczywistości, a prawda jest „rzeczywistością stającą się rozświetloną
w wydarzeniach doświadczenia i imaginatywnej symbolizacji”634. Ten, kto bierze udział w
poszukiwaniu, może wiedzieć o pewnych „rzeczach: może wyczuć, że porusza się w kierunku
Ponad horyzontu tego, co znane; może być świadom własnej niewiedzy, a także tego, że
przytomność własnej niewiedzy musi być poprzedzona uchwyceniem czegoś zrozumiałego
633

„it reveals existence as neither transfigured nor untransfigured but as engaged in a transforming movement
from imperfection to perfection. Reality is experencied as moving beyond its own structre, and on man is put the
burden of his freedom to participate in the movement or to resist it”. Tamże, s. 336.
634
„reality itself becoming luminous in the events of experience and imaginative symbolization”. Tamże, s. 326.
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itp. Podstawowe struktury świadomości są odkrywane i badane w trzecim wymiarze
świadomości, który w późnej twórczości Voegelina występuje pod nazwą refleksyjnego
dystansu świadomości – jest to dystans do „partycypacji w rzeczywistości-rzeczy i Torzeczywistości”635.
Ów refleksyjny dystans jest wymiarem pamięci – człowiek pamięta w nim o swej
partycypacji w paradoksalnie ukonstytuowanej rzeczywistości; a refleksyjna, medytacyjna
pamięć zostaje wyrażona w refleksyjnych symbolach, takich jak: napięcie, bieguny napięcia,
metaxy, przedmioty i Ponad, intencjonalność i rozświetlenie itd. Pisze Voegelin: „Wyliczamy
owe symbole jako manifestacje świadomości, która jest ustrukturyzowana nie tylko przez
paradoks intencjonalności i rozświetlenia, ale także przez przytomność owego paradoksu,
wymiar, który należy scharakteryzować jako refleksyjnie dystansującą pamięć”636. Refleksja
jest więc pamięcią, a pamięć jest refleksją nad partycypacją. To właśnie w tej pamięci śniący
(mag) może zdecydować się imaginatywnie zapomnieć o tym czy innym momencie
paradoksalnego wydarzenia – to wymiar refleksji nad partycypacją jest tym „miejscem”,
gdzie konstytuujący poszukiwanie kompleks napięć może ulec zapomnieniu.
W tym sensie wymiar refleksyjnie dystansującej pamięci jest wymiarem ludzkiej
wolności – człowiek może w nim podjąć rolę poszukującego, ale także śnić sen o swej
potędze. Pamięć, która jest refleksją, nie działa automatycznie, jest sprawą ludzkiej wolności,
a jej kamień węgielny stanowi akceptacja bądź odmowa uznania partycypacji w procesie
rzeczywistości. Jednocześnie - przypominam moje analizy przeprowadzone w rozdziale
poświęconym historycznej konstytucji świadomości - owa pamięć nie odnosi się do tego, co
przeszłe, ale do tego, co konstytuuje człowieka w jego byciu – pamięć jest pamięcią o
naturze.
Rzeczywistość, która w refleksyjnym dystansie może być pamiętana bądź
zapominana, jest skomplikowaną strukturą – dystans jest bowiem „odległością” świadomości
refleksyjnej do świadomości bezpośrednio partycypującej w rzeczywistości, a co za tym idzie,
także do biegunów rzeczywistości: rzeczywistości-rzeczy i To-rzeczywistości. Kompleksowy
charakter tej struktury jest dodatkowo uzupełniony o fakt, że medytujący pamięta o
paradoksalnej konstytucji świadomości tylko o tyle, o ile wyrażą ją w języku. Język zaś jest
635

„participation in thing-reality and It-reality”. Tamże, s. 326.
„We are listing the symbols now as manifestations of consciousness that is structured not obly by the paradox
of intentionality and luminousity, but also by an awareness of the paradox, by dimension to be characterized as a
reflectively distancing remebrance”. E. Voegelin, Order and History V… dz. cyt., s. 54-55.
636
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również momentem badanego kompleksu. Pamięć i niepamięć są pamięcią i niepamięcią
językową, symboliczną. Nie ma pamięci, nie ma refleksji bez języka czy poza językiem.
Biorąc pod uwagę cały ten kompleks, należy podkreślić, że boskie Ponad, boska podstawa
rzeczywistości, czy może pamięć o niej, jest integralną częścią refleksyjnego dystansu.
Zacytujmy Voegelina: „Struktury świadomości, symbolizowane przez kompleks świadomośćrzeczywistość-język, a także paradoks intencjonalności i rozświetlenia, rzeczywistości-rzeczy
i To-rzeczywistości, nie są po prostu <gdzieś tam>, niczym skończony ograniczony
przedmiot, który można by spotkać lub nie. Struktury świadomości nie są rzeczami, które
można by opisać bądź nie, lecz są obecne w refleksji w samej świadomości […] w swej
symbolizacji”637.
Świadomość jest więc dostępna samej sobie w refleksji, poprzez symbole –
refleksyjne symbole są refleksyjną obecnością świadomości dla niej samej. Jeśli człowiek
zapomni o swej naturze partycypanta, dzięki przyswojeniu symboli może z powrotem
odnaleźć siebie. Przy czym fakt, że refleksyjny dystans jest pamięcią wskazuje na to, że nie
jest to refleksja, która sytuowałaby się poza rzeczywistością partycypacji, w jakimś
absolutnym punkcie – dystans jest pamięcią, nie ma go bez tego, co pamiętane (a więc
procesu partycypacji), jest, można by rzec, funkcją samej partycypacji. Dystans nie oznacza
więc wy-transcendowania poza proces partycypacji, lecz refleksyjną świadomość procesu
transcendowania w obrębie kosmosu. Refleksyjny dystans nie ogarnia swym spojrzeniem
całości rzeczywistości, lecz jest pamięcią o tajemnicy partycypacji – jest więc pamiętaniem o
transcendowaniu, a więc także o wydarzaniu się boskiej, niezgłębialnej tajemnicy638.

637

„The structure of consciousness, symbolized by the complex of consciousness-reality-language and the
paradox of intentionality and luminousity, of thing-reality and It-reality, is not simply „there” as the structure of
finite object to be occasionally discovered. It is not a thing to be described or not, but has its reflective presence
in consciousness itself. Whatever the mode of consciousness maybe in the plurality of its diversification […] it is
reflectively present to itself in its symbolization”. Tamże, s. 58-59.
638

Roland Srigley omawia w swoim studium różnicę dzielącą Voegelinowską wersję refleksji od refleksji
transcendentalnej. Refleksja transcendentalna jest, z perspektywy Voegelina, niczym innym, jak ludzkim aktem
hybris, fikcyjną deifikacją polegającą na przyjęciu roli demurgia ustanawiającego rzeczywistość – to próba
wyjścia poza partycypującą strukturę świadomości, zawsze ograniczoną przez Ponad. Prawdą jest, że
świadomość może dokonywać aktów refleksji, że jest ona zdolna do samo refleksji, ale owa zdolność nie może
być pojęta jako transcendowanie poza rzeczywistość – reflektującą świadomość jest tą samą świadomością,
która partycypuje w rzeczywistości. Wszelkie koncepcje transcendentalnego Ja w rzeczywistości postulują
istnienie drugiego Ja (ang. second self), dokonującego refleksji nad pierwszym ja – tym samym otwarta zostaje
droga do nieskończonej procesji Ja i aktów refleksji lub co ważniejsze: aktu refleksji, w którym
wszechogarniająca całość uległaby uprzedmiotowieniu. Takie ujęcie refleksji i reflektującego Ja, pisze Srigley,
pozwala na zadanie pytań o adekwatną prezentację To-rzeczywistości w świadomości (a więc czy jest ona
cieleśnie samoobecna, czy wszelkie domniemania zostają wypełnione) oraz o pytanie adekwatność ekspresji Torzeczywistości w językowych reprezentacjach – oba pytanią mają jednak swój warunek możliwości w zakryciu
źródłowego doświadczenia metaleptycznej świadomości: pierwsze myli źródłowe doświadczenie partycypacji z
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W eseju Structures of Consciousness Voegelin pisze, że ludzka egzystencja jest
napięciem, które może, czy wręcz musi, być poddane refleksji. Nie staje się ono jednak
przedmiotem refleksji – świadomość jest bowiem formą w procesie formowania, a więc
niejako formą bez formy; tym, co zostaje poddane refleksji nie jest świadomość
wewnątrzświatowa, ale metaxy świadomości transcendującej639. Transcendującą świadomość,
poddana refleksji, nie staje się przedmiotem, ale świadomością uczestniczącą w napięciu
pomiędzy biegunem rzeczywistości-rzeczy, poprzez fakt ucieleśniania, a biegunem
niedoświadczalnego Ponad. Refleksyjny dystans odpowiada za to, aby nie dzielić i nie
hipostazować tego, co dane w świadomości na niezależnie istniejące (preegzystujące) byty,
ale aby ujmować momenty rzeczywistości jako „całości kompleksu” (ang. whole of complex).
Zadaniem refleksyjnego dystansu jest ujmowanie metaxy świadomości tak, jak ona jest, jak
zachodzi w niej wydarzenie – tj. jako wzajemna partycypacja, jako boski ruch i ludzki ruch
odpowiedzi, jako rzeczywistość, której bieguny dane są tylko w napięciu. W tym sensie
refleksyjny dystans także wykazuje się paradoksalną strukturą świadomości: (1) o ile kieruje
się na rzeczywistość napięcia zachodzącego w metaxy, o tyle intenduje przedmiot; ale (2) o ile
ujmuje go w jego prawdzie - tj. właśnie jako wydarzenie, jako ową „całością kompleksu”, w
którym bieguny są dane tylko w napięciu, a to, co dane, to nie przedmiot, ale duchową
przestrzeń ruchu - o tyle „reflektuje” w modi rozświetlenia, boskiej tajemnicy.
Z tym wiąże się jednak pewne niebezpieczeństwo – ta równowaga może zostać
utracona; świadomość boskiej tajemnicy, rozświetlenia, może ulec zapomnieniu czy zakryciu.
Wtedy dochodzi do wyizolowania biegunów, hipostazacji, napięcie staje się spostrzeżeniem
trwającego przedmiotu, a ciągle zachodzące napięcie, ciągła otwartość na boskość stają się
relacją pomiędzy dwoma bytami, która może, ale nie musi zachodzić. Pisze Voegelin:
„[Ludzie, T.N.] muszą pozostawać otwartymi, wiedząc, że nie mają żadnej tożsamości poza
napięciem”640.
Wymiar refleksyjnego dystansu wiąże się z „odpowiedzialnością utrzymania ich
[intencjonalności i rozświetlenia, rzeczywistości rzeczy i To-rzeczywisości, T.N.] ruchów w
równowadze, ażeby powstający w wyniku ich interakcji obraz nie zniekształcał prawdy

doświadczeniem zmysłowym, drugie zakłada nieciągłość pomiędzy momentami triady świadomość-językrzeczywistość. Zob. R/ Srigley, Eric Vogelin’s… dz. cyt., s. 49-50.
639
E. Voegelin, Structures…, dz. cyt., s. 364.
640
„They must remain open, knowing that they have no identity except in that tension”. Tamże, s. 364.
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rzeczywistości”641. W medytacyjnym procesie medytujący uświadamia sobie, że pomiędzy
intencjonalnością a rozświetleniem występuje napięcie; że symbole, opowieści i wreszcie
Wizja Całości ukonstytuowane są przez paradoks rzeczywistości-rzeczy i To-rzeczywistości.
Ale równowaga nie zachodzi automatycznie, to na człowieku spoczywa odpowiedzialność za
jej zachowanie. Jak pisałem we wcześniejszych rozdziałach: pożądanie wiedzy nie może
przerodzić się w postrzeżenie i uprzedmiotowienie horyzontu tajemnicy i tego, co poza nim,
tak jak gdyby były one przedmiotami wewnątrz horyzontu. Z kolei świadomość spowijającej
rzeczywistość boskiej tajemnicy nie może przeobrazić się w zaniechanie poszukiwania
prawdy. Przechylenie równowagi w stronę intencjonalności i rzeczywistości-rzeczy prowadzi
do magicznego snu o samozbawieniu człowieka (człowiek staje się podmiotem, który może
kształtować rzeczywistość ograniczoną do przedmiotowości), przechylenie w stronę
rozświetlenia i To-rzeczywistości prowadzi do oczekiwania apokaliptycznego wydarzenia
znoszącego napięciową egzystencję w kosmosie.
W obu przypadkach i w ich wielorakich skonkretyzowaniach, utrata (ang. loss)
równowagi prowadzi do zniesienia napięciowej egzystencji człowieka: napięcia pomiędzy
intencjonalnością a rozświetleniem, czasowością a wiecznością, nieporządkiem a porządkiem,
immanencją a transcendencją itd. W tym sensie postulat, bo jest to postulat, utrzymywania
równowagi oznacza postulat wierności prawdzie rzeczywistości – bycia w Pomiędzy, w
nieustannym i nieustającym napięciu. Pisze Voegelin: „Równoważącego aktu nie można po
prostu osiągnąć; myśliciel musi wiedzieć, że jego świadomość jest permanentnie
zaangażowana w równoważenie strukturyzujących mocy, w osobistym, społecznym i
historycznym wymiarze procesu. I w końcu, [człowiek, T.N.] musi być świadom prawdy
rzeczywistości jako obrazu wyłaniającego się z procesu równoważenia, co znaczy, że musi on
być świadomym napięcia między zrównoważonym obrazem a mocą imaginacji, która jest
niezbędna, aby wyłonić symbole prawdy. Jednakże jest ona neutralną mocą, może bowiem
równie dobrze wyłonić niezrównoważony, zniekształcony obraz rzeczywistości. Ten
kompleks świadomości nazywam równowagą świadomości i wprowadzam jako trzecią
strukturę w poszukiwaniu prawdy”642.

641

„responsibility to keep their movements in such balance that the image resulting from their interaction will
not distort the truth of reality”. E. Voegelin, Wisdom… dz. cyt., s. 327.
642
„Moreover, the balancing act cannot be achieved once and for all; a thinker must remain aware of his
consciousness as permanently engaged in balancing the structuring forces, in the personal, social, and historical
dimensions of the process. And finally, to be aware of the truth of reality as an image emerging from a balancing
process means to remain aware of the tension between the balanced image and a power of imagination which is
necessary to achieve symbols of truth at all but is a neutral force inasmuch as it can also produce imbalanced and
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Wizja Całości, o której pisałem już w tym rozdziale, wyłania się z medytacyjnego
procesu równoważenia – proces równoważenia znajduje swą rzeczywistość w wizji Całości.
Wymiar imaginującej, refleksyjnej pamięci jest więc wymiarem, w którym w procesie
równoważenia wyłania się, prawdziwa bądź nie, wizja643. Tak jak otwartości na boskość nie
należy rozumieć jako stałej właściwości człowieka – lecz jako utrzymywanie otwartości, tak
równowagi świadomości nie należy rozumieć jako trwałego stanu świadomości, ale jako
nieustanny wysiłek równoważenia, balansowania, jako bycie-równoważącym. Krótko
mówiąc: póki człowiek żyje, póty jest równoważącym.
Skoro jednak zadaniem człowieka jest utrzymywanie równowagi, to należy zapytać co
odpowiada za zachwianie, za zaburzenie równowagi. Voegelin pisze: „trudności w
zachowaniu równowagi wynikają z tego, że umysł ukonstytuowany jest przez objawienie”644.
Problemu zachowania równowagi nie byłoby, gdyby nie teofaniczne wydarzenie, ono bowiem
sprawia, że rzeczywistość jest tudzież jawi się jako paradoks – objawia, że człowiek i kosmos
mają źródło swego istnienia i porządku w boskiej podstawie rzeczywistości, która jest Ponad.
Teofaniczne wydarzenie objawia bowiem Pełnię, doskonałość, to, co nieskażone cierpieniem i
niesprawiedliwością – to, co beznapięciowie. Pisze Voegelin: „W swej doświadczalnej głębi
teofaniczne wydarzenie jest zakłóceniem rzeczywistości. Myśliciel, który został nim
ogarnięty, musi, niczym nurek Ajschylosa, wypłynąć z owej głębi na powierzchnię
egzegezy”645.

distorted images of reality. This complex of awareness I shall call the balance of consciousness and introduce it
as the third structure to be discerned in the Quest of truth”. Tamże, s. 326-327.
643

Pięknie i dobitnie pisze o tym Paul Caringella, w cytowanym wcześniej artykule Voegelin: Philosopher of
Divine Presence: „Partycypujemy w napięciu rozciągającego się na wiele stuleci procesu, partycypujemy jako
obraz boga oraz jako tworzący obrazy rzeczywistości, poprzez nasze snucie opowieści, pamięć o nich i
zapomnienie. Wierzymy naszym obrazom, będąc jednocześnie świadomymi w refleksyjnym dystansie, że są one
jedynie obrazami; ale mimo to są one wyrazami rzeczywistości, które nic by nie obrazowały, gdyby nie
partycypowały w pewien sposób w obecności procesu rzeczywistości. W refleksyjnym dystansie jesteśmy
przytomni temu, że obrazy nie zawierają wszechogarniającej rzeczywistości, ani też Ponad tej
wszechogarniającej rzeczywistości, ku któremu ona się porusza – obrazy są częścią tajemniczej rzeczywistości,
która porusza się ku swemu Ponad” („We participate in the tension of this millenial process as images of god
ourselves and image-makers too in our images of reality, our storytelling and story-remembering (and dismembering). We trust the image we shape while remaning, in our reflective distance, aware that they are only
images; yet, still, as expressions of reality, the images would not strive to image if they were not participating in
some manner in reality’s moving presence. In reflective distance we are aware that the images do not
comprehend the comprehending reality of the all nor the Beyond of the comprehending reality toward which It
moves, but that the images are part of that mysterious all moving toward its Beyond”). P. Caringella, Voegelin:
Philosopher of…, dz. cyt., s. 195.
644

„difficulties in preserving the balance arise from the constitution of reason through revelation”. E. Voegelin,
Order and History IV… dz. cyt., s. 292.
645
„In its experiential depth, a theophanic event is a turbulence in reality. The thinker who has become engulfed
by it must try to rise, like Aeschylean diver, from the depth to the surface of exegesis”. Tamże, s. 318.
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Paradoksalność wydarzenia domagającego się procesu równoważenia polega na tym,
że w wydarzeniu wydarza się objawienie pozanapięciowego Ponad, które swą obecnością,
swą paruzją, konstytuuje napięciową rzeczywistość – i tym samym ewokuje pytanie: dlaczego
Bóg, który stworzył kosmos, ten napięciowy (nie)porządek, musi zbawić z niego człowieka?
Dlaczego Bóg, który stworzył i mnie,\ i świat, pozwolił na zło? Postulat równowagi
świadomości głosi, że ów paradoks należy ukazać i wyrazić w refleksyjnie dystansującej
pamięci, ale nie jako problem do rozwiązania (co oznaczałoby zniesienie napięciowego
paradoksu), ale jako prawdę istnienia kosmosu i człowieka – jako tajemnicę. Wyłonienie tak
rozumianego postulatu równowagi świadomości Voegelin uważa za jedno z najważniejszych
wydarzeń w historii ludzkości – wydarzeń, które w toku historii uległo zapomnieniu. Wydaje
się, że całokształt filozofowania Voegelina można uznać za próbę przypomnienia, anamnezy
równowagi świadomości. Voegelinowski zwrot ku Platonowi nie jest projektem z zakresu
historii filozofii, ale przypomnieniem powołania prawdziwego filozofa – medytacyjnego
strzeżenia równowagi świadomości, tj. stałego wytrzymywania napięcia pomiędzy
rzeczywistością-rzeczy a To-rzeczywistością646.
Przyjrzyjmy się raz jeszcze Platonowi, który według Voegelina ustanawia archetyp
strażnika równowagi. W pierwszej księdze Praw Gość z Aten opowiada logos alethes o
człowieku jako „marionetce boskiej roboty”, doświadczającej pociągnieć (ang. pull, gr.
helkein; ang. counterpull, gr. anthelkein) Słowa i ziemskich namiętności. Platon pisze, że
„Czy to jako zabawkę dla siebie, czy też dla jakiegoś poważnego celu bogowie nas tak
zbudowali, tego przecież nie wiemy” (Prawa 645 d-e), Voegelin komentuje: potwierdzeniem
prawdziwości opowieści Platona jest fakt, że na pewne kwestie nie ma i nie może być
odpowiedzi. Prawda rzeczywistości jest ograniczona tajemnicą procesu. Wraz z wydarzeniem
646

Kenneth Keulman zauważa, że kwestia równowagi świadomości była już obecna, choć w sposób niejawny i
nieuświadomiony przez Voegelina, w pierwszym tomie Order and History: historia Izraela to historia zmagania
się z napięciem pomiędzy objawieniem na górze Synaj a koniecznością ziemskiej egzystencji. To konflikt
pomiędzy prorokiem żyjącym ku żywemu Bogu, a królem, który włada ludem żyjącym pomiędzy ziemią a
niebem, wodą i ogniem – w żywiole ziemskim, a więc mitycznym. Stąd ambiwalencja władzy królewskiej w
starożytnym Izraelu: król czuwa nad przestrzeganiem cyklicznych rytuałów, dostrajających lud do kosmosu, jest
odpowiedzialny za płodność na terenie swego władztwa itp. W kontekście wczesnej i późnej twórczości
Voegelina, Keulman pisze: „osiągnięcie dyferencjacji świadomości nie oznacza nic innego, jak życie zgodne z
zasadą równowagi świadomości. W tym sensie Voegelin rozumie duchowy wymiar osoby poprzez kontekst
<napięcia egzystencji>. Równowaga świadomości może być udziałem tylko tego, kto żyje prawdziwie wewnątrz
tego napięcia. Jestem przekonany, że uważna lektura Voeglina prowadzi do wniosku, że <postulat równowagi>
stanowi centrum jego epistemologii” (the achievemnt of differentation of conciousness is ultimately human
existence lived according to the balance of consciosuness. Voegelin understanding of the spiritual dimension of
the person is thus articulated within the context of the <tension of existence>. The achievement of the balance of
consciousness derives from living authentically within this tension. I believe that a careful reading of Voegelin’s
oeuvre may well indicate the <postulate of balance> to be thec enter of his epistemology”). K. Keulman, The
Tension in Consciousness… dz. cyt., s. 83.
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rozświetlenia prawdy w opowieści proces nie osiąga swego końca i spełnienia - nieporządek
nieprawdy, akosmia, będący powodem poszukiwania prawdziwego porządku, nie znika.
Innymi słowy, ukazanie prawdy rzeczywistości nie prowadzi do zniknięcia otchłani
ziejącej między porządkiem a nieporządkiem. Odpowiedź Platona wyrasta ze świadomości
egzystencji w Pomiędzy. To, co absolutne i nieprzemijające, leży poza naszym zasięgiem,
człowiek nie zna i znać nie może ostatecznych odpowiedzi. Dlatego też prawda
rzeczywistości powstaje poprzez interakcję wizji i noezy, dlatego też filozoficzna medytacja
nie może być niczym innym jak fides quaerens intellectum. Symbolicznym wyrazem
Platońskiej fides jest (obok wizji kosmosu z Timajosa) Wizja miłości jako źródła porządku w
rzeczywistości – według Voegelina rdzeniem wizji Platona jest przekonanie, że miłość do
Boga (ang. love of God) czy też miłość ku Bogu (ang. love toward God), jest kształtującą
zasadą (ang. formative principle) kosmosu jako takiego. Porządek kosmosu nie jest
gnostycznym porządkiem archonckiego panopticum, ale rzeczywistością miłości. Tam gdzie
nie ma tej miłości, tej otwartości i napięcia, pojawia się akosmia czy też akolasia,
nieporządek i rozpad. Voegelin cytuje Sokratesa z dialogu Gorgiasz: „Mędrcy powiadają
Kalliklesie, że niebo i ziemia, bogowie i ludzie połączeni są wspólnotą i przyjaźnią,
szacunkiem dla porządku, roztropnością, sprawiedliwością i dlatego ten świat nazywają
porządkiem (kosmos - κοσμω), przyjacielu, nie zaś nieporządkiem lub bezładem” (Gorgiasz
507e-508a). To, co polski tłumacz oddaje jako przyjaźń, gr. philia, Voegelin tłumaczy jako
miłość. Erotyzm duszy to doświadczenie napięcia ku boskiej podstawie, transcendowanie w
odpowiedzi na przyciąganie z boskiego Ponad. Ale porządek egzystencji może zostać
osiągnięty przez człowieka tylko wtedy, gdy dostroi się do kosmicznego porządku miłości647
– także kosmos znajduje się w ruchu ku epekeina, także on uczestniczy w jej kształtującej
obecności.
Z kolei w wizji kosmosu przedstawionej w Timajosie Platon podkreśla, zdaniem
Voegelina, że „boskości nie da się uchwycić samej w sobie; nie ma innej partycypacji w
boskości niż poprzez badanie <rzeczy> w których boskość uchwytuje się jako formatywnie
obecną (Timajos 69a). Przedostateczna tajemnica Kosmosu istniejącego w napięciu TaxisAtaxia, w napięciu pomiędzy rzeczywistością-rzeczy a To-rzeczywisością, staje się
rozświetlona do ostatecznej tajemnicy Boga-Twórcy, który tworząc, tworzy napięciowy

647

Zob. E. Voegelin, Wisdom…, dz. cyt., s. 334.
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kosmos”648. Paradoksalny charakter ludzkiej egzystencji i rzeczywistości polega na tym, że
choć człowiek doświadczył objawienia prawdy i porządku, to wciąż żyje – i żyć musi – w
niedoskonałej rzeczywistości. Losem człowieka jest bycie-skazanym na partycypację, na
możliwość, tylko możliwość, podążania za pociągnięciami złotej nici.
Równowaga świadomości oznacza więc, że przekraczanie nie jest przekroczeniem, że
istotą człowieka jest transcendowanie, napięcie ku boskiej rzeczywistości, transfigurowanie –
w trybie niedokonanym. Postulat równowagi świadomości oznacza pozostawanie w metaxy, a
więc także pozostawanie w kosmosie, który jest procesem rzeczywistości wydarzającym się
w Pomiędzy. Równowaga to odrzucenie myśli o transfiguracji innej niż sam ruch w metaxy.
Równowaga oznacza: poszukiwać boskości, nie odrzucając kosmosu, nie odrzucając tej
opowieści snutej przez Boga. Równowaga to rozpięcie człowieka pomiędzy Boskim Ponad a
apeironem, narzucającym metaxy ograniczość, skończoność, niedoskonałość itp. – słowem:
nieporządek. Ale należy dodać także, czemu poświęcę resztę pracy, że równowaga
świadomości, tak jak rozumie ją Voegelin, jest formą idolatrii – zastygłym obrazem
metafizycznie pojętych Boga i człowieka.
Ekskurs o idolatrii
W zdaniu kończącym powyższy wywód użyłem pojęcia idolatrii. Czytelnik może
zadać teraz pytanie: czym jest idolatria i jaki jest jej związek z filozofią Voegelina, resp. jaką
postać miałaby ona przybierać w myśleniu Voegelina? Idolatria, której ofiarą pada Voegelin
jest bardziej niejednoznaczna i paradoksalna od idolatrii metafizycznej i Boga myślanego
przez pryzmat Bycia. Owa idolatryczność wynika z próby pomyślenia, czy może raczej
doświadczenia, prawdziwe boskiej boskości. Ale czy nie o to samo chodzi Heideggerowi, gdy
zarzuca metafizyce, że do myślanego przez nią Boga „człowiek ani nie może się modlić, ani
mu się ofiarować. Przed causa sui człowiek nie może padać w trwodze na kolana, przed takim
Bogiem nie może muzykować ani tańczyć”649. Czyż nie dlatego proponuje bez-bożne (niem.
Gott-lose) myślenie, bliższe boskiemu Bogu? Ta idolatria ma w sobie coś szczególnie
tragicznego, wynika bowiem z pragnienia prawdziwie boskiego Boga – a to pragnienie bierze
się przynajmniej po części ze świadomości porażki metafizycznego dyskursu o boskości.
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„Plato carefully stresses that <the divine> cannot be discerned by itself alone; there is no participation in <the
divine> but through the exploration of the <things? in which it is discerned as formatively present (69a). The
penultative mystery of Cosmos that exists in the tension of Taxis-Ataxia, in the tension of thing-reality and Itreality, becomes luminous for the ultimate mystery of a Creator-God who, when he creates, has to create a
tensional Cosmos”. E. Voegelin, Order and History V… dz. cyt., s. 120.
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M. Heidegger, Identyczność i różnica, przeł. Mizera J., Warszawa 2010, s. 171.
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Czymże jest idol? Idol (i związana z nim ikona), jest sposobem bycia bytów, ale nie
bytów dowolnych, lecz tych, które są signami boskości. Zarówno w przypadku idola, jak i
ikony odniesienie do boskości jest możliwe dzięki czemuś widzialnemu. Do istoty idola
należy widzialność, możliwość zobaczenia. Tak o tym pisze Jean-Luc Marion: „I to widzieć
tak wyraźnie, że sam fakt widzenia wystarczy do jego poznania – eidolon to coś, co daje się
poznać przez sam fakt, że było widziane (oida). Idol przedstawia się spojrzeniu człowieka,
aby w ten sposób zawładnąć ludzim wyobrażeniem, a zatem poznaniem”650. Idol zależy więc
w swym byciu od spojrzenia, zadowala tylko wtedy, gdy spojrzenie pragnie w nim znaleźć
zadowolenie. Wypełnia swoim widokiem celową dążność spojrzenia, tudzież myślenia 651 ,
które chce już tylko widzieć/myśleć.
Pisze Marion: „Spojrzenie poprzedza idola właśnie dlatego, że celowa dążność
poprzedza i wywołuje cel, do którego sama dąży. Pierwotna intencja dąży do boskości i
spojrzenie stawia sobie za cel zobaczenie boskości, zobaczenie jej zatem poprzez uchwycenie
na obszarze widzialnego świata. Im silniej przejawia się celowa dążność, im dłużej się ona
utrzymuje, tym bogatszy, większy i wspanialszy okaże się idol, na którym zatrzyma ona
swoje spojrzenie. Nie ma lepszego określenia niż zatrzymanie spojrzenia; zatrzymujemy
spojrzenie, każemy mu znaleźć (sobie) oparcie w/na idolu, gdy nie może ono już przejść
dalej. W takim zatrzymaniu spojrzenie przestaje przekraczać i przenikać samo siebie, a zatem
przestaje przenikać widzialne rzeczy, zatrzymując się na przepychu jednej z nich.”652.
Od momentu powołania do życia idola spojrzenie i myśl nie przekraczają – idol
oznacza ich koniec, zmierzch przekraczania, transcendowania. Marion wykorzystuje
niezwykle obrazową metaforę przeszkody na morzu odbijającej sygnał radaru, tym samym
wskazującej nadawcy sygnału jego położenie w stosunku do przeszkody. Idol odsyła
spojrzenie do niego samego, wskazując, ile bytów – a w przypadku Voegelina: napięć i
biegunów - przeniknęło. Idol działa więc jak zwierciadło, „które odsyła spojrzeniu jego obraz
albo, dokładniej, obraz jego celowej dążności i zasięgu tej dążności. Idol jako funkcja
650

J.-L. Marion, Idol i ikona [w:] Bóg bez bycia, przeł. Frankiewicz M., Kraków 1996, s. 29-30.
„Pojęcie poręcza w znaku to, co umysł najpierw dzięki niemu pochwycił (concipere, capere). Ale tego
rodzaju rozumienia nie mierzy się rozmiarem boskości, lecz raczej zasięgiem capacitas, która unieruchamia
boskość w takim lub innym pojęciu tylko wówczas, gdy pojęcie boskości wypełnia rozumienie, a więc powoduje
jego uśpienie, zatrzymane i zakrzepnięcie. Gdy myśl filozoficzna wypowiada pojęcie tego, co nazywa
<Bogiem>, to takie pojęcie funkcjonuje dokładnie jak idol – pozwala się ono dostrzec, ale w ten sposób tym
bardziej ukrywa się jako zwierciadło, w którym myśl niepostrzeżenie umiejscawia swój przyczółek tak, aby
niewidzialne poczuło się wraz z odsuniętą przez pojęcie celową dążnością unieruchomione, zdyskwalifikowane i
odrzucone”. Tamże, s. 38.
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spojrzenia pokazuje mu zwierciadlane odbicie jego zasięgu” 653 . Boskość zastyga w idol
wtedy, gdy spojrzenie krzepnie, dlatego też „idol jest zapisem boskości na miarę ludziego
spojrzenia”654.
„Oskarżenie” Voegelina o idolatrię, czy może raczej: o idolatryczny rys jego filozofii,
nastręcza pewnych trudności. Jean-Luca Mariona i Erica Voegelina łączy, przynajmniej do
pewnego stopnia, krytyczne zwrócenie się przeciw prymatowi spojrzenia, którego
rzecznikiem był Husserl. Ale władza idola nad filozofią ma raczej związek z myśleniem, dla
którego spojrzenie jest wzorem czy też paradygmatem, a nie z samym spojrzeniem 655 .
Dlatego nie możemy zadowolić się powierzchownym odczytaniem sensu idolatrii –
ostatecznie Marionowi chodzi nie tyle o prymat uprzedzającego spojrzenia w doświadczeniu
boskości, ale o „czynnik wcześniejszy od <Boga>, który rościłby sobie pretensje do
regulowania dostępności do boskości, chodzi więc o coś, z czego idolatria mogłaby
wyrastać”656. Chodzi więc raczej o pewne a priori, ludzkie a priori dodajmy, które rościłoby
sobie pretensję do ujęcia boskości w jej możliwości bądź niemożliwości objawiania się
człowiekowi. Właśnie pojęcia możliwości i niemożliwości wydają się mieć, przynajmniej w
kontekście interpretacji filozofii Voegelina przez pryzmat kategorii idola, kluczowe znaczenie
dla zrozumienia sensu, jaki idolatrii nadaje Marion – chodzi o wyznaczenie boskości granic
jawienia, a więc granic, w ramach których boskość może się objawiać, co oznacza: granic,
poza którymi nie może się jawić. To, co jest poza granicami a priori, jest niemożliwością.
Przyjrzyjmy się trudnościom, jakie wyrastają przed myśleniem zmierzającym ku
interpretacji filozofii Voegelina jako idolatrii. Pisze Marion: „Dasein poprzedza kwestię
<Boga> właśnie w takim znaczeniu, że bycie określa z góry według bogów, boskości i
świętości <Boga>: jego życie i śmierć. <Bóg>, którego jak wszystkie inne byty obiera sobie
Dasein,

ujmując

Go

w

nawias,

podlega

pierwszemu

umożliwiającemu

idolatrię

warunkowi”657. Sama możliwość idola zasadza się na dążeniu do boskości, idol jest wyrazem
ludzkiego pragnienia boskości – i w tym sensie boskość jest w nim obecna, ale jest to boskość
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Tamże, s. 32-33.
Tamże, s. 35.
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„Pojęcie bowiem, widząc boskość w swoim zasięgu i nadając jej miano <Boga>, definiuje ją. Definiuje ją, a
więc również mierzy ją rozmiarem swojego zasięgu. W ten sposób pojęcie może przejąć na własność
najważniejsze cechy charakterystyczne idola <estetycznego> bo skoro obejmuje ono boskość, wychodząc od
Dasein, ocenia ją jako funkcję Dasein. Granice doświadczenia boskości w Dasein skłaniają do refleksji, która
odwodzi Dasein daleko od dążenia ku niewidzialnemu, każąc mu unieruchomić boskość w niewidzialnym
zwierciadle pojęcia”. Tamże, s. 54.
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na miarę dążenia: „Za każdym razem idol daje więc świadectwo boskości, ale za każdym
razem chodzi o boskość pomyślaną ze względu na tę celową dążność i ograniczaną do
rozmaitego zasięgu poprzez Dasein. […] Idol nie jest raczej błędnym czy kłamliwym
obrazem

boskości,

lecz

rzeczywistym,

ograniczonym

i

nieskończenie

zmiennym

funkcjonowaniem rozpatrywanego w swoim dążenia do boskości Dasein”658.
Można tutaj podnieść zarzut kwestionujący adekwatność stosowania pojęcia idola do
interpretacji myśli Voegelin. Autor Order and History nie pisze o żadnym „Dasein” –
człowiek, o którym tu mowa, nie jest zamkniętym w immanencji bytem, boskość nie jest dla
niego żadną ontyczną zmienną - Voegelin mógłby także odpowiedzieć Marionowi: nie ma
żadnego doświadczenia boskości bez pierwotnego samoobjawienia boskiej rzeczywistości,
bez helkein, bez kinesis; boskość w każdym doświadczeniu jest dosięgła-już-była.
Doświadczenie transcendencji, o którym Voegelin pisze, to doświadczenie wzajemnej
partycypacji – czyż więc zasięg człowieka, zasięg jego celowej dążności nie jest ograniczony
objawieniem boskości? Wreszcie, mógłby oponować Voegelin, metaxy i pozostałe refleksyjne
symbole nie są uchwytującymi pojęciami, a właśnie indeksami wskazującymi na sferę ruchu
nie-przedmiotowych biegunów. Voegelin nie raz podkreślał, że rzeczywistość i jej porządek
mają swe źródło w boskiej podstawie istnienia, a metaxy „jest” tylko o tyle, o ile to boska
rzeczywistość „wykonuje ruch” w stronę człowieka. To boskość konstytuuje metaxy i rozum.
Wszelki zarzut odnoszący się do ograniczenia możliwości objawiania się jest kruchy o
tyle, o ile to boskość w swym objawianiu się konstytuuje możliwość swego objawiania się –
napięciowa struktura Pomiędzy kosmosu i ludzkiej egzystencji zakorzeniona jest w boskiej
podstawie.

Obrońca

Voegelina mógłby więc powiedzieć:

„nie jest

prawdą,

że

transcendowanie narzuca boskości granice zjawiania się, ponieważ nie ma transcendowania
bez boskiego Ponad, tak jak nie ma kosmosu bez porządkującej i utrzymującej istnienie
boskiej obecności. To sama boska rzeczywistość daje, jeśli można posłużyć się tą metaforą,
kosmos i transcendowanie”. Albo jeszcze inaczej: partycypacja jako transcendowanie, jako
wydarzenie teofaniczne, ma za warunek swej możliwości pierwotne udzielanie się boskiej
rzeczywistości, jej formującą obecność.
A jednak pomimo tych trudności nie można mieć wątpliwości co do tego, że Voegelin
wyznacza metaxy jako sferę właściwego objawiania się boskości – i tym samym ustala
granice samoobjawiania, których boskość nie może przekroczyć. Powołując się na Mariona
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można powiedzieć, że choć symbol metaxy nie definiuje boskości, to jednak „mierzy ją
rozmiarem swojego zasięgu” 659 , choć bowiem nie ma tam bytów, które można by objąć
spojrzeniem, to wydarzają się ruchy, o których Voegelin ma co nieco do powiedzenia. Innymi
słowy, choć boskość - tak jak rozumie ją Voegelin - nie jest funkcją Dasein, to pojawia się
pytanie – czy to nie Eric Voegelin, filozof, wyznacza boskości sferę jej właściwego
objawiania się?
Jeśli sięgam po pojęcia stworzone przez Mariona, to czynię to będąc świadomym, że
filozofii Voegelina nie możemy traktować jak myślenia Heideggera – Bóg nie jest tu
podporządkowany byciu i Dasein, które jest jedynym bytem mającym stosunek do bycia.
Voegelin jest mistycznym filozofem, a więc wie, że nie można podać definicji Boga, że jest
On niedefiniowalnym imieniem, Tajemnicą. Ale zarzut idolatrii wiąże się z przekonaniem, że
człowiek nie może narzucać boskiej inicjatywie żadnych warunków, aby żadna celowa
dążność nie decydowała o „dostępności lub niedostępności (dla) <Boga>” 660 . Tak więc
pytanie o idolatryczność będzie wiązało się z ponownym rozważeniem kategorii metaxy, tym
razem skupiając się na jej użyciu w odniesieniu do religijnych fenomenów chrześcijaństwa –
metaxy jest bowiem sferą wzajemnej partycypacji, boskiego ruchu samoobjawienia i ludzkiej,
transcendującej odpowiedzi.
Eugene Webb pisze, że proponowana przez autora Anamnesis: „interpretacja
człowieka dokonuje się poprzez Platoński symbol metaxy, który ma podstawowe znaczenie
dla całości myśli Voegelina, tak więc gdy Voegelin omawia konkretne elementy
chrześcijańskiej doktryny, czyni to przez pryzmat owego symbolu” 661 . Na tej konstatacji
Webb się zatrzymuje, moim celem jest pójście dalej i krytyczne przemyślenie metaxy, a przez
to także koncepcji transcendowania, poprzez pojęcie idola. Przy czym będę kierował się
przytoczoną we wstępie do dysertacji hermeneutyczną maksymą Gregora Seby, który
zauważył, że ten, kto bada myśl Voegelina nie powinien skupiać się na badaniu
wypowiadanych przez niegi deklaracji i intencji, ale raczej na poszukiwaniu odpowiedzi na
pytanie o to, jak filozof faktycznie w swoim myśleniu postępuje662. Weźmy więc w nawias
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deklaracje i intencje, i przyjrzymy się, jak w rzeczywistości rozumiana jest metaxy, a także
postulat równowagi świadomości.
VI

W zdaniu otwierającym piąty rozdział czwartego tomu Order and History,
zatytułowany Wizja Zmartwychwstałego, Voegelin pisze tak: „Platon utrzymywał teofaniczne
wydarzenie w równowadze z doświadczeniem kosmosu. Nie pozwolił, aby entuzjastyczne
[eschatologiczne, przyp. T.N] oczekiwanie zniekształciło ludzką naturę” 663 . Równowaga
świadomości zostaje zachwiana, ponieważ objawienie boskiego Ponad, doświadczenie
boskiej parousia w duszy oznacza wtargnięcie w rzeczywistość człowieka świętej, budzącej
fascynację i grozę, mocy absolutnej. To znaczące, że właśnie od przytoczonych wyżej słów
Voegelin rozpoczyna rozdział poświęcony Pawłowej wizji Chrystusa – w doświadczeniu
chrześcijańskim znajdujemy immanentny wydarzeniu pierwiastek ekscesu, wtargnięcia
rzucającego cień na rzeczywistość kosmosu. Wydarzenie teofaniczne odznacza się swoistą
ambiwalencją – choć w nim wydarza się istota człowieka, choć to w nim i poprzez nie
ukazuje się prawda (egzystencji, rzeczywistości, wreszcie historii), to jednocześnie jeśli nie
zostanie ono poddane należytej racjonalnej kontroli, może ono doprowadzić do zaburzenia
świadomości. Na ową możliwość zaburzenia, resp. deformacji źródłowego doświadczenia,
szczególnie podatne jest doświadczenie pneumatyczne, kiedy dochodzi wtargnięcia boskiego
ducha. O ile bowiem w doświadczeniu noetycznym nacisk położony jest na medytację nad
logosem partycypacji, co dokonuje się między innymi poprzez określenie granic metaxy i
zakresu rzeczywistości, która może się jawić w Pomiędzy (przede wszystkim będzie chodziło
o to, co ukazuje się w metaxy bezpośrednio, a także o staranne odróżnienie momentów
przedmiotowości i nieprzedmiotowości), o tyle w doświadczeniu pneumatycznym nacisk
położony jest na wydarzenie urzeczywistnienia się boskiej obecności w duszy człowieka i
korelatywnej wobec owego wtargnięcia przemiany człowieka.
Według Voegelina konstytutywne dla wydarzenia teofanicznego jako takiego napięcie
pomiędzy deformująca nieprawdą a źródłową prawdą najpełniej ukazuje się w
chrześcijaństwie, a dokładniej w epifanii Chrystusa, opisanej przez św. Pawła. Dla Voegelina
Platon i św. Paweł są nie tylko dwoma najbardziej znaczącymi postaciami w historii
ludzkości, ale także figurami odpowiednio noetycznego i pneumatycznego doświadczenia, a
więc także figurami tego, jak świadomość może sobie radzić (bądź nie) z ekscesem boskiej
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obecności 664 . To właśnie w postulacie równoważenia wydarzenia teofanicznego, epifanii
Chrystusa, a także w pojęciu metaxy upatruję czynnika odpowiadającego za idolatrię
Voegelina. Chcąc jednak dowieść prawdziwości powyższej hipotezy, musimy zwrócić się ku
temu, co można nazwać chrystologią filozoficzną Voegelina.
Czytelnik może zadać pytanie: czy proponowana interpretacja nie miesza porządków
teologii i filozofii? I czy nie czyni tego w dwójnasób? Czyż bowiem, po pierwsze,
chrześcijaństwo, a w jeszcze większym stopniu postać Chrystus 665 , nie są niewłaściwymi
tematami dla filozofii? A nawet jeśli odpowiedź na powyższe pytanie należy sformułować
przecząco, to czy, po drugie, poszukiwanie idolatrycznego rysu jakiejkolwiek filozofii jest
zajęciem godnym filozofa? Albo nawet więcej: czyż nie jest przekreśleniem filozoficznego
charakteru pracy? Czy próba tak rozumianej krytycznej pracy nie okazuje się źle maskowaną
apologetyką?
Po pierwsze, bez wątpienia obierając chrześcijaństwo i Chrystusa jako tematy
namysłu, podążamy tropem Voegelina – to on afirmuje chrześcijańską dyferencjację
świadomości jako jedno z najważniejszych wydarzeń prawdy w historii i to on przygląda się
epifanii Chrystusa, Jego Wcieleniu i Zmartwychwstaniu. Rzetelne studium Voegelinowskiej
myśli nie może się obyć bez spojrzenia na to, jak rozumie on rolę chrześcijaństwa w historii i
posłannictwo Jezusa.
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Paul Caringella zauważa, że w swoich najpóźniejszych pismach, Wisdom and the Magic of Extreme, a także
piątym tomie Order and History, Voegelin wraca do Platona, o czym już wzmiankowałem. W czwartym tomie
Order and History, a także w eseju The Gospel and Culture, filozof daje wyraz pewnej ambiwalencji w
stosunkach pomiędzy greckim, noetycznym doświadczeniem, a chrześcijańską, pneumatyczną dyferencjacją.
Bez wątpienia parousia w Chrystusie wzbogaca (ang. enriches) wizję parousia w kosmosie, ale eschatologiczna
wizja chrześcijan, choć uprawniona jako symbolizm Końca procesu rzeczywistości, niesie z sobą
niebezpieczeństwa deformacji rzeczywistości. Powrót do Platona, kulminujący w analizie wizji znanej ze
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napięciu z Chrystusem rozumianym jako eikon Ponad, Chrystus jest bowiem dla Voegelina, za Listem do
Kolosan (5:2), pełnią parousia, pleromatyczną metaxy. Postulat równowagi jest postulatem pomnienia o tym, że
pełnia parousia nie jest pełnią Ponad. Voegelina powrót do Platona oraz rozwinięcie koncepcji równowagi
świadomości, i refleksyjnego dystansu pamięci, jest, jak wynika z interpretacji Caringelli, wyrazem troski o to,
aby pamiętać, że pneumatyczna dyferencjacja nie tyle znosi noetyczną dyferencjację, co ją uzupełnia – obie
pozostają w stosunku do siebie w relacji równoważącego napięcia. Jednakże Caringella w swoim artykule
podąża raczej za intencjami Voegelina, nie przyglądając się temu, jak faktycznie Voegelin traktuje
doświadczenie pneumatyczne. Swoją interpretację przedstawiam w tekście głównym, w tym miejscu
ograniczam się do wspomnienia o ujęciu Caringelli. Zob. P. Caringella, Voegelin… dz. cyt., s. 191 i n.
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„Chrześcijaństwo, do którego odnosimy filozofię, stanowi wielką całość doktrynalną, olbrzymie złoże
kulturowe, rozległe pole intelektualne wiary – myśli spotykają się tu z myślami i nie ma dla nich metabazy. Co
do chrystologii, to wiąże się ona wyłącznie z bytem i osobą Chrystusa i jest dyscypliną teologiczną – łączyć ją z
filozofią to spajać elementy całkowicie obce sobie, a zarazem wynaturzać jedną i drugą” Zob. X. Tiliette,
Chrystus filozofów, przeł. Ziernicki A., Kraków 1996, s. 34.
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Po drugie, ponówmy pytanie: czy wskazanie na interpretację Wcielenia i
Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa jako „miejsce” ujawnienia się idolatrii, jako „miejsce”
metafizycznego pęknięcia fenomenologicznego w gruncie rzeczy projektu, nie idzie o krok za
daleko? Krótko mówiąc: czy jest ono uprawione? Tak, i to dwojako. Jak za chwilę pokażę,
Voegelin sam wskazuje, że wizja Zmartwychwstałego jest tym miejscem, gdzir do pełni głosu
dochodzi problem fenomenalności – tego, jak boskość może się ukazywać, jak może
pozwalać się zobaczyć człowiekowi (teg wyrażenia używam nieprzypadkowo). Również w
tym wypadku postępujemy za Voegelinem. Natomiast (wracamy tu także do pierwszego
pytania) filozofia nie musi unikać Chrystusa. Dyscyplina, którą można nazwać chrystologią
filozoficzną, jest faktem historycznym, wielu bowiem filozofów nie tylko odmalowywało
portrety Jezusa, lecz uważało, że to właśnie w i poprzez osobę Jezusa Chrystusa wyłaniają się
najważniejsze pojęcia i principia filozofii, że to właśnie owo jednostkowe wydarzenie wnosi
rozstrzygające o prawdzie rzeczywistości idee666. Jeśli chodzi o osobę Jezusa Chrystusa, to
fenomenologia sytuuje się w pozycji uprzywilejowanej wobec innych sposobów uprawiania
filozofii. Fenomenolog nie musi bowiem – a nawet nie powinien – rozstrzygać o
rzeczywistym ukazywaniu się i statusie Jezusa. W pierwszym rzędzie fenomenologia
interesuje się możliwością, a nie realnością, to ta pierwsza pozostaje dla niej wiążąca. Dlatego
też fenomenologia bada możliwość manifestowania się Jezusa Chrystusa (którego nie musi
uznawać ani za zwykłego człowieka, ani za Wcieloną drugą osobę Trójcy Świętej – pozostaje
na zewnętrz sporu pomiędzy niewiarą i wiarą), a więc sens owej manifestacji, tak jak
przekazują ją teksty Nowego Testamentu (choć można by wziąć pod uwagę także teksty
gnostyckie).
Tak o relacji fenomenologii i Chrystusa pisze Jean-Luc Marion: „Naszym zadaniem
jest tutaj - czyli w fenomenologii, gdzie możliwość, a nie rzeczywistość pozostaje normą –
jedynie opisanie go [fenomenu objawienia, przyp. T.N] w jego czystej możliwości i w
zredukowanej immanencji donacji; naszym celem, nie jest tu przesądzanie o jego rzeczywistej
manifestacji, ani o jego statusie ontycznym, który pozostaje sprawą właściwą dla teologii
objawionej. Jeśli zatem nadamy przywilej szczególnemu przypadkowi fenomenu objawienia,
a mianowicie manifestacji Jezusa Chrystusa, opisanej w Nowym Testamencie […] będziemy
postępować dalej jako fenomenolodzy – opisując daną fenomenologiczną możliwość – i jak
filozofowie – konfrontując widzialnego Chrystusa z Jego możliwą rolą pojęciową (w taki

666

Najcenniejszym studium chrystologii filozoficznej pozostaje książka o. Xaviera Tilietta. Zob. Tamże, s. 36 i

n.

327

sposób ryzykownie czynili Spinoza, Kant, Hegel czy Scheling), aby ewentualnie sformułować
go jako paradygmat” 667 . Innymi słowy, fenomenolog nie bada transcendentnej wobec
świadomości „rzeczy” (i tym samym nie wikła się w ani w teologię, ani w ontologię), lecz to,
jak Jezus Chrystus manifestuje się w świadomości.
Jeśli więc wkraczamy w obszar chrystologii filozoficznej, czynimy to za Voegelinem,
i czynimy to na sposób filozoficzny, tj. rozumiejąc życie i śmierć Jezusa Chrystusa jako
wydarzenie ukazania się jakiejś prawdy o rzeczywistości i badając fenomenologicznie
możliwość Chrystusowej manifestacji668.
Zrazu pojawia się pytanie: czym dla Erica Voegelina jest chrześcijaństwo i kim jest
dla niego Jezus Chrystus669? Pisze autor Anamnesis: „W historycznym dramacie objawienia,
Nieznany Bóg staje się Bogiem poznanym w Jego objawianiu się. Świadomość tego dramatu
była żywa u autorów Nowego Testamentu, nie jest już jednak żywa w chrześcijaństwie
dzisiejszych kościołów, ponieważ historia chrześcijaństwa opiera się na tym, co nazywa się
rozdziałem szkolnej [dogmatycznej, przyp. T.N.] teologii od teologii mistycznej czy
doświadczeniowej, które stanowiły jeszcze jedność w dziele Orygenesa. Nieznany Bóg,
którego theotes było obecne w egzystencji Jezusa, został zakryty przez objawionego Boga
chrześcijańskiej teologii”670.

667

J.-L. Marion, Będąc danym… dz. cyt., s. 287-288.
Powołania się na Mariona nie należy traktować jako przystania na jego propozycje teoretyczne – nie chodzi
tu o to, aby rozgrywać koncepcję fenomenu przesyconego i paradoksu paradoksów przeciw wydarzeniu
teofanicznemu w metaxy, a jedynie o to, by otworzyć pewną perspektywę badań nad myślą Voegelina.
669
Do najważniejszych artykułów poświęconych Voegelinowskiej interpretacji osoby Jezusa Chrystusa należą:
B. Douglass, Okrojona Ewangelia. Krytyka Voegelinowskiej interpretacji chrześcijaństwa [w:] Problem ładu
politycznego. Eseje o myśli Erica Voegelina, przeł. A. Miętek i M. J. Czarnecki, Warszawa 2010, s. 237-254; H.
Henry, Eric Voegelin on Incarnate Christ, https://home.isi.org/eric-voegelin-incarnate-christ [dostęp
12.01.2016]; G. Niemeyer, Christian Faith, and Religion, in Eric Voegelin’s Work [w:] Within and Above
Ourselves: Essays in Political Analysis, Wilmington 1996, s. 126-142; W. M. Thompson, Christ and
Christianity in Israel and Revelation [w:] Voegelin’s Israel and Revelation, ed. W. M Thompson and D. L.
Morse, Marquette 2000; s. 215-241; Wilhelmsen F.D., Profesor Voegelin wobec tradycji chrześcijańskiej [w:]
Problem ładu… dz. cyt., s. 255-272. Nie podejmuję bezpośredniej polemiki z tezami zawartymi w
wymienionych pracach. Moją postawę usprawiedliwiają dwie kwestie: 1) wymieni autorzy ustosunkowują się
krytycznie do tego, co można nazwać chrystologią filozoficzną Voegelina, wychodząc ze stanowisko
teologicznego, ja z kolei staram się dokonać filozoficznej krytyki owej chrystologii; 2) rzeczoni autorzy
zadowalają się konstatacją ograniczoności Voegelinowskiego ujęcia osoby Jezusa Chrystusa oraz jej
nieprzystawalności do wyznań wiary Kościołów chrześcijańskich. Moim celem jest dotarcie do założeń
motywujących taką, a nie inną chrystologię, niejako hermeneutyczne dotarcie do przedsądów warunkujących
stanowisko Voegelina. Ograniczę się do zauważenia, że wszyscy przywołani przeze mnie autorzy wykazują, że
Voegelin odróżnia Jezusa człowieka od Chrystusa jako pełni boskiej obecności, tym samym odrzucając
chrześcijański dogmat.
670
„In historical drama of revelation, the Unknown God utimately becomes the God known through revelation.
This drama, though it has been alive in the consciousness of the New Testament writers, is far from alive in
Christianity of the churches today, for the history of Christianity is characterized by what is commonly called the
separation of school theology from mystical or experential theology which formed an apparently inseparable unit
668
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Jeśli filozof chce dotrzeć do prawdy o chrześcijaństwie, musi przebić się przez stulecia
kolejnych nawarstwień, doktrynalnych i dogmatycznych deformacji aż do chrześcijaństwa
źródłowego,

nieprzesłoniętego

671

.

Owe

nieprzesłonięte,

źródłowe

chrześcijańskie

doświadczenie można odnaleźć, zdaniem Voegelina, na kartach Nowego Testamentu –
dlatego też, poza sporadycznymi przypadkami, Voegelin nie będzie podejmował wysiłku
analizowania jakichkolwiek pism i tekstów napisanych po powstaniu corpusu Ewangelii (do
wyjątków można zaliczyć m. in. pisma Pseudo-Dionizego Areopagity, św. Augustyna czy św.
Tomasza – ale w każdym z tych wypadków autor Order and History dopatruje się już
mniejszych bądź większych wpływów doktrynalnej deformacji).
Przyjrzyjmy się tym dziełom, w których Voegelin poświęca swą uwagę
chrześcijaństwu, odnotowując jednocześnie na jakie fragmenty Nowego Testamentu powołuje
się w swoich analizach. Przede wszystkim dysponujemy dwoma rozdziały Ery ekumenicznej
– Wprowadzeniem oraz rozdziałem zatytułowanym Pawłowa wizja Zmartwychwstałego. We
wprowadzeniu odnajdujemy podrozdział zatytułowany Napięcie w Ewangelii Jana (ang.
Tension in the Gospel of John), poświęcony analizie interakcji doświadczeń i symbolizacji
boskości w modi Ponad i Początku. Zdaniem filozofa, dzięki epifanii Chrystusa wymienione
przed

momentem

doświadczenia

mogły

„wykrystalizować

się

w

koherentnym

symbolizmie”672 – w omawianym wprowadzeniu autor powołuje się przede wszystkim, choć
nie tylko, na Prolog Ewangelii Jana i na rozdział 8, poświęcony dyskusji Jezusa z
faryzeuszami, gdzie punktem wyjścia był epizod pochwycenia i przeprowadzenia przed
oblicze Jezusa cudzołożnej kobiety (J 1:1-2, 9; 6:35, 38-40; 8:12, 24, 56, 58-59; 10:11;
11:25-26; 14:6; 15:5; 16:32-33; 17:3,5, 14-26).
Drugi z wymienionych rozdziałów, tj. Pawłowa wizja Zmartwychwstałego, pierwotnie
stanowił jedność z poprzedzającym go rozdziałem zatytułowanym Podbój i Exodus (ang.
Conquest and Exodus); jest to o tyle istotne, że związek pomiędzy tymi dwoma rozdziałami
ustanawia horyzont rozumienia doświadczenia Chrystusa – a jest nim kwestia teofanicznego
doświadczenia w związku z doświadczeniem kosmosu, resp. napięcie pomiędzy teofanicznym
still in the work of Orignen. The Unknown God whose theotes was present in the existence of Jesus has been
eclipsed by the revelaed God of Christian doctrine”. E. Voegelin, The Gospel… dz. cyt., s. 199.
671
Przy czym w czwartym tomie Order and History Voegelin zauważa, że nie należy owej deformacji oceniać
wyłącznie pejoratywnie, miała bowiem ona swój ściśle określony, historyczny cel – uchronić osiągnięty na
pewnym etapie historii wgląd w rzeczywistość przed zniszczeniem, którego możliwość wiązała się z kryzysem
cywilizacyjnym w czasach kształtowania się imperium rzymskiego – język dogmatyczny powstał po to, aby
chronić już zróżnicowaną prawdę egzystencji. Zob. E. Voegelin, Order and History IV… dz. cyt., s. 91 i n.
672

„crystallize into coherent symbolizm”. Tamże, s. 58.
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wydarzeniem,

w

którym

boskie

Ponad

zostaje

objawione

jako

cel

ziemskiego

pielgrzymowania, a doświadczeniem stałości kosmosu, istotowej przynależności człowieka
do pomiędzy, metaxy. Voegelin omawia więc wizję Pawła w kontekście postulatu równowagi
świadomości, powołując się przede wszystkim na obszerne fragmenty Listu do Rzymian,
Pierwszego Listu do Koryntian i Listu do Kolosan (Rz 1:1-6; 4:3, 9-17, 23-25; 5:1, 5-6; 7:15,
18, 21-23; 8:1-3, 11, 14, 18-27; 8:22-23; 1 Kor 1:1; 14-33; 2:13-16; 13:8-12; 14:1-3; 15:3-8,
12-19, 21-22, 26-28, 44-55; Kol 2:9; Gal 1:1-5, 11-17; 4:8-9).
Niezwykle ważnym tekstem dla badań na Voegelinowskim ujęciem chrześcijaństwa
jest esej The Gospel and Culture, wydany w 1971 roku, a więc na trzy lata przed Erą
ekumeniczną – jest to prawdopodobnie jedyny tekst pióra Voegelina, którego przewodnim
tematem jest, jeśli można tak powiedzieć, istota chrześcijaństwa i ewangelii, resp.
chrześcijańskiej dyferencjacji świadomości. W tym tekście Voegelin odwołuje się nie tylko
do Ewangelii św. Jana (m. in. 12673; J 6:44; J: 17; J 20:30-31); i listów Pawła (m. in. Rz 8:13,
1 Kor 8:1-3; 2 Kor 3:18; Gal 4:8-9), ale także do Ewangelii św. Mateusza (m. in. 10:39;
11:25-27; 16:13-20; 16:25-26). Pomniejsze, choć niezwykle istotne, fragmenty poświęcone
chrześcijaństwu możemy odnaleźć w esejach Immortality: Experience and Symbolization
oraz Structures of Consciousness.
Rozpocznijmy od najważniejszego, szczególnie w kontekście problematyki możliwej
idolatrii, tekstu poświęconego chrześcijaństwu. W Pawłowej wizji Zmartwychwstałego autor
Anamnesis podkreśli historyczną doniosłość doświadczenia, które stało się udziałem Pawła w
drodze do Damaszku – nie ma innej historii niż ta ukonstytuowana w wydarzeniach w metaxy
świadomości, „a jeśli którekolwiek wydarzenie w metaxy ukonstytuowało znaczenie w
historii, to była to Pawłowa wizja Zmartwychwstałego” 674. Ta wizja nie jest więc jednym z
wielu historycznych wydarzeń, ale wydarzeniem konstytuującym znaczenie w historii, jest
673

Voegelin analizie rozdziału 12 poświęca kilka bardzo interesujących stron. Według niego rozdział 12 stanowi
ekwiwalent określonych analiz Platona, przedstawionych w Państwie (621b-c) i w micie o Erze Pamfilijczyku.
Voegelin podkreśla niebagatelne znaczenie jakie dla sensu całości tego fragmentu ma przybycie Greków –
dopiero, gdy Jezusa słuchać będą i Żydzi, i Grecy, będzie możba powiedzieć: „Nadszedł czas, żeby Syn
Człowieczy został uwielbiony” (J 12:23) – dopiero wtedy „ludzkość jest gotowa, aby być reprezentowaną w
boskiej ofierze” („mankind is ready to be represented by the divine sacrifice”). Voegelin uważa, że dla
chrześcijan związanych ze szkołą Janową reprezentatywne, paradygmatyczne życie znajduje spełnienie w
śmierci, tj. że prawda egzystencji objawiona przez Jezusa (tak jak wcześniej przez Sokratesa) zyskuje
legitymizację w reprezentatywnej śmierci. Pisze autor Order and History: „epizod opisany u Jana 12 wyraża
hellenistyczno-ekumeniczną koncepcję dramatu egzystencji, kulminującego w ofiarnej śmierci Chrystusa („The
episode in John 12 expresses an Hellenistic-ecumenic conception of the drama of existence, culminating in the
sacrificial death of Christ”). Zob. E. Voegelin, The Gospel… dz. cyt., s. 180 i n.
674
„and if any event in the metaxy has constituted meaning in the history, it is Paul’s vision of the Resurrected”.
E. Voegelin, Order and History IV… dz. cyt, s. 308.
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tym wydarzeniem w którym i przez które historia nabiera sensu. Wybór tego wydarzenia jako
„rzeczy myślenia” nie jest więc arbitralny – stanowi efekt poszukiwania tych doświadczeń, w
których najpełniej ukazała się prawda człowieka i rzeczywistości, i które odmieniły historię,
resp. historyczne bycie człowieka. Medytacja nad doświadczeniem i teologią Pawła nie jest
hermeneutyką czy próbą fenomenologicznego opisu jednego z wielu doświadczeń religijnych
(co w tym wypadku znaczy także: doświadczeń transcendencji), ale anamnezą wydarzenia
rozstrzygającego dla prawdy człowieka.
W istocie rzeczy Pawłowa wizja jest według Voegelina doświadczeniem fundującym,
stojącym za całokształtem myśli apostoła z Tarsu - źródłem zarówno dla teologii, jak i dla
działalności świętego Pawła była wizja Zmartwychwstałego. Jednocześnie musimy
odnotować, że przekonanie o prymacie wizji jako „rzeczy myślenia” filozofa (co oznacza
prymat doświadczenia nad spekulacją) idzie w przypadku Voegelina w parze z artykulacją
par excellence fenomenologicznej postawy: jeśli pierwszym i najważniejszym zadaniem
filozofa jest zrozumienie źródłowego doświadczenia - co pokrywa się z zadaniem
imaginatywego odtworzenia (wydarzenia) w umyśle badacza świadomości metaxy - to filozof
musi otworzyć się na to, co wyraża symbolizm doświadczenia.
Innymi słowy, aby badacz mógł zrozumieć dane doświadczenie w jego prawdzie
(takie, jakim się wydarza), musi pozwolić zjawić się fenomenowi zgodnie z jego
fenomenalnością (oczywiście w tym wypadku fenomen fenomenalizuje się za pośrednictwem
języka czy też tekstu). Voegelin napisze: „Gdy Bóg pozwala się ujrzeć, czy to w krzewie
gorejącym, czy w prometejskim ogniu, jest takim, jakim objawia się w wydarzeniu
[podkreślenie moje]” 675 . Przystańmy nad słowami Voegelina. Bóg pozwala się ujrzeć, tj.
ukazując się, jednocześnie pozwala, aby człowiek odebrał Jego ukazywanie się. Albo inaczej
rzecz ujmując: Bóg, ukazując się, pozwala człowiekowi na bycie powiernikiem Jego
objawiania się.
Początek zdania nie nastręcza trudności translacyjnych. Natomiast nie sposób w
zadowalający sposób przetłumaczyć końcowego fragmentu: „he is what he reveals himself to
be in the event”. Można zaproponować inne tłumaczenie: „w wydarzeniu [Bóg, T.N.] jest
takim, jakim samoobjawia się” lub „jest takim, jakim wydarza się w samoobjawieniu”. Mimo
trudności translacyjnych, wynikających z bogactwa sensu, czytelnika uderza radykalne

675

„When the God lets himself be seen, whether in a burning thornbush or in Promethean fire, he is what he
reveals himself to be in the event”. Tamże, s. 293.
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scedowanie fenomenalności boskości na Boga – w wydarzeniu objawia się Bóg, to objawienie
jest samoobjawianiem; Bóg ukazuje tylko i aż tyle, ile zechce objawić z siebie. Bóg pozwala
się widzieć, a więc ukazuje się sam z siebie, samoobjawia się – objawia się takim, jakim się
objawia w wydarzeniu. Krótko mówiąc: fenomenalność boskości spoczywa na niej samej.
Ten prymat samoobjawiania, wyrażony w rozdziale Podbój i Exodus, zostaje
podtrzymany w rozdziale dotyczącym doświadczenia i myśli św. Pawła. Zacytujmy szerszy
fragment: „Jako że wizja wydarza się w metaxy, nie można jej rozdzielać na przedmiot i
podmiot. Jedynym <przedmiotem> wizji jest otrzymana wizja; i nie ma innego podmiotu
wizji niż odpowiedź na boską obecność w duszy człowieka. Każda próba zerwania tajemnicy
bosko-ludzkiej partycypacji, tak jak wydarza się ona w teofanicznym wydarzeniu, jest
głupstwem i błędem. Od strony subiektywnej, nie można <wyjaśnić> boskiej obecności w
wizji psychologią Pawła; od strony obiektywnej jakiekolwiek <krytyczne wątpliwości> co do
wizji Zmartwychwstałego znaczyłyby, że krytyk wie, jak Bóg może pozwalać się zobaczyć
[podkreślenie moje]”676.
W powyższym cytacie zderzają się dwie przeciwstawne tendencje, drążące myśl
Voegelina: z jednej strony mamy w swej istocie fenomenologiczne dążenie do pozwolenia
boskości (fenomenowi) na zjawianie się zgodnie z własną fenomenalnością – chodzi więc o
to, aby ująć boskość w tym, jak rzeczywiście/prawdziwie się samoobjawia. Możemy także
powiedzieć, że chodzi o to, aby pozwolić boskości na to, aby rozporządzała swym
objawianiem – choć bowiem Voegelin pisze, że to „Bóg pozwala się zobaczyć”, a nie
człowiek pozwala Bogowi na zjawianie się, to jednak musimy pamiętać, że metaxy jest sferą
wzajemnej partycypacji, gdzie każdy „akt” wydarzenia nosi ślad owej wzajemności. Dlatego
też, gdy Bóg pozwala się zobaczyć, możemy przyjąć, że człowiek w swej odpowiedzi musi
pozwolić na przyjęcie wydarzenia w jego wydarzeniowości, na przyjęcie objawienia, takim
jakim ono się wydarza. Owo „pozwolenie” oznacza postulat radykalnej otwartości na boskość

676

„As the vision occurs in the metaxy, it must not be split into <object> and <subject>. There is no object of the
vision other than the vision received; and there is no subject of the vision other than the response in man’s soul
to divine presence. Any attempt to break up the mystery of divine-human participation, as it occurs in theopanic
event, is fatuous. On the subjective side, one cannot <explain> the divine presence in the vision by the
psychology of Paul. And on the objective side, <critical doubts> about the vision of the Resurrected could mean
that the critic knows how God has right to let himself be seen”. Tamże, s. 307.
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w jej samoobjawianiu się – nie narzucać boskości niczego, co mogłoby zniekształcać nasz
odbiór jej samobjawiania się677.
Nie możemy przemilczeć, iż powyższe teksty formułują ideę Boga-pozwalającego-sięujrzeć (i korelatywnie ideę człowieka jako pozwalającego-na-wydarzenie) właśnie w
kontekście chrześcijaństwa i osoby Jezusa Chrystusa. To właśnie epifania Chrystusa dostarcza
filozofowi materii do podjęcia kwestii fenomenalności boskości, do sformułowania idei
boskości absolutnie rozporządzającej swym ukazywaniem się. Inaczej rzecz ujmując: to
właśnie Wcielenie i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, wizja Zmartwychwstałego,
wywołują możliwość, pod postacią idei Boga pozwalającego się ujrzeć/zobaczyć, zrównania
boskiego objawiania z samoobjawianiem tudzież wydarzenia jako wtajemniczenia w prawdę
boskości, kiedy to człowiek doznaje łaski uczestniczenia w spektaklu jawienia się
wyzwolonego z prawideł świata i przedmiotowości. Pamiętajmy jednak, że filozoficzny
odbiór boskiego samoobjawiania dokonuje się w ramach pojęć objawienia, wizji, metaxy i
teofanicznego wydarzenia. Dążenie do ujęcia boskości w jej samoobjawianiu spotyka się z
Voegelinowską koncepcją metaxy jako miejsca wydarzenia.
Pytanie brzmi: czy Voegelin używa powyższych pojęć w sposób idolatryczny czy też
ikoniczny, a więc czy wymienione wyżej pojęcia pozwalają na takie ujęcie boskości w jej
samoprzejawianiu się, aby to boskość faktycznie rozporządzała swoim jawieniem się, czy też
raczej deformują one manifestację boskości, narzucając jej aprioryczny horyzont, w ramach
którego boskość nie uzyskałaby od człowieka pozwolenia na pełne samooobjawienie? I dalej:
skąd zaczerpnąć miarę do udzielenia odpowiedzi? Będziemy musieli odwołać się do tych
samych tekstów, na jakie powoływał się Voegelin, przy czym – zgodnie z hermeneutyczną
zasadą, wedle której część tekstu należy rozumieć w perspektywie całości, a całość w
perspektywie konstytuujących ją części – mogą to być fragmenty, które filozof pominął w
677

Choć cytowane fragmenty Voegelina odnoszą się do Boga w Jego samoobjawianiu, to gdyby wyrazić je za
pomocą ogólniejszych terminów należałoby powiedzieć: zadaniem filozofa jest pozwolić fenomenowi, aby ten
zjawił się zgodnie ze swym ukazywaniem się, aby fenomen ukazał się z samego siebie, takim jakim jest.
Zdaniem Mariona, celem fenomenologii jest właśnie próba dostępu do zjawiania się w zjawisku: „To zmusza
nas już do skorygowania naszego punktu wyjścia: jeżeli w porządku metafizyki chodzi zapewne o dowodzenie,
to w porządku fenomenologii chodzi nie tylko o ukazywanie [..], lecz o pozwolenie zjawianiu się na ukazanie się
w swoim zjawisku zgodnie ze swym jawieniem się”. Jedność intencji Voegelina i Mariona idzie w parze z
użyciem tego samego słowa – „pozwolenie”. I choć Voegelin wiąże „pozwolenie” przede wszystkim z Bogiem,
a Marion z człowiekiem i redukcją fenomenologiczną, to, jak argumentowałem powyżej – patrząc od strony
ludzkiego bieguna, aby odpowiedzieć na wydarzenie, w jakim Bóg pozwala się ujrzeć, człowiek musi pozwolić
boskości na zjawienie się zgodnie z własną fenomenalnością. To kolejny przykład fenomenologicznego akcesu
Vogelina. Zob. J.-L. Marion, Będąc danym… dz. cyt., s. 8.
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swej egzegezie. To właśnie konfrontacja teorii Voegelina z tekstem Nowego Testamentu
pozwoli odpowiedzieć na pytanie o charakter jego interpretacji. Zanim jednak do tego
dojdzie, przyjrzymy się temu, co ma do powiedzenia na temat epifanii Chrystusa, a więc tego,
jak boska rzeczywistość objawia się w Jezusie Chrystusie.
VII
Jak już pisałem, Voegelin przyjmuje, że podstawą wszelkiej działalności apostoła
Pawła jest wizja Zmartwychwstałego, czyli przedstawiony w Dziejach Apostolskich epizod
znany przede wszystkim jako nawrócenie Szawła (Dz A 9:3-9): „Gdy zbliżał się już w swojej
podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał
głos, który mówił: <<Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?>> <<Kto jesteś,
Panie>> - powiedział. A on: <<Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do
miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić>>. Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze,
oniemieli ze zdumienia, słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. Szaweł podniósł się z
ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Wprowadzili go więc do Damaszku, trzymając
go za ręce. Przez trzy dni nic nie widział i ani nie jadł, ani nie pił”.
Potwierdzenia źródłowości wizji dla myśli i życia św. Pawła Voegelin dopatruje się w
Liście do Galatian 678 - Ewangelia, którą Paweł głosi, nie jest wymysłem ludzi (Gal 1:11),
Apostoł pisze bowiem: „objawił mi ją Jezus Chrystus” (Gal 1:12), gdzie polskie „objawił”
jest tłumaczeniem greckiego apokalypsis; (Gal 1:15-16) „Gdy jednak spodobało się Temu,
który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić Syna
swego we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił poganom”679. Owa wizja jest dla Voegelina
teofanią – doświadczeniem Boga (a więc doświadczeniem transcendencji), który wkroczył w
Pawła poprzez wizję i tym samym rozpoczął proces jego transfiguracji, resp. świadomej
partycypacji w procesie unieśmiertelnienia. Napisze Voegelin: „Pawłowa teofania w swej
głębi jest ustrukturyzowana przez wizję Zmartwychwstałego i obecność Boga Ponad, który
poprzez wizję powołuje Pawła na apostoła”680.
Autor Order and History uważa, że współcześnie wszelkie kwestie związane z
teofanią (choć Voegelin rozważa teofanię Pawła, to jego wnioski mają charakter ogólny –
678

E. Voegelin, Order and History IV… dz. cyt., s. 321 i n.
Zob. 1 List do Koryntian: „Czyż nie jestem apostołem? Czy nie widziałem Jezusa, Pana naszego?” (1 Kor
9:1); „W końcu, już po wszystkim, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi” (1 Kor 15:8).
680
„The Pauline theophany is structured in depth into the vision of the Resurrected and the presence of God
beyond who, by means of the vision, calls Paul to his apostolate”. E. Voegelin, Order and History IV… d. cyt., s.
322.
679
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odnoszą się do wszelkich wypadków teofanii) zostały przesłonięte przez teologiczne,
metafizyczne i ideologiczne konstrukty myślowe, które osadziły się na fenomenie teofanii w
ciągu stuleci niczym warstwy. W eseju The Gospel and Culture Voegelin odróżni dwie
formy, jakie przyjmuje chrześcijaństwo: Ewangelię i doktrynę 681 , tj. formę źródłowoodsłaniającą i nieźródłowo-zasłaniającą: „Ewangelia jako doktryna, którą można by zabrać ze
sobą i tym samym zostać zbawionym, lub zostawić samej sobie i zostać potępionym,
napotyka wśród poszukujących umysłów poza kościołem obojętność, jeśli nie pogardę, z
kolei wewnątrz [Kościoła, T.N.] napotyka wzburzenie tych, którzy są na tyle
niechrześcijanami, aby być zapytującymi”682. Ewangelia w swej istocie, w swej prawdzie jest
„opowieścią, którą należy opowiedzieć, [opowieścią, T.N.] o tym, jak Boże przyciąganie stało
się efektywne w świecie poprzez Chrystusa; Zbawczą Opowieścią, która odpowiada na
pytanie [o sens, T.N.] życia i śmierci”683. Dlatego też, pisze autor Anamnesis, trzeba jasno
stwierdzić, że analizy przeprowadzone na stronnicach Ery ekumenicznej nie dotyczą ani
chrystologicznego dogmatu, ani chrześcijańskiej doktryny - ale wizji Pawła wraz z jej
interpretacją. Owa wizja nie jest dogmatem, a jej interpretacja doktryną, ale wydarzeniem w
681

John Hallowell krytycznie i jak uważam celnie, choć niestety skrótowo, wskazuję na problematyczność
Voegelinowskiego odróżniania egzystencjalnej wiary i Ewangelii od doktrynalnego przekonania wyrażonego w
formie twierdzenia: to różnica pomiędzy faith, a więc wiarą o religijnej konotacji, która oznacza także zaufanie,
a believe, które oznacza wiarę w coś…., przekonanie, że coś jest prawdziwe, a więc to, co grecy nazywali doxa,
mniemaniem. Hallowell podziela zdanie Voegelina, i ja również przychylam się ku niemu, że doktryna
oddzielona od doświadczeń, które motywowały jej sformułowanie, staje się pustym naczyniem, ale nie można
posunąć się do stwierdzenia, że każda próba wyrażenia wiary w formie doktryny oznacza wykolejenie wiary, jej
zasłonięcie. W istocie rzeczy, twierdzi Hallowell, Voegelin myli pojęcie doktryny z doktrynalizacją – nie każda
doktryna musi wiązać się z doktrynalizacją. W momencie, w którym komunikuję swoją wiarę, kiedy mówię o
niej, kiedy snuję opowieść (używając języka Voegelina) formułuję pewien sąd, wyrażam przekonanie, krótko
mówiąc: daje wyraz jakiejś doktrynie. Ale kiedy formułuję doktrynę, nie muszę żywić przekonania, że ma ona
charakter czegoś absolutnego, że jest ostatecznym sądem o rzeczywistości. Odróżnienie doktryny od
doktrynalizacji, którym posługuje się Hallowell, pozwala nie tylko na rehabilitację pojęcia doktryny, umożliwia
także zauważenie, że nie-doktryny (językowe ekspresje, niemające formy doktryny) mogą mieć doktrynalny
charakter – najlepszym przykładem jest filozofia Voegelina. Niektóre z twierdzeń Voegelina, chociażby te
mówiące o tym, co jest, a co nie jest gnozą, tj. deformacją źródłowej rzeczywistości (a co wiąże się z
wykluczeniem prawie całej nowoczesności) a także, jak pokazuję w tym rozdziale, sformułowania dotyczące
równowagi świadomości, wydają się mieć ni mniej, ni więcej doktrynalny charakter. Wydaje mi się, że
pomiędzy tym, co Hallowell nazywa doktrynalizacją, a tym, co ja nazywam idolatrią, istnieje ścisły i
bezpośredni związek – niekwestionowalność niektórych principiów Voegelina, które służą jako norma dla
wszelkich religijnych wierzeń, wydaje się wiązać z praktyką idolatrycznego myślenia, oczywiście na poziomie
myślenia religijnego, o czym piszę na następnych stronach. Interesującą możliwością byłoby w przyszłości
wprowadzenie do krytycznych studiów nad myślą Voegelina psychoanalitycznej kategorii fetysza – fetyszyzacja
pewnych kluczowych pojęć, które uniemożliwiałaby inne myślenie, wzbraniałyby myślenia poza pewnymi
kategoriami (już niekoniecznie odnoszącymi się do rzeczywistości boskiej). Zob. J. Hallowell, Existence in
Tension: Man in Search for his Humanity [w:] Eric Voegelin’s Search for Order… dz. cyt.,, s. 126 in..
682
„For the gospel as a doctrine which you can take and be saved, or leave and be condemned, is a dead letter; it
will encouter indifference, if not contempt, among the inquiring minds outside the church, as well as the
restlessness of the believer inside who is un-Christian enough to be man the questioner”. E. Voegelin , The
Gospel… dz. cyt., s. 174-175.
683
„Story to be told of God’s pull becoming effective in the world through Christ, the Saving Tale that answers
the question of life and death”. Tamże, s. 190.
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metaleptycznej rzeczywistości. Z metodologicznego punktu widzenia to bardzo ważny krok –
teofania, która była udziałem Pawła, może stać się „rzeczą myślenia” filozofia, a więc
„rzeczą” teoretycznego ujęcia; jednakże warunkiem rzetelnego filozoficznego myślenia
teofanii jest przebicie przez stulecia teologicznych, metafizycznych i ideologicznych
nawarstwień aż do źródłowego doświadczenia – to ostatnie w swej źródłowości jest
wydarzeniem w metaleptycznej rzeczywistości. W istocie, metaleptyczny kontekst nie jest
jednym z wielu kontekstów, w których można by rozważać Wcielenie i Zmartwychwstanie
Jezusa Chrystusa (a zatem także wizję Zmartwychwstałego) – rzeczywistość metaxy jest
właściwym kontekstem rozważania Wcielenia i Zmartwychwstania. Prawda Wcielenia
jaśnieje w swej pełni dopiero w metaleptyczym kontekście.
Albo ujmując rzecz inaczej: kiedy piszę za Voegelinem, że właściwym kontekstem dla
rozważania Wcielenia i Zmartwychwstania jest metaxy świadomości, mam na myśli to, że
Wcielenie i Zmartwychwstanie ukazują się w swym rozświetleniu dopiero wtedy, gdy myśli
się je w kontekście metaxy. Właściwy znaczy więc: jedyny właściwy.
Voegelin będzie utrzymywał, że historyczne nawarstwienie kolejnych deformacji
rzeczywistości doprowadziło we współczesności do postawienia pytań absurdalnych i
bezsensownych z punktu widzenia teofanii – chodzi m.in. o problem historyczności Jezusa, tj.
historyczności Wcielenia i Zmartwychwstania. Voegelin nie deprecjonuje samego pytania o
to, czym są Wcielenie i Zmartwychwstanie, a jedynie pytanie o ich historyczność – o to, czy
rzeczywiście wydarzyły się w historii, czy są rzeczywistym zdarzeniem umiejscowionym w
konkretnym czasie i miejscu, czy też są jedynie opowieścią, a więc ostatecznie: fikcją, fabułą,
alegoryczną bądź symboliczną opowieścią. Takie postawienie kwestii Wcielenia i
Zmartwychwstania „wywraca strukturę rzeczywistości do góry nogami”, bowiem „wszelkie
nieporozumienia wyrastają z faktu z odseparowania <zawartości> [doświadczenia, T.N.] od
rzeczywistości doświadczenia oraz z traktowania owej zawartości jako przedmiotu wiedzy
ujmowalnego w twierdzeniach”. Po czym Voegelin dodaje, że „w metaleptycznym
kontekście, Wcielenie oznacza rzeczywistość boskiej obecności Jezusie, tak jak była ona
doświadczana przez ludzi, którzy byli Jego uczniami i wyrażali swe doświadczenie w
symbolu <Syna Bożego> i w jego ekwiwalentach; zaś Zmartwychwstanie odnosi się do
Pawłowej wizji Zmartwychwstałego, a także do innych wizji Pawła”684.

684

„turns the structure of reality upside down”, „the misunderstandings arise from separation of a <content>
from the reality of the experience, and from the treatment of the content as an object of propositional
knowledge”, „In its metaleptic context, Incarnation is the reality of divine presence in Jesus as experienced by
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Voegelin nie odrzuca więc symboli Wcielenia i Zmartwychwstania jako deformacji
źródłowego doświadczenia; to nie samo pytanie o ich sens jest błędne, jest ono raczej błędnie
postawione. Aby zrozumieć, czym są Wcielenie i Zmartwychwstanie należy rozważyć je w
ich prawdzie, tj. czyli po pierwsze w kontekście całokształtu procesu dyferencjacji
świadomości oraz po drugie w kontekście rzeczywistości metaleptycznej świadomości.
Oznacza to także: rozważyć, czym jest i jak jest ciało w perspektywie metaleptycznej,
bowiem Wcielenie oznacza przybranie, przyobleczenie w ciało, krótko mówiąc: ucieleśnienie;
z kolei Zmartwychwstanie oznacza cielesne zmartwychwstanie.
VIII
Jeśli Wcielenie oznacza „rzeczywistość boskiej obecności w Jezusie”, jak chce tego
Voegelin w Erze ekumenicznej, to przypadek owej obecności należy rozważyć w kontekście
tych przykładów boskiego urzeczywistniania się w czasie, które miały miejsce przed
Wcieleniem Chrystusa, w przeszłości, oraz po Wcieleniu w Jezusie i to w podwójnym sensie:
boskiej obecności w historii po Jezusie Chrystusie, a przed naszym „teraz” (a więc tego, co
dla nas stanowi przeszłość) oraz boskiej obecności, która pozostaje czymś, co się nie
wydarzoło, nie urzeczywistniło dla nas (a więc tego, co także dla nas stanowi przyszłość).
Historia poucza nas bowiem, mówi Voegelin, że zarówno przed Jezusem Chrystusem, jak i po
Jezusie Chrystusie żyli ludzie wierzący w Boga, dlatego filozof historii musi spytać: czy
wszyscy ci, którzy nie usłyszeli Ewangelii o Chrystusie – począwszy od tego prostego
powodu, że żyli na wiele lat przed Nim - są skazani na piekło685?
W eseju The Gospel and Culture Voegelin przystępuje do analiz i interpretacji epifanii
Chrystusa i całego ruchu Ewangelii w kontekście procesu historii, tj. w „kontekście
objawieniowego procesu, w którym Nieznany Bóg odłącza się od kosmologicznych
bóstw”686. Według filozofa objawienie Nieznanego Boga (Boga Ojca chrześcijan i Żydów),
które wydarzyło się w osobie i przez osobę Jezusa Chrystusa stanowi moment
objawieniowego procesu rozciągniętego na całość historii. Autor Order and History będzie
pisał o „świadomej ciągłości z trwającym milenia procesem objawienia […] który stanowi

the men who were his disciples and expressed their experience by the symbol <Son of God> and its equivalents;
while Resurrection refers to the Pauline vision of the Resurrected, as well as to other visions that Paul, who knew
something about the visions classified as of the same type as his own”. E. Voegelin, Order and History IV…
dz. cyt., , s. 308.
685
E. Voegelin, Immortality… dz. cyt., s. 77-78.
686
„in the context of the revelatory process in which the Unknown God separates from the cosmological
divinites”. E. Voegelin, The Gospel… dz. cyt., s. 196.
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rdzeń Ewangelii i to w takim stopniu, że można ją nawet nazwać Ewangelią”687. Voegelin
rozpoczyna od na pozór banalnej konstatacji – pierwsi chrześcijanie wierzyli, że Objawienie
dane przez Jezusa Chrystusa jest zwieńczeniem obietnic danych przez Boga Izraelowi, a więc,
że Bóg, który na początku jest wraz ze swym Słowem (J 1:1), jest tym samym Bogiem, który
na początku przebywa ze swoją ruach (Iz 40:13); Słowo-światło, które rozświetla ciemności
(J 1:5) jest Cierpiącym Sługą, który jest wyprowadzającym z mroku światłem narodów świata
(Iz 42:6-7) itd. Nie ma potrzeby kontynuowania list paralelizmów i nawiązań Ewangelii do
tekstów Starego Testamentu.
Jednak Voegelin nie poprzestaje na odniesieniu Ewangelii do religii starożytnego
Izraela. Nieznany Bóg, który dał się poznać przez Jezusa Chrystusa, jest tym samym
(Nieznanym) Bogiem, opiewanym w staroegipskich Hymnach Amona. Jedność objawienia
rozciąga się nie tylko na cywilizacje kosmologiczne i pneumatyczne doświadczenie Żydów i
chrześcijan, ale także na noetyczne doświadczenie, na filozofię – Voegelin pyta retorycznie:
czyż w Fajdrosie Platon nie opiewał hyperouranion, które jest niczym innym jak jednym z
wielu imion Nieznanego Boga688? Jest jedna boska rzeczywistość, jeden Nieznany Bóg, który
daje się poznać na różne sposoby, w różnych czasach – w osobie Jezusa Chrystusa dał się
poznać jako niedoświadczalna głębią, którą (paradoksalnie) można spotkać w duszy
człowieka. W istocie rzeczy bogowie religii kosmologicznych, bogowie jeszcze
niezróżnicowanego doświadczenia, są dla Voegelina „manifestacjami jednej boskiej
rzeczywistości, która konstytuuje i przenika kosmos. Owa świadomość boskiej jedyności
stojącej za mnogością bogów wyraża się w mitospekulatywnych konstrukcjach teogonii i
kosmogonii, które w zgęszczony sposób symbolizują jedyność boskości i jedyność
stworzonego przezeń świata”689.
Przyjęcie perspektywy historycznej prowadzi do postawienia pytania o napięcie
między rozumieniem Wcielenia jako jedynego, nieporównywalnego z niczym wydarzenia w
historii a pojmowaniem Wcielenia jako przypadku boskiej obecności w rzeczywistości
człowieka. Innymi słowy, chodzi o to, czy Wcielenie należy rozumieć ekskluzywnie, jako
jakościowo odmienne i jedyne w swoim rodzaju wydarzenie, czy też raczej powinno ono być
687

„conscious continuity with the millenial process of revelation”, „is so much the center of the gospel movement
that it may be called the gospel itself”. Tamże, s. 198.
688
Tamże, s. 208-209.
689
„manifestations of the one divine reality that constitutes and pervades the cosmos. This consiousness of
divine oneness behind the multitude of gods express itself in the mythospeculative constructions of theogonies
and cosmogonies which compactly symbolize both the oneness of divinity and the oneness of the world it has
created”. Tamże, s. 196.
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uprzytamniane inkluzyjnie, a więc w horyzoncie uniwersalnego, ogólnoludzkiego napięcia ku
boskiej podstawie rzeczywistości (co jest już zawsze przypadkiem boskiej obecności w
duszy). Innymi słowy, Voegelin pyta, parafrazując św. Tomasza: czy Chrystus rzeczywiście
jest głową wszelkiego stworzenia? Jeśli jest – a tak wydaje się uważać zarówno Akwinata, jak
i austriacko-amerykański myśliciel – to mistyczne ciało Chrystusa musi składać się z
wszystkich ludzi; tych, którzy kiedykolwiek żyli, tych, którzy żyją, i tych, którzy będą żyli.
Voegelin wysnuwa następujący wniosek: „Filozoficznie rzecz biorąc, z tego
twierdzenia wynika, że Chrystus jest zarówno <historycznym Chrystusem>, z czasowym
<przed> i <po> [Wcieleniu, T.N.], jak i boską bezczasowością, wszechobecną w przepływie
historii, bez żadnego <przed> i <po>. Biorąc pod uwagę owe implikacje, symbolizm
Wcielenia wyraża datowalne historycznie doświadczenie, doświadczenie Boga sięgającego ku
człowiekowi i objawiającego się jako Obecność, która jest obecnością od początku świata do
jego końca. Historia jest Chrystusem pisanym z dużej litery”690.
Wydaje się, że Voegelin chce utrzymać równowagę między ekskluzywnym a
inkluzywnym rozumieniem Chrystusa – Wcielenie jest zarówno tym, co historycznie
konkretne, jak i tym, co transhistoryczne, tj. konstytuujące historię jako taką. Jednak drugie z
cytowanych zdań dookreśla sens owego „zarówno”: oznacza ono odnotowaną historycznie
teofanię, kiedy Bóg samoobjawił się jako Obecność przenikająca całą historię, tj. nastąpiło
historyczne objawienie transhistorycznej obecności. Historyczne Wcielenie zostało więc tutaj
sprowadzone do przypadku historycznego objawienia ogólnohistorycznej obecności. Albo
inaczej rzecz ujmując: fenomen boskiej obecności rozciągniętej od początku świata do jego
końca fenomenalizuje się w epifanii Jezusa Chrystusa, transhistoryczne Wcielenie dokonuje
swego ukazania się w historycznym Wcieleniu – oto sens Voegelinowskiego „zarówno”.
Chrystus oznacza więc boską obecność w rzeczywistości: „W praktyce oznacza to, że
musimy uznać i uczynić zrozumiałą obecność Chrystusa w babilońskich hymnach, w
taoistycznej spekulacji, czy w Platońskich dialogach, w równym stopniu, co w Ewangelii”691.
Tak więc według Voegelina, choć w osobie Jezusa Chrystusa jest coś swoistego, to owa
690

„Philosophically, the proposition implies that Christ is both the <historical Christ>, with a <pre-> and <post->
in time, and the divine timelessness, omnipresent in the flow of history, with neither a <pre-> nor a <post->. In
the light of these implications, then, the symbolizm of incarnation would express the experience, with a date in
history, of God reaching into man and revealing him as the Presence that is the flow of presence from the
beginning of the world to its end”. E. Voegelin, Immortality… dz. cyt., s. 78.
691
„In practice it means that one has to recognise, and make intelligible, the presence of Christ in Babylonian
hymn, or a Taoist speculation, or a Platonic dialogue, just as mush as in a Gospel”. E.Voegelin, Response to
Professor Altizer’s ”A New History and a New ubt Ancient God”? [w:] Publised Essays…dz. cyt., s. 294.

339

obecność nie ma charakteru wyjątkowego, nie jest jakościowym skokiem w historii – a
jedynie różnicą stopnia obecności. Chrystus jest obecnością Boga ponad wszelkimi bogami, a
nie boga Żydów, Greków, Persów czy Hindusów, nie tej czy innej grupy etnicznej, ale
wszystkich

ludzi,

jest

maksymalną

dyferencjacją

(ang.

maximal

differentiaton),

pleromatyczną obecnością (ang. pleromatic presence) i najwyższą intensywnością (ang.
greastest intensity)692.
Podsumowując: w historycznie konkretnym Wcieleniu Chrystusa w Jezusie odsłonięte
zostało to, co powszechne – Wcielenie Chrystusa w historii, boska obecność jako czynnik
konstytuujący historię.
IX
Przejdźmy do rozważenia tego, co oznacza Wcielenie w metaleptycznym kontekście.
Zacytujmy jeszcze raz Voegelina: „w metaleptycznym kontekście, Wcielenie oznacza
rzeczywistość boskiej obecności w Jezusie” 693 . Tekst Ery ekumenicznej nie pozostawia
złudzeń: Wcielenie oznacza obecność boskiej rzeczywistości w Jezusie, a więc specyfikę
Jezusowego napięcia ku boskiej podstawie istnienia. Voegelin nie przeczył swoistości
Jezusowej partycypacji w boskości – to w tej konkretnej świadomości człowieka imieniem
Jezus Nieznany Bóg objawił się jako światło zbawienia, jednakowoż filozof nie może
mniemać, że Jezusa charakteryzował jakościowo odmienny sposób partycypacji w boskości.
Wcielenie należy rozumieć w kontekście metaxy, a więc w kontekście świadomości
Pomiędzy, gdzie Bóg objawia się jako ruch nadchodzący z nieobecnego bieguna. Jezus był
człowiekiem, choć o wyróżnionym statusie, obecność boskiej rzeczywistości realizowała się
w Nim tak, jak w każdym innym człowieku – w postaci przepływu boskiej obecności w
świadomości Pomiędzy.

692

Morrissey twierdzi, że według Voegelina największą pomyłką chrześcijaństwa jest ekskluzywna identyfikacja
wcielenia boskiej rzeczywistości w historii z osobą Jezusa, oznacza ona bowiem „hipostazację boskiej
transcendencji poprzez uprzedmiotowienie całościowego procesu transfigurującej inkarnacji w kosmosie w
przedmiot zsubiektywizowanej świadomości – przedmiot imieniem Jezus. Innymi słowy nazw Chrystus i Jezus
nie można stosować zamiennie, inaczej doświadczymy ogromnego zaburzenia struktury rzeczywistośc i(„to
hypostatize divine transcendence by objectifying the total process transfiguring incarnation in the cosmos into
the object of subjectivized consiousness – the object being the man Jesus. In other words, to put it simply, the
names Christ and Jesus cannot become interchangeable without the massive distortion of the structure of
reality”) – utożsamienie tych dwóch nazw jest efektem długotrwałego procesu doktrynalizacji, w którym żywa i
dynamiczna rzeczywistość metaxy została zastąpiona hipostazującą metafizyką. Zob. M.P. Morrissey,
Consciousness… dz. cyt., s. 236.
693
„In its metaleptic context, Incarnation is the reality of divine presence in Jesus”. E. Voegelin, Order and
History IV… dz. cyt…, s. 308.
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Inaczej rzecz ujmując: Wcielenie oznacza parousia, wydarzające się w metaxy
samoobjawianie Nieznanego Boga, ruch boskiego bieguna. W metaleptycznym kontekście
Wcielenie ogranicza się do obecności boskości w metaxy.
Przytaczany wyżej fragment z Ery ekumenicznej ukazuje jak Voegelin rozumiał
Wcielenie – Chrystus oznacza obecność boskiej rzeczywistości w świadomości człowieka
imieniem Jezus. Można jednak zapytać, czy pozostałe teksty wspierają bądź obalają taką
interpretację. W pośredni sposób powyższą interpretację wydaje się wspierać esej The Gospel
and Culture, gdzie Voegelin poszukuje Pawłowego ekwiwalentu analizowanego terminu
helkein, występującego w pismach Platona i w Ewangelii św. Jana. Autor Anamnesis
zauważa, że w przypadku Pawła nie możemy znaleźć żadnego pojedynczego wyrazu o
identycznym lub prawie identycznym znaczeniu, możemy za to wskazać pewien kompleks
terminów wyrażających „komponent wiedzy w ruchu” (ang. component of knowledge in the
movement), a więc to, co w innym miejscach autor Order and History nazywał
rozświetleniem świadomości. Dla świętego z Tarsu owo rozświetlenie przyjmuje postać
boskiego poznania, które dokonuje się poprzez bycie poznanym człowieka przez Boga, „w
pełnym mocy zachwyceniu rozświetlającego ludzką egzystencję” 694 . Filozof powołuje się
przy tych analizach na fragmenty drugiego Listu do: „Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał
ciemnościom, by zajaśniały światłem, zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością
poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa” Koryntian (2 Kor 4:6); przy czym polski wyraz
„olśnienie” jest tłumaczeniem greckiego wyrazu „photismon”, który z kolei Voegelin oddaje
jako rozświetlenie (ang. luminous) poznaniem, a więc gnozą. Zamiast pisać o helkein,
przyciąganiu, Paweł mówi o poznaniu Bożej chwały, która ukazuje się (a więc rozświetla) na
obliczu Chrystusa, na Jego twarzy. Ale dla Voegelina Boża chwała promieniująca na twarzy
Chrystusa nie jest chwałą ukazującą się (człowiekowi) na twarzy Boga-człowieka – nie
realizuje więc triadycznego modelu posyłający Bóg

posłany i objawiający Jezus Chrystus

odbierający i odpowiadający na posłanie i objawienie człowiek. Zamiast tego Voegelin
pisze o „photismos na twarzy człowieka [podkreślenie, T.N.], który ujrzał Boga”695. Tutaj
dochodzi do głosu pewna nieścisłość terminologiczna: w Erze ekumenicznej Voegelin odróżni
Jezusa-człowieka od Chrystusa-obecności boskości, natomiast wydaje się, że gdy Voegelin
pisał The Gospel and Culture, to nie dysponował jeszcze tak wyraźnym odróżnieniem)

694
695

„forcibly grips a man and illuminates his existence”. E. Voegelin, The Gospel… dz.cyt., s. 191.
„photismos on the face of the man who has seen God”. Tamże, s. 191.
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W przeprowadzonej przez Voegelina w The Gospel and Culture interpretacji myśli
św. Pawła, Chrystus jest więc człowiekiem, którzy ujrzał Bożą chwałę. Zgodnie z tekstem
Drugiego Listu do Koryntian, na obliczu Chrystusa jaśnieje chwała Boża, Voegelin uściśla
sens tego fragmentu: na obliczu Chrystusa chwała jaśnieje dlatego, że Chrystus jest
człowiekiem, który ujrzał Boga. Oczywiście powyższa interpretacja nie stwierdza w sposób
bezpośredni tego, jak Voegelin rozumie Wcielenie, tym niemniej eksponuje fakt, że dla
Voegelina Jezus jest człowiekiem takim samym, jak pozostali ludzie – egzystującym w
Pomiędzy, w napięciu ku boskiej podstawie.
Nieco później w tym samym tekście Voegelin napisze, że choć Ewangelia dzieli
noetyczny rdzeń z filozofią, to „jej duchowa dynamika uległa zmianie, powstałej wskutek
doświadczenia niesamowitego wtargnięcia boskości w egzystencję Jezusa […] dzięki czemu
Jezus stał się Chrystusem”696. Jezus staje się więc Chrystusem poprzez wtargnięcie boskości
w Jego egzystencję, co znaczy: staje się Chrystusem w wydarzeniu teofanicznym, które – jak
pamiętamy – nie ma żadnej innej zawartości poza ruchem w metaxy. Synostwo Boże Jezusa
zostaje przez Voegelina zrozumiane jako przypadek – co prawda swoisty, ale wciąż
przypadek – wydarzenia teofanicznego, którego granice zostały zakreślone: w wydarzeniu
ruchu objawieniu ulega przyciąganie ze strony boskiego bieguna i poszukiwanie od strony
ludzkiego, kierunek owych ruchów i poznanie owych ruchów.
Voegelin znajduje potwierdzenie swojej interpretacji w tekście Listu do Kolosan: „W
Nim bowiem mieszka cała pełnia: Bóstwo na sposób ciała” (Kol 2:9). Filozof argumentuje, że
wyjątkowość osoby Jezusa Chrystusa polega na tym, że w Jego ciele – wrócimy do tego
motywu – i tylko w Jego ciele zamieszkuje cała pełnia (gr. pan to pleroma) boskości, której
obecność sprawia, że Chrystus jest „obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym każdego
stworzenia” (Kol 1:15). Inni ludzie uczestniczą w pleromie poprzez wiarę w pełnię obecności
w Chrystusie, co Voegelin wnioskuje na podstawie dalszego fragmentu: „bo zostaliście
napełnieni w Nim” (Kol 2:10). Niezwykłość Bożej obecności w Jezusie została, według
autora Order and History, wyrażona niespotykanym nigdzie indziej w Ewangelii terminem
„theotes”, co Voegelin w swoich pismach oddaje jako „boską rzeczywistość” (ang. divine
reality), ponieważ (jak mniema) ten przekład „przekazuje autorską intencję oznaczenia

696

„its spiritual dynamics has radically changed through the experience of an extraordinary divine irruption in
the existence of Jesus […] through which Jesus becomes the Christ”. Tamże, s. 192.
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bezosobowej rzeczywistości, która w różnych stopniach pozwala na partycypację w swej
pełni, zawsze pozostając Bogiem ponad pomiędzy egzystencji”697.
Zdaniem Voegelina, autor Listu do Kolosan wyjaśnia niezwykły charakter owej
chwały Bożej, która ukazała się na twarzy Chrystusa: boska rzeczywistość, która wkracza w
metaxy, staje się przejawem boskości poza metaxy. Innymi słowy: doświadczenie boskiej
obecności stało się doświadczeniem niedoświadczanej otchłani, resp. obecność boskości w
metaxy stała się obecnością tego, co nigdy nie jest obecne. Voegelin podsumowuje tę
interpretację słowami: „Coś w Jezusie musiało zadziwiać jemu współczesnych, i to w takim
stopniu, że Jego egzystencja w metaxy odznaczała się taką intensywnością, że Jego cielesna
obecność, somatikos cytowanego fragmentu, jawiła się jako w pełni przenikniętą boską
obecnością”698.
Powyższe fragmenty nie pozostawiają wątpliwości: Po pierwsze, człowiek imieniem
Jezus staje się Chrystusem na wskutek niezwykłego wtargnięcia boskiej rzeczywistości w
Jego świadomość – Chrystus to obecność boskiej rzeczywistości w metaleptycznej
świadomości. Ostatecznego potwierdzenia tej interpretacji dostarcza tekst Structures of
Consciousness: „Chrystusa należy zdefiniować jako […] maksymalną obecność – the
pleroma of parousia – boskości w człowieku” 699 . Chrystus jest pełnią parousia, pełnią
obecności, maksymalną obecnością boskiej rzeczywistości w metaxy. Jezus jest historyczną
osobą, w której świadomości objawiła się i zamieszkała pełnia obecności. Po drugie,
wydarzenie Jezusa Chrystusa zostaje przez Voegelina bez reszty wpisane w kontekst metaxy
świadomości. Jezusowi Chrystusowi nie przysługuje żaden inny typ egzystencji od
egzystencji metaleptycznej, tj. w swym spotkaniu z Nieznanym Bogiem, w swym odniesieniu
do Niego, Jezus Chrystus stał w takim samym położeniu jak każdy człowiek – jedyną formą
spotkania z Nim jest wydarzenie teofaniczne w metaxy, ruch boskiego objawienia, na który
człowiek może odpowiedzieć.
Voegelin potwierdza poprawność powyższej interpretacji w bodaj jedynym
fragmencie, w którym z uznaniem pisze o dogmacie chrześcijańskim – w eseju Immortality:
Experience and Symbol, gdzie powołuje się na ustalenia soboru chalcedońskiego. W
697

„it renders best the author’s intention to denote a nonpesonal reality which allows for degrees of particpation
in its fullness while remaining the God beyond the In-Between of existence”. Tamże, s. 193.
698
„something about Jesus must have impressed his contemporaries as an existence in the metaxy of such
intensity that his bodily presence, the somatikos of the passage, appeared to be fully permeated by divine
presence”. Tamże, s. 193).
699
„Christ is to be definied […] as the optimal presence – the pleroma of parousia – of the divine in a human
being”. E. Voegelin, Structures… dz. cyt, s. 372.
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chalcedońskim wyznaniu wiary czytamy: „Jednego i tego samego Chrystusa Pana, Syna
Jednorodzonego, należy wyznawać w dwóch naturach: bez zmieszania, bez zmiany, bez
podzielenia i bez rozłączenia. Nigdy nie zanikła różnica natur przez ich zjednoczenie, ale
zostały zachowane cechy właściwe obu natur, które się spotkały, aby utworzyć jedną osobę i
jedną hipostazę. Nie wolno dzielić Go na dwie osoby ani rozróżniać w Nim dwóch osób,
ponieważ jeden i ten sam jest Syn, Jednorodzony, Bóg, Słowo i Pan Jezus Chrystus, zgodnie z
tym, co niegdyś głosili o Nim Prorocy, o czym sam Jezus Chrystus nauczał i co przekazał
nam Symbol Ojców”.
Mamy więc dwie natury, zjednoczone w taki sposób, że każda z nich zachowuje swoje
cechy, a więc swoją tożsamość, zjednoczone w jednej osobie, w jednej hipostazie. Odnośnie
tej formuły Voegelin pisze: „Mężna próba Ojców wyrażenia dwa-w-jednym rzeczywistości
boskiej partycypacji w człowieku, która obyła się bez rozdzielania dwóch i rozszczepiania
jednego, dotyczy tej samej struktury pośredniczącej rzeczywistości, metaxy, na którą natrafia
filozof, gdy analizuje świadomość partycypacji w boskim gruncie egzystencji. Rzeczywistość
Pośrednika oraz pośrednicząca rzeczywistość świadomości mają tę samą strukturę”700.
Zwracam uwagę na dwa wnioski wynikające z lektury powyższego cytatu: Po
pierwsze, chrześcijańska jedyność Wcielenia zostaje zastąpiona powszechnością sposobu
bycia człowieka – Wcielenie oznacza po prostu obecność boskiej rzeczywistości w
człowieku. Rzeczywistość Pośrednika, Jezusa Chrystusa, ma tę samą (tożsamą) strukturę, co
pośrednicząca rzeczywistość metaxy, która jest niczym innym, jak naturą człowieka jako
takiego. Po drugie, redukcję Wcielenia do Pomiędzy - Wcielenie oznacza wydarzanie się
objawienia w metaleptycznej świadomości, w metaxy 701 . Wyrażona w credo wiara w
700

„This valiant attempt of the patres to express the two-in-one reality of God’s participation in man, without
either compromising the separateness of the two or splitting the one, concerns the same structure of intermediate
reality, of the metaxy, the philosopher encouters when he analyzes man’s consciousness of particpation in the
divine ground of his existence. The reality of the Mediator and the intermediate reality of consciousness have the
same structure”. E. Voegelin, Immortality… dz. cyt., s. 79.
701
W podobny sposób chrystologię Voegelina interpretuje Michael P. Morrissey, kiedy pisze: „Chrystus
egzystował w metaxy tak samo jako każdy inny człowiek, dlatego też nie jest ani Bogiem, który stał się
człowiekiem, ani człowiekiem, który stał się Bogiem, ale pełnym wcieleniem boskiej parousia, tak jak ukazała
się ona w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu. Dla Voegelina inteligibilność wcielenia wiąże się w mniejszym
stopniu z preegzystencją boskiej osoby, która przybrała ciało (pogląd, w którym inkarnacja ma ekskluzywny i
zewnętrzny charakter boskiego wtargnięcia w jednym, określonym momencie historii), natomiast w większym z
wyłonieniem boskiej obecności w ludzkiej świadomości, który ma charakter historycznej ciągłości […] tak więc
epifania Chrystusa musi być umiejscowiona w szerszym spektrum historii objawienia ograniczonym przez
metaxy ludzkiej egzystencji” („Christ exist in the metaxy as much as any human being, and thus is neither a god
become human nor a human become god but the full embodiment of divine parousia in one human person
manifested in his life, death, and ressurection. For Voegelin the inteligibility of incarnation has less to do with a
preexistent divine person that became flesh [the view of the incarnation as an exclusive and extrinsic divine
incursion in one moment of history] then the emergence od divine presence in human consciousness, which is a
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przybranie przez Boga ludzkiego ciała, i w konsekwencji związanie z ludzką naturą, zostaje
przez Voegelina sprowadzona do afirmacji pleromatycznej obecności boskości w metaxy.
Pomiędzy - zwracam uwagę na to raz jeszcze - nie jest jednym z wielu kontekstów w
jakim można rozważać Wcielenie, lecz tym kontekstem, który pozwala uchwycić Wcielenie
w jego prawdzie.
X
Hans Urs von Balthasar pisze: „Nie ma z pewnością takiego twierdzenia w teologii, co
do którego Wschód byłby tak zgodny z Zachodem, jak to, że Wcielenie dokonało się ze
względu na zbawienie ludzkości na krzyżu”702. Choć jest to twierdzenie teologiczne, to jego
ważność nie ogranicza się do dyskursu teologicznego – Wcielenie rozumiane po
chrześcijańsku dokonuje się ze względu na zbawienie, na pojednanie człowieka z Bogiem i
przezwyciężenie stanu grzechu. Integralną częścią chrześcijańskiego dramatu zbawienia i
potępienia jest zmartwychwstanie. Nie ma chrześcijańskiej soteriologii bez eschatologii.
Najstarsze dokumenty gminy chrześcijańskiej wskazują, że objawienie Jezusa Chrystusa
(Wcielenie) pozostaje w organicznym związku ze Zmartwychwstaniem i oczekiwaniem końca
czasu (na potrzeby niniejszych analiz zrównajmy soteriologię z eschatologią – zbawienie
bowiem ostatecznie dokonuje się w Zmartwychwstaniu).
W pierwszym Liście do Tesaloniczan, który jest prawdopodobnie najwcześniejszym
tekstem chrześcijańskim, czytamy: „Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i
zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. To
bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie
wyprzedzimy tych, którzy pomarli. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos
archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi
i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, w ten
sposób zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami” (1 Tes
4:13-18). Autor Listu pisze, że chrześcijanie nie powinni smucić się z powodu zmarłych,
smutek ten wyrasta bowiem z niewiedzy, której kres przyniosło objawienie – tak jak Pan
umarł i zmartwychwstał, tak zmarli zmartwychwstaną, dlatego też wierni Chrystusowi
powinni trwać w nadziei i oczekiwaniu na Jego powrót. Tekst stawia sprawę jasno: wiara w
historical, not a ont time event […] thus a epiphany of Christ must bo located in a history of revelation bounded
by the metaxic structure of human existence”) Zob. M. P. Morrissey, Consciousness… dz. cyt, s. 238.
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von Balthasar H.U., Teologia Misterium Paschalnego, przeł. ks. E. Piotrowski, Kraków 2001, s. 18.
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zmartwychwstanie nie jest jakimś dodatkiem do wiary w Chrystusa jako posłanego Syna
Bożego, wiara w Jezusa Chrystusa jest wiarą w Jego zmartwychwstanie i przyszłe
zmartwychwstanie chrześcijan, czy szerzej: w ogóle ludzi – są to momenty jednego
„kompleksu wiary”, momenty jednej całości, co dla Pawła jest faktem podstawowym i
wyjściowym.
Ten związek nie pozostaje niezauważony przez Voegelina, jednak dokonuje on
subtelnego, a zarazem kluczowego przesunięcia akcentów – przyszłe zmartwychwstanie
umarłych związane jest nie z faktem (w sensie zdarzenia, które zaistniało i na mocy tego
zaistnienia pozostaje nieodwołalne) cielesnego zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, ale z
wizją Zmartwychwstałego.
Spróbujmy przybliżyć się do tego, co autor Order and History ma na myśli. Swoje
analizy dotyczące sensu zmartwychwstania Voegelin rozpoczyna od przywołania Listu do
Kolosan: „Jeżeli zatem głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy
spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie
zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczania, próżna
jest także nasza wiara. Okazuje się bowiem, żeśmy byli fałszywymi świadkami Boga, skoro
umarli nie zmartwychwstaną, przeciwko Bogu świadczyliśmy, że z martwych wskrzesił
Chrystusa. Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeżeli
Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich
grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym
życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni
politowania” (1 Kor 15:12-19).
Zanim skupimy się na interpretacji Voegelina, przyjrzyjmy się temu, co mówi tekst:
rozumowanie św. Pawła nie przebiega, począwszy od rezurekcji Chrystusa do
zmartwychwstania chrześcijan, lecz w odwrotnym kierunku: jeśli nie ma powszechnego
wskrzeszenia zmarłych, to i Jezus Chrystus nie zmartwychwstał; jeśli z kolei Jezus nie wrócił
z martwych, to nie jest On Synem Bożym, a chrześcijańska nauka jest nieprawdziwa, zaś
chrześcijańska wiara jest iluzją. Apostoł powtarza ten argument dwukrotnie, drugi raz zaraz
po pierwszym. Jak pisałem w poprzednim akapicie: wiara w zmartwychwstanie nie jest
jakimś dodatkiem do wiary w Chrystusa, raczej należałoby powiedzieć, że wiara w Chrystusa
jest wiarą w powszechne zmartwychwstanie.
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Voegelin zwraca szczególną uwagę na wers 19 z cytowanego fragmentu Listu do
Kolosan – według słów autora listu, nadzieja, jaką wierni pokładają w Chrystusie, nie może
być tylko i wyłącznie związana z ziemskim życiem, nie może dotyczyć tylko czasowej
egzystencji. Pisze Voegelin: „Nadzieja w tym życiu, a więc w naszej egzystencji w metaxy,
nie tylko nie wystarcza, ale jest gorsza niż nic, jeśli nie jest wzmocniona pewnością biorącą
się z wizji”703. Co ma na myśli Voegelin? Według autora Order and History, dla Pawła wizja
nie jest tylko teofanicznym wydarzeniem w metaxy, w którym objawiony zostaje
eschatologiczny telos procesu rzeczywistości, lecz samą transfiguracją, samą przemianą, a
więc wykroczeniem poza metaxy. To niezwykle istotna różnica dzieląca, według Voegelina,
prawdę egzystencji od jej deformacji. Jak pisze Voegelin: „Wydarzenie teofaniczne
konstytuuje sens w historii; objawia rzeczywistość jako poruszającą się ku stanowi
niezakłóconemu przez moce nieporządku; imaginacja, podążając za owym ukierunkowanym
ruchem, wyraża ten cel za pomocą symboli transfigurowanej rzeczywistości” 704 . Cel –
transfiguracja – jest jednak Tajemnicą; tym, co niepoznawalne w sensie istotowym; nie
można przewidzieć daty tego „wydarzenia”, ponieważ będzie to „coś” spoza czasu, nie można
też przewidzieć formy (ang. form), jaką transfiguracja przybierze. Źródłowym sposobem
odniesienia człowieka do tego, co transfigurowane, jest nadzieja – na przemianę można mieć
jedynie nadzieję. Transfiguracja nie jest czymś po prostu nieobecnym (zarówno w sensie
Vorhandenheit, jak i flowing presence), lecz nie mogącym się w metaxy ukazać – jest czymś
pozanapięciowym.
Ale, uważa Voegelin, nadzieja na przemianę, przepełniona świadomością różnicy
pomiędzy tym, co napięciowe, a tym, co pozanapięciowe, może ulec deformacji, wtedy
Tajemnica przemiany zmieni się w wewnątrzświatowe zdarzenie, którego moment i porządek
da się przewidzieć. Według autora Anamnesis, św. Paweł ulega tej pokusie, Paruzja jest
bowiem dla niego tym, co wydarzy się jeszcze za życia pierwszych chrześcijan: „Oto
ogłaszam wam tajemnicę: nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni. W
jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby – zabrzmi bowiem trąba –
umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni” (1 Kor 15:51-52).

703

„Hope in this life, in our existence in metaxy, not only is not enough it is worse than nothing, unless this hope
is embedded in the assurance that derives from the vision”. E. Voegelin, Order and History IV… dz. cyt., s. 312313.
704
„The theophanic event constitutes meaning in history; it reveals reality as moving toward a state undisturbed
by forces of disorder; and imagination, following the directional movement, will express it goals by such
symbols of transfigured reality as <a New Haven and a New Earth>”. Tamże, s. 303.
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„Wizja Zmartwychwstałego jest dla Pawła czymś więcej niż teofanicznym
wydarzeniem w metaxy, ona jest początkiem transfiguracji” 705 . Voegelin pyta o warunek
możliwości takiego rozumienia wizji – jak wizja, a więc przypadek wydarzenia teofanicznego
w Pomiędzy, może zostać zrozumiana jako coś spoza Pomiędzy, tj. jak oczekiwanie w nadziei
może się przemienić w pewność widzenia? Tutaj rozstrzygający charakter ma dopełnienie:
wizja jest wizją Zmartwychwstałego, a Jezus ukazujący się wizji jest Chrystusem
zmartwychwstałym. Jezus Chrystus Zmartwychwstały jest tym, który wrócił zza grobu i który
unicestwił, wydawałoby się, ostateczny wyrok śmierci. Losem człowieka jest egzystencja w
metaxy, w napięciu pomiędzy tym, co wieczne, a tym, co czasowe. Zasadą tego ostatniego
jest: wszystko, co powstaje, poddane jest phtora, przemijaniu, a więc wydane śmierci.
Zmartwychwstanie oznacza przezwyciężenie konieczności związanej z biegunem apeironu.
Dla Voegelina stwierdzenie „człowiek egzystuje w pomiędzy” jest tożsame ze stwierdzeniem
„człowiek żyje pomiędzy boską rzeczywistością a apeironem”, tj. w doświadczeniu napięcia
ku boskiej rzeczywistości człowiek bierze udział w tym, co nieśmiertelne, a w doświadczeniu
napięcia ku apeironowi, który jest zasadą tego, co skończone, partycypuje w śmierci.
Zmartwychwstanie jest przezwyciężeniem śmierci, a więc także Pomiędzy. Dla Pawła,
przezwyciężenie śmierci, a więc również metaxy, już się dokonało w zmartwychwstaniu
Jezusa, już stało się faktem.
Voegelin napisze: „Zmartwychwstanie może być początkiem transfiguracji dlatego, że
zostało ono objawione Pawłowi jako wydarzenie w opowieści o śmierci, której opowiedzenie
spoczywa na jego barkach: <Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] śmierć, przez
Człowieka też [dokona się] zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w
Chrystusie wszyscy będą ożywieni> (1 Kor 15:21-22)”706. Ale, jak zauważa autor Order and
History, zestawienie początku śmierci (Adam) wraz z jej końcem (Chrystus) może mieć
miejsce tylko w obrębie mitu, ponieważ „opowieść o śmierci i zmartwychwstaniu jest
mitem”707. Dotarliśmy do momentu, kiedy chcąc uniknąć nieporozumień, musimy wyjaśnić
związek między wydarzeniem w Pomiędzy a transfiguracją – wydarzenie objawia, że celem
ruchu napięciowej egzystencji jest transfiguracja, a partycypacja w boskiej rzeczywistości jest
doświadczeniem unieśmiertelnienia. Jednak owo unieśmiertelnienie nie oznacza wyzbycia się
705

„The vision of the Resurrected is, for Paul, more than a theophanic event in metaxy; it is the beginning of the
transfiguration itself”. Tamże, s. 313.
706
„The Resurrection can be the beginning of the transfiguration because it is revealed to Paul as an event in the
tale of death, he has to tell: for as through one man came death, so now through one man comes the ressurection
of the dead. For as in Adam all men die, so in Christ all men shall be made alive”. Tamże, s. 313.
707
„the tale of death and ressurection is a myth”. Tamże, s. 314.
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śmiertelności. Oto prawda wydarzenia w metaleptycznej rzeczywistości świadomości:
partycypacja w tym, co boskie i nieśmiertelne (transcendowanie), nie oznacza anihilacji
śmierci. Sama transfiguracja – która dla chrześcijan przyjmuje postać zmartwychwstania –
jest tym, co spoza metaxy, a więc tym, czego człowieka bezpośrednio nie doświadcza.
Dlatego też choć Voegelin przyjmuje, że zmartwychwstanie jest prawdziwe, tj. wyraża
prawdę paradoksalnego ruchu rzeczywistości poza swoją strukturę, jest to prawda mitu,
opowieści o tym, co „przed” i „po” metaxy; jest to prawda symbolizmu wyrażającego boską
rzeczywistość spoza metaxy.
Zacytujmy: „Gdy Paweł wykracza poza analizę rzeczywistości ukazującej się w
perspektywie metaxy – a robi to po to, aby zinterpretować swą wizję Zmartwychwstałego w
perspektywie Boskiego Ponad, które sięga ku metaxy – musi, tak samo jak Platon, odwołać
się do symbolicznej formy mitu. Tylko w tym medium może opowiedzieć historię boskokosmicznego dramatu, który rozpoczął się od śmierci, ale kończy się życiem” 708 . Według
autora Order and History, św. Paweł miesza to, co dane bezpośrednio w metaxy, wydarzenie
teofaniczne (swą wizję), z tym, co nie jest dane w metaxy, co odsuniętę i odłożone, co
przekazać może jedynie opowieść. Voegelin pisze, że autor Listu do Rzymian „był
owładnięty obsesyjnym oczekiwaniem tego, że wszyscy żyjący w Chrystusie, wliczając w to
jego, nie umrą, lecz w obliczu Paruzji doznają transfiguracji jeszcze w czasie swego życia.
Transfiguracja, której początkiem w czasie jest Jezus Chrystus, wkrótce zostanie ukończona,
w tym samym czasie. Pawłowy czas jest <ambiwalentny> o tyle, o ile czas egzystencji miesza
się z Czasem Opowieści”709.
Zdaniem Voegelina rdzeniem wszystkich Pawłowych listów jest upewnienie (ang.
assurance)

unieśmiertelniającej

transfiguracji

poprzez

wizję

zmartwychwstałego:

„transfiguracja jest doświadczana jako <historyczne wydarzenie>, które rozpoczęło się wraz z
Pasją i Zmartwychwstaniem Chrystusa”710. Dla Pawła prawdą transfiguracji jest więc to, że
rozpoczęła się ona wraz ze Zmartwychwstaniem. Ten właśnie czynnik odpowiada za to, że
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„When Paul goes beyond the analysis of reality in the perspective of metaxy, in order to interpret his vision of
the Resurrected in the perspective of the divine Beyond that reaches into metaxy, he must, like Plato, resort to the
symbolic form of the myth. Only in this medium can he tell the plot of divine-cosmic drama that beginns with
death and ends with life”. Tamże, s. 313.
709
„he was obsessed with the expectation that the men living in Christ, himself included, would not die at all but,
in the wake of the parousia, be transfigured in their lifetimes. The transfiguration, as it had begun in time
through Jesus the Christ, would shortly be completed in the same time. The Pauline <time> is ambigous
inasmuch as it lets the time of existence blend into the Time of the Tale”. Tamże, s. 314.
710
„Transfiguration is experienced as a <historial event> that has begun with the Passion and Resurrection of
Christ”. Tamże, s. 321.
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święty w swym micie o odkupieniu nie skupia się na analizie sensu w historii (ang. meaning
in history), lecz pisze z perspektywy sensu historii (ang. meaning of history): święty wie, że
opowieść o rzeczywistości - która dla filozofów nie miała ani początku, ani końca - ma swój
koniec

w

pozaświatowej

transfiguracji,

a

ta

rozpoczęła

się

była

wraz

ze

Zmartwychwstaniem711. Radykalizm pneumatycznego doświadczenia odsuwa na bok kwestie
racjonalnej kontroli wydarzenia, medytacyjnej egzegezy logosu partycypacji, na rzecz
potwierdzenia zbawienia – owo potwierdzenie zostaje zrealizowane w opowieści o drugim
Adamie.
Voegelin nie dostrzega w myśli Pawła tylko zaburzenia równowagi świadomości (tj.
pomieszania tego, co się ukazuje w Pomiędzy, z tym, co się nie ukazuje), ale wskazuje na
warunek możliwości owego zaburzenia, warunek, który tkwi immanentnie w samym
wydarzeniu teofanicznym, a więc w samej metaxy. Zdaniem filozofa, Pawłowa wizja nie
zatrzymuje się na poziomie stworzenia (ang. creation) i jego porządku, lecz objawia głębię
boskości, tj. „wolność i miłość boskiej kreatywności” (ang. freedom and love of divine
creativity). Odkrycie tej głębi jest odkryciem boskości ponad rzeczywistością przestrojoną
rytmami genesis i phtora, ponad rządami Ananke. Albo inaczej rzecz ujmując: jeśli dla
Greków, w interpretacji Voegelina, kosmos jest miejscem sporu Ananke i hyperouranion, to
Bóg objawiający się Pawłowi w wizji Zmartwychwstałego jest Bogiem zwyciężającym
Ananke. To Bóg, którego jednorodzony, monogenes pokonuje grzech i śmierć, pod których
postaciami włada Konieczność.
Zmiana w strukturze doświadczenia w metaxy pociąga za sobą zmianę w rozumieniu
mitu – objawienie boskiej wolności i miłości sprawia, że chrześcijański mit nie tyle opowiada
o powstaniu rzeczywistości i jej trwaniu, co o wyzwoleniu człowieka (w ludzkiej duszy
obecna jest boska Wolność) z pęt nieporządku, grzechu i śmierci. Objawiająca się
człowiekowi boska Wolność ewokuje opowieść o wyzwoleniu człowieka. Jeśli doświadczenie
boskiej obecności w duszy jest doświadczeniem boskiej Wolności (transcendencji), to
doświadczenie boskiej obecności w kosmosie wyraża się w opowieści o wyzwoleniu
człowieka spod władzy śmierci. Celem eschatologicznego ruchu całej rzeczywistości jest
transcendencja, co znaczy: Wolność. Pisze Voegelin: „W perspektywie tego celu, mit musi
stać się opowieścią o upadku i powrocie do nieprzemijającego stanu stworzenia zamierzenia
przez boską kreatywność. Musi stać się dramatem stworzenia i upadku, upadku i odkupienia,

711

Tamże, s. 324.
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śmierci i zmartwychwstania, i ostatecznego powrotu stworzenia do jego nieprzemijającej
chwały. Ruch, jeśli ma być sensowny, musi mieć swój koniec”712. Jeśli więc mit opowiada o
dramacie stworzenia, o paradoksie boskiej obecności w rzeczywistości, to wraz z
doświadczeniem transcendencji, Boskiej Wolności, wyłania się świadomość Końca procesu
rzeczywistości, rozwiązania paradoksu – dramat stworzenia uzyskuje swój finał.
Autor Anamnesis przyznawał, że pod tym względem należy uznać wyższość
chrześcijańskiej dyferencji świadomości nad osiągnięciem Platona: „nie możemy przyjąć
Platońskiego mitu za ostateczną dyferencjację, choć bowiem Platon ustanowił prawdę
egzystencji jako kryterium prawdy mitu, to odłożył zadanie pełnego rozwinięcia owego
kryterium”713.
Można więc powiedzieć, że transcendencja Boga, Jego poza/ponad oznacza Wolność
od koniecznego prawa bytu: co powstaje, musi zginąć. Krótko mówiąc: transcendencja Boga
oznacza Jego Wolność. Jednocześnie oznacza to, że doświadczenie transcendowania jest
doświadczeniem wolności, wolności od wydawałoby się żelaznych praw bytu. Partycypacja w
boskości oznacza obecność (parousia) tej Wolności w człowieku. Dlatego symbol
„zmartwychwstanie”, choć może prowadzić do deformacji prawdy egzystencji, jednocześnie
jest genialnym wyrazem objawienia owej boskiej wolności, oznacza bowiem przezwyciężenie
mocą Boga przemocy śmierci, przemocy genesis i phtora – owo przezwyciężenie nie jest
wymknięciem, Jezus bowiem umiera; oznacza raczej przeżycie jej i przeżycie pomimo niej.
Pisze Voegelin: „Paweł w pełni zróżnicował doświadczenie ukierunkowanego ruchu, a
osiągnął to, wyrażając jego cel, jego teleion, [a więc, T.N.] stan aphtarsia ponad ludzkim
uczestnictwem w Anaksymandrowej tajemnicy Apeironu i Czasu” 714 . Jednakże to samo
doświadczenie, w którym zostaje objawiona Boska Wolność, wydaje człowiekowi możliwość
zaburzenia i zburzenia równowagi świadomości – chodzi o możliwość „podstawienia”
mitycznego symbolu za to, co obecne w metaxy.

712

„In the perspective of the goal, the myth must become the story of the fall from and return to the imperishable
state of creation intended by divine creativity. It must become the drama of creation and fall, of fall and
redemption, of death and resurrection, and of the ultimate return of creation to its imperishable glory. The
movement, in order to have meaning, must come to an end”. Tamże, s. 315.
713
„Even the Platonic myth, however, is not fully differentiated; for Plato, though he established the truth of
existence as the criterion for the truth of the myth, refrained from developing the criterion completely”. Tamże,
s.315.
714
„Paul […] differentated fully the experience of directional movement by articulating its goal, its teleion, as
the state of aphatarsia beyond man’s involvement in Anaximandrian mystery of Apeiron and Time”. Tamże, s.
315.
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Zanim jednak przyjrzymy się temu problemowi, spójrzmy jak kwestia eschatologiczna
zarysowuje się w Ewangelii św. Jana.
XI
Analogiczne napięcie między bezpośrednim doświadczeniem boskośći w metaxy a
pośrednim doświadczeniem w kosmosie, z istoty wyrażanym w micie, Voegelin odnajduje w
Ewangelii św. Jana. Po raz pierwszy dochodzi ono do głosu już Prologu: Ewangelista
rozpoczyna od teogonicznego, mitycznego en arche, w którym pobrzmiewają wersety
rozpoczynające Genesis. Jednak autor prologu nie snuje opowieści o początku świata, lecz
medytuje nad wewnętrzną strukturą bosko-kreatywnej (ang. divine-creative) głębi – napięcie
tożsamości i różnicy w łonie samej boskości manifestuje się w stwarzaniu. Stwarzające Słowo
jest życiem, a życie jest „światłością ludzi”, w ten sposób, zdaniem Voegelina,
kosmogoniczne Słowo (będące ekspresją doświadczenia boskiej obecności w kosmosie)
utożsamia się ze „światłością w ciemnościach świecącą” (będąca ekspresją doświadczenia
boskiej obecności w świadomości). Obecność, czyli Słowo, Boga-Ponad, zostaje utożsamiona
z działaniem Boga w modi Początku, z aktem stwarzania przez Słowo. Zdaniem Voegelina
motyw wzajemnego powiązania Słowa Początku ze Słowem Ponad powraca w ósmym
rozdziale Ewangelii - tym razem jednak medytacja nad ich związkiem nie wychodzi od
Początku, aby dojść do Ponad, lecz zaczynając od obecności Słowa w Jezusie, przechodzi
przez historię (przeszłość), aby powrócić do bosko-kreatywnego napięcia sprzed stworzenia.
Przyjrzyjmy się analizom Erica Voegelina: w trakcie debaty z Żydami Jezus
dwukrotnie mówi o sobie JA JESTEM (J 8:24; 8:28), nawiązując tym samym do
samoobjawienia Boga w Księdze Wyjścia (WJ 3:14). Zdaniem autora Order and History,
słowa Jezusa świadczą nie tylko o obecności boskiego Ponad w Jego duszy, ale także
ustanawiają historyczną ciągłość objawień: Bóg objawiający się w epifanii Chrystusa,
przemawiający ustami Jezusa, jest tym samym Bogiem, który powiedział do Mojżesza: „Tak
powiesz Izraelitom: <Jestem, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba
posłał mnie do was>” (Wj 3:15). Na tym jednak nie koniec: w trakcie rozmowy z Żydami
Jezus mówi: „Jeżeli będziecie trwać w nauce Mojej, będziecie prawdziwie uczniami moimi i
poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8:31), na co Żydzi odpowiedzieli, że są
potomkami Abrahama, żyją więc w przymierzu zawartym pomiędzy Abrahamem a Bogiem, i
już są wolni. Jednak Jezus odpowiada im, że wszyscy ci, którzy żyją w grzechu, są
zniewoleni; w końcu rozmowa, która w międzyczasie przemieniła się w spór, kulminuje, gdy
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Jezus mówi, że kto zachowa Jego naukę nie zazna śmierci, na co Żydzi odpowiadają
pytaniem: „Czy ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł?” (J 8:52)
Wtedy Jezus odpowiada: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, JA
JESTEM” (J 8:58).
Oto moment, kiedy Jezus, zdaniem Voegelina, identyfikuje obecność boskiej
rzeczywistości z obecnością pozaczasowego, pozanapięciowego Ponad. W trakcie debaty z
Żydami Jezus ustanawia prawdę ludzkiej egzystencji – napięcie pomiędzy unieśmiertelniającą
obecnością bezczasowego Słowa w duszy a śmiercią, przemijaniem wpisanym w egzystencję.
Tak oto w Ewangelii św. Jana wyłania się kwestia eschatologiczna.
Ta kwestia eschatologiczna dotyczy, o czym pisałem w rozdziale poświęconym
doświadczeniu eschatologicznemu, transcendowania rzeczywistości poza jej strukturę –
„wędrówki” napięciowego kosmosu ku ponadnapięciowemu Ponad. Ale historia Jezusa
Chrystusa ewokuje pytanie o sens paradoksalnego doświadczenia partycypacji w tym, co
nieśmiertelne, i w tym, co śmiertelne. Wróćmy do tekstu Ewangelii: „Oto nadchodzi godzina,
a nawet już nadeszła, że się rozproszycie – każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego.
Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie
mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat” (J 16: 32-33).
Voegelin pyta, jak Jezus może twierdzić, że zwyciężył świat (kosmos), skoro umiera na
krzyżu? Jak Jezus Chrystus może rościć sobie pretensje do nieśmiertelności, skoro wie, że
czeka Go nie tylko los przewidziany wszystkim organizmom żywym (śmierć), ale w dodatku
los haniebny dla obywateli ówczesnego świata, czyli imperium rzymskiego (śmierć na
krzyżu)?
Według filozofa, Jezus udziela przynajmniej częściowej odpowiedzi na to pytanie
chwilę później: „A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz
Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” (J 17:3). Życie wieczne to nic innego, jak poznanie
Nieznanego Boga, Boga Ponad kosmosem. Albo inaczej mówiąc: Ewangelia przedkłada
czytelnikowi taką możliwość odczytania tekstu, według której zwycięstwo nad światem
oznacza właśnie doświadczenie, i przez to uczestniczenie, w tym, co pozaświatowe. Chrystus
doświadczył, a w swej nauce i życiu przekazał prawdę o objawieniu Boga Ponad, które
oznacza

właśnie

Ponad

kosmosu

–

ponad

cierpieniem,

śmiercią

i

napięciem

charakteryzującymi ludzką egzystencję w kosmosie. Ale to nie jedyna możliwość odczytania,
którą Ewangelia przedkłada.
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W komentarzu do przytoczonych powyżej cytatów z Ewangelii Voegelin napisze, że
choć jest jedna boska rzeczywistość, to objawia się w dwóch podstawowych modi: Początku i
Ponad, a każde z tych modi domaga adekwatnego wyrażenia, możliwego tylko w swoistym
dla siebie języku. Doświadczenie obecności boskiego Ponad wyraża się w metaforycznym
języku „ruchu świadomości”, a więc w symbolach odwrócenia i nawrócenia, iluminacji i
olśnienia, odrodzenia, przyciągania itp. Z kolei doświadczenie boskiej obecności w kosmosie
domaga się języka mitu. Paradoksalne w swej istocie doświadczenie Boga Ponad, Boga
nieobecnego w swej obecności, odznacza się taką intensywnością, że różnica pomiędzy
dwoma modi obecności (a wraz z nią różnica pomiędzy dwoma rodzajami języka) zostaje
przesłonięta. Zdaniem Voegelina: „tak stało się w Ewangelii św. Jana, gdy autor pozwolił,
aby kosmogoniczne słowo początku zmieszało się objawiającym słowem wypowiedzianym
do człowieka przez <JA JESTEM>, wprost z Ponad”715. Filozof wskazuje na podstawowy
problem związany z pomieszaniem symbolizmów – problem deprecjacji kosmosu.
Zwycięstwo Słowa Ponad nad światem (J 16:33) oznacza powrót, Voegelin tak to ujmuje,
Słowa, ale nie powrót do Ponad (którego Słowo jest obecnością), ale do bosko-kreatywnego
napięcia sprzed stworzenia świata, do momentu spoza czasu, „zanim świat powstał” (J 17:5).
Właśnie to pomieszanie symbolizmów otwiera możliwość gnostycyzmu, a więc deprecjacji
kosmosu i egzystencji w kosmosie. To ma na myśli Voegelin, gdy pisze o teofanicznym
wydarzeniu jako zaburzeniu rzeczywistości: „intensywność doświadczenia obecności Ponad
przedkłada świadomości problem Początku: gdy Nieznany Bóg Ponad objawia się jako cel
eschatologicznego ruchu duszy, egzystencja w kosmosie staje się niepokojącą tajemnicą. Po
cóż istnieje kosmos, jeśli najlepszym, na co może liczyć człowiek jest życie na świecie, ale
nie ze świata, [życie] kulminujące w ucieczce ze świata przez śmierć?”716.
Oto tajemnica rzeczywistości, twierdzi Voegelin, której rozświetlenia człowiek może
doświadczyć, którą może wyrazić i którą może zaakceptować, lecz której nie może anulować.
Inaczej rzecz ujmując: objawienie Nieznanego Boga, objawienie paradoksalnej obecności
Ponad, skorelowane ze świadomością eschatologicznego ruchu rzeczywistości, ewokuje
pytanie o sensowność istnienia kosmosu. To pytanie może doprowadzić do gnostyckiej
715

„that is what happens in the Gospel of John when the author lets the cosmognic <word> of creation blend
with into the revelatory <word> spoken to man from the Beyond by the <I am>”. Tamże, s. 63.
716
„The intensely experienced presence of the Beyond brings the problem of the Beginning to intense attention.
When the formerly unknown god of the Beyond reveals himself as the goal of the eschatological movement in
the soul, the existence of the cosmos becomes an ever more disturbing mystery. Why should a cosmos exist at
all, if man can do not better than live in it as if he were not of it, in order to make his escape from prison through
death?” Tamże, s. 64.
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eschatologicznego telosu jest ambiwalentne: z jednej strony, jest rozświetleniem prawdy
egzystencji, z drugiej - otwiera możliwość deformacji rzeczywistości. O ile apostoł Paweł
rzutuje więc to, co mityczne na metaxy (to, co dane niebezpośrednio na to, co dane
bezpośrednio), o tyle św. Jan Ewangelista, identyfkując Słowo Ponad ze Słowem sprzed
Początku, stawia pod znakiem zapytania kosmos, resp. sensowność wszechświata,
społeczeństwa i porządku konkretnej egzystencji.
Z przeprowadzonych powyżej analiz wyłania się konkretny widok na to, jak Voegelin
pojmuje doświadczenie oraz myśl św. Pawła i św. Jana, a także na to, na czym polega
ambiwalentny wpływ epifanii Chrystusa na historię. Z jednej strony, to u Pawła dochodzi do
dyferencjacji świadomości pneumatycznej głębi boskości, do doświadczenia „wolności i
miłości boskiej kreatywności”, której wcielona obecność (niemal pleonazm) jaśnienieje na
twarzy Jezusa i ku której zmierza cała rzeczywistość – ten paradoksalny ruch struktury poza
swoją strukturę, będący zbawieniem od napięciowej rzeczywistości, zostaje wyrażony w
symbolu „zmartwychwstanie”. Z drugiej strony, święty wydaje się mieszać to, co
bezpośrednio ukazuje się w metaxy, z tym, co się nie ukazuje – opowieść o
zmartwychwstaniu z wizją zmartwychwstałego.
Z kolei u św. Jana Voegelin z jednej strony dopatruje się maksymalnej dyferencjacji
obecności Słowa Ponad, z drugiej - dostrzega jednak w Ewangelii pomieszanie Słowa Ponad
ze Słowem Początku, pomieszanie otwierające możliwość deprecjacji kosmosu i, co za tym
idzie, zaburzenia subtelnej równowagi świadomości. W ujęciu Voegelina – w koncepcji
dwóch podstawowych modi objawiania się boskości i odpowiadających im formach
symbolicznego wyrazu – podstawą krytyki, jej warunkiem możliwości, jest pomieszanie
dwóch modi objawiania się: pomieszanie tego, co ukazuje się w metaxy, z tym, co w metaxy
ukazywać się nie może; a nie może pokazywać się w metaxy między innymi dlatego, że jest
niczym innym, jak zniesieniem Pomiędzy, pozanapięciowym końcem tego, co napięciowe.
Jednak Pawłowe, a właściwie chrześcijańskie, „pomieszanie” na tym się nie kończy.
Istnieje jeszcze jeden czynnik zaburzenia równowagi świadomości, który choć nie został
przez Voegelina bezpośrednio nazwany (nie możemy więc wskazać konkretnego cytatu), to
przenika wszystkie argumenty i wszystkie analizy Voegelina. Ów „czynnik zaburzenia”, jak
go nazywam, wiąże się z istotą metaxy, co jest równoznaczne z istotą człowieka – ten
czynnik, rozstrzygający w sprawie krytyki Pawłowej eschatologii, to sam symbol
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„zmartwychwstanie”. Dla Voegelina, jak pokażę, nie może być mowy o prawdziwym,
rzeczywistym, dosłownym zmartwychwstaniu: o powstaniu z martwych i powtórnym
przyobleczeniu w ciało. Zmartwychwstanie - chodzi zarówno o zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa, jak i powszechne zmartwychwstanie na końcu czasu – jest dla autora Order and
History
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ponadnapięciowego,
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ponadzmysłowego (ponadcielesnego) „wydarzenia” ducha. Zmartwychwstanie może więc
być tylko analogicznym symbolem, wyrażającym w języku tego, co cielesne, to, co
ponadcielesne. Innymi słowy: zmartwychwstanie nie może być rzeczywistością - tym, co
prawdziwe w swej dosłowności i faktyczności - a jedynie przybliżającą do rzeczywistości
metaforą. O takim ujęciu rezurekcji decyduje struktura metaxy, co pozostaje do wykazania.
XII
Analizy prowadzone w niniejszym podrozdziale rozpocznijmy od przywołania myśli
Immanuela Kanta. Przypomnijmy, że Voegelin w swym filozoficznym kształtowaniu
przyznawał wyróżnione miejsce fenomenologii i właśnie filozofii kantowskiej (patrz rozdział
III). Jednak nawet gdyby Voegelin bezpośrednio nie wyraził swego długu wobec Kanta i jego
następców, to analiza myśli autora Anamnesis i tak musiałaby zmierzać w stronę zestawienia
z transcendentalną analityką filozofa z Królewca. Dlaczego? Ponieważ Kant jest tym
filozofem, który wiąże ze sobą pojęcia czasu, przestrzeni, materialności, zmysłowości i
przedmiotu, a także poznania, doświadczenia i świata. Jeśli Voegelin rozmyśla nade wszystko
nad tym, co nieprzedmiotowe, to to, co przedmiotowe, jest przezeń rozumiane właśnie po
kantowsku.
Osią, wokół której porządkowane są analizy Kanta, jest poznanie. Akt poznania ma
swą podstawę w syntezie dwóch źródeł: „Poznanie nasze wypływa z dwu głównych źródeł
umysłu, z których pierwsze to przyjmowanie przedstawień (odbiorczość wrażeń), drugie zaś
to zdolność poznawania przedmiotu przez te przedstawienia (samorzutność pojęć); przez
pierwsze przedmiot jest nam dany, przez drugie jest on pomyślany w stosunku do swego
przedstawienia”

717

. Pierwsze źródło poznania, przyjmowanie przedstawień tudzież

odbiorczość wrażeń, nazywane jest naocznością i jako takie zostaje przeciwstawione
samorzutności pojęć – dla nas, tj. w kontekście filozofii Voegelina, istotnym jest, że Kant
ogranicza naoczność do naoczności zmysłowej. Innymi słowy, doświadczenie poznawcze, akt
poznania, staje się syntezą pojęć i naoczności, która może być tylko naocznością zmysłową.
717

I. Kant, Krytyka czystego rozumu, przeł. R. Ingarden, Kęty 2001, A50/B74, s. 98.
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Dla Kanta dopełnienie „zmysłowa” jest w istocie rzeczy zbędne; naoczność może być tylko
zmysłowa. Choć nie należy wyobrażać sobie, że naoczność i samorzutność pojęć funkcjonują
niejako niezależnie od siebie - bowiem wszelkie przedstawianie z konieczności musi być
pomyślane przez intelekt – to z perspektywy związku cielesności z metaxy, interesuje nas
przede wszystkim Kantowska wizja naoczności.
Dla Kanta każde poznanie jest poznaniem jakiegoś przedmiotu, po prostu czegoś.
Poznanie, myślenie zmierza do intuicji, Anschauung, do bezpośredniego oglądu przedmiotu.
Aby jednak przedmiot mógł ukazywać się w intuicji, musi być jakoś dany. Jak jednak są nam
dane przedmioty? „Zdolność uzyskiwania wyobrażeń (zdolność odbiorczości) w taki sposób,
w jaki jesteśmy pobudzani przez przedmioty, nazywa się zmysłowością. Za pomocą
zmysłowości przeto przedmioty są nam dane i ona tylko dostarcza nam danych naocznych, za
pomocą intelektu są one pomyślane” (B33-A20). Jedynym sposobem prezentacji
przedmiotów jest według Kanta zmysłowość, ona i tylko ona dostarcza podmiotowi danych
naocznych. Kant do swych analiz wprowadza pojęcia wrażenia i zjawiska: 1) wrażenie to
skutek, jaki przedmiot wywołuje na podmiocie, a dokładniej na jego zdolności
przedstawiania; 2) z kolei zjawiskiem jest przedmiot oglądania empirycznego, a więc takiego,
które do swych przedmiotów odnosi się poprzez wrażenie. W zjawisku możemy wyróżnić
dwa momenty: a) jego materię; materią nazywa Kant „to, co w zjawisku odpowiada
wrażeniu” - materia jest tym, co aposterioryczne, co stanowi moment samego doświadczenia
(b34-a20); b) oraz formę, której funkcją jest porządkowanie według pewnych praw tego, co
różnorodne w zjawisku – forma stanowi to, co aprioryczne; nie jest tym, co dane dopiero wraz
z doświadczeniem, lecz tym, co umożliwia samo doświadczenie, co poprzedza
doświadczenie, ale nie w sensie czasowym, lecz „logicznym”.
Wracając do kwestii materii: istnieje korelacja pomiędzy wrażeniem a materią:
wrażenie jest wrażeniem dla podmiotu, jest ono skutkiem, jaki przedmiot wywołuje w
podmiocie; a materia stanowi przedmiotowy korelat wrażenia, to, co odnajdujemy po stronie
przedmiotu, czyli zjawiska (odróżnionego od przedmiotu samego w sobie). Tak oto
zmysłowość i materialność wiążą się z podmiotem, doświadczeniem i przedmiotem.
Rozważmy jeszcze pokrótce związek wymienionych pojęć z przestrzenią i czasem.
Przedstawienia przestrzeni i czasu są danymi naocznymi (Anschauung) a priori, a nie
pojęciami – nie są wysnute z doświadczenia przedmiotów, one dopiero umożliwiają
doświadczenie przedmiotów. Nie można także wyobrazić sobie przedmiotów (czegokolwiek
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właściwie) jako istniejących, nie przedstawiając jednocześnie przestrzeni i/lub czasu, choć
można przedstawić sobie przestrzeń i czas pozbawione przedmiotów. Pisze Kant: „Przestrzeń
nie jest więc niczym innym jak tylko formą wszelkich zjawisk zmysłów zewnętrznych, tj.
podmiotowym warunkiem zmysłowości, pod którym jedynie naoczność zewnętrzna jest dla
nas możliwa. Ponieważ wrażliwość podmiotu na pobudzanie go przez przedmioty poprzedza
z koniecznością wszelkie bezpośrednie wyobrażenia (Anschauungen) tychże przedmiotów,
można zrozumieć, w jaki sposób forma wszelkich zjawisk może być w umyśle dana przed
wszelkimi rzeczywistymi spostrzeżeniami, a więc a priori, w i jaki sposób przed wszelkim
doświadczeniem może ona, jako czysta naoczność, w której muszą być określone wszelkie
przedmioty, zawierać w sobie naczelne zasady stosunków między nimi” (a26-b42).
Kant przyjmuje, że przestrzeń jest pewną realnością, ale owa realność posiada
ograniczenie – przestrzeń jest formą naoczności dla wszystkiego tego, co ukazuje się
podmiotowi, jest formą dla zjawiska. Niemiecki filozof stwierdza więc empiryczną realność
przestrzeni, ale zarazem dodaje, że z transcendentalnego punktu widzenia przestrzeń jest
czymś idealnym, tj. wszystko, czego doświadcza się w przestrzeni, nie jest rzeczą samą w
sobie, ale zjawiskiem - stąd przestrzeń jest formą zjawisk, a nie rzeczy samych w sobie.
Podobnie jest z czasem, który jest nie tyle formą porządkującą zjawiska na zewnątrz
podmiotu, co formą zmysłu wewnętrznego, tj. „oglądania nas samych i naszego stanu
wewnętrznego” (a33-b50). Czas nie określa ani położenia przedmiotów, ani ich kształtu, ale
„stosunek przedstawień w naszym stanie wewnętrznym” (a33-b50) – choć jest empiryczne
realny (bo wszystko, czego doświadczamy, doświadczamy w czasie), to jest idealny z
transcendentalnego punktu widzenia, czas porządkuje bowiem świat fenomenów, a nie
noumenów. Widzimy więc, że Kant w zjawisku - a więc w przedmiocie zmysłowej
naoczności - wyróżnia materię i wrażenia (a posteriori) oraz czas i przestrzeń jako formy
wszelkich zjawisk (a priori), dopiero umożliwiające doświadczenie przedmiotów.
Wszystkie te Kantowskie pojęcia (określam je jako „kantowskie” biorąc pod uwagę
przede wszystkim ich związek z przedmiotowym poznaniem) pojawiają się przy okazji analiz
prowadzonych przez Voegelina.
Analizy prowadzone przez nas w dwóch poprzednich podrozdziałach sprowadzały się
do postulowanego przez Voegelina pomieszania dwóch porządków: tego, co ukazuje się
bezpośrednio w Pomiędzy, z tym, co w metaxy się nie ukazuje, a co może być jedynie
przedłożone w micie. Mit, opowieść o Początku i Końcu musi być podporządkowany temu,
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co ukazuje się w metaxy. Pisze Voegelin: „[Mit] ulegając rozświetleniu, ukazuje się jako
egzegeza teofanicznego wydarzenia w metaxy […] Mit filozofa jest konstruowany ostrożnie,
tak aby opowieść o boskiej obecności w kosmosie uczynić kompatybilną z egzystencjalną
prawdą ludzkiego napięcia ku boskiej podstawie”718. To nie mit jest kryterium egzystencji w
metaxy, lecz prawda egzystencji w Pomiędzy stanowi kryterium prawdziwości mitu. Nawet
jeśli zgodzimy się z takim wnioskiem, to możemy zapytać: co właściwie ukazuje się w
metaxy (co wydarza się w pomiędzy), albo też: co może ukazywać się w metaxy?
Przyjrzyjmy się tekstom napisanym przez Voegelina pod koniec lat sześćdziesiątych
ubiegłego wieku, Ewiges Sein in Zeit oraz Was ist politische Realität?. Pisze filozof: „po
pierwsze, filozoficzne doświadczenie odsłania duszę jako miejsce napięć pomiędzy
czasowym istnieniem doświadczającego człowieka i wiecznym istnieniem, którego
urzeczywistnienia się doświadcza” 719 . Tak rozumiana dusza jest miejscem doświadczenia
(właściwie: doświadczeń) transcendencji: „to doświadczenie napięcia pomiędzy biegunami
czasowego i wiecznego istnienia, a nie przedmiotowe poznanie któregokolwiek z biegunów
czy też napięcia jako takiego. Jaki by nie był status człowieka jako podmiotu doświadczenia,
doświadcza on w swej duszy napięcia pomiędzy dwoma biegunami, z których jeden,
nazywany temporalnym, znajduje się w jego wnętrzu, zaś drugi leży poza nim, choć nie
należy utożsamiać go z jakimkolwiek przedmiotem spośród czasowego świata, bowiem
doświadcza się go jako Ponad wszelkim czasowym bytem świata”720.

718

„becomes luminous as the exegesis of a theophanic event in the metaxy […] This philosopher’s myth is
carefully devised so as to make the tale of divine presence in reality compatibile with the existential truth of
man’s tension toward the divine ground”. E. Voegelin, Order and History IV… dz. cyt., s. 313.
719
„Vor allem enthüllt die philosophische Erfahrung die Seele als den Ort den Spannung zwischen dem
zeitlichen Sein des erfahrenen Menschen und dem ewigen Sein, dessen Verwirklichung erfahren wird”/„In the
first place, the philosophical experience discloses the soul as the locus of the tensions between the temporal
being of the experiencing man and eternal being, whose realization is experienced”. E. Voegelin, Ewiges Sein…
dz. cyt., s. 263/E. Voegelin, The Eternal… dz. cyt., s. 321.
720

Es handelt sich um die Erfahrung einer Spannung zwischen Polen zeitlichen und ewigen Seins, nicht um
gegenständlisches Erkennen – weder der Pole noch der Spannung selbst. Wie immer es um den Menschen als
das Subjekt der Erfahrung bestellt sein möge, so erfährt er seelisch eine Spannung zwischen zwei Seinspolen,
deren einer, gennant der zeitliche, in ihm selbst liegt, während der andere ausserhalb seiner selbst liegt, jedoch
nicht als ein Gegenstandt im zeitlichen Sein der Welt identzifiziert werden kann, sondern als ein Sein jenseits
alles zeitlichen Seins der Welt erfahren wird”/„It is the experience of a tension between the poles of temporal
and eternal being, not an objective cognition either of the poles or of the tension itself. Whatever may be the
status of man as the subject of experience, he does experience in his soul a tension between two poles of being,
of which one, called temporal, is within himself, while the other lies outside of himself, yet cannot be identified
as an object in the temporal being of the world but is experienced as being Beyond all temporal being of the
world”. Tamże, s 265/ s. 322.
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Przyjrzymy się powyższemu fragmentowi: boskiego bieguna doświadcza się w
napięciu jako czegoś ponad, poza „czasowym bytem świata”. Świat i czas są powiązane; to,
co światowe, jest tym, co czasowe, a to, co czasowe, jest zawsze czymś światowym. Tym
czymś zarówno światowym, jak i czasowym są byty, które dla poznającego podmiotu są
przedmiotem doświadczenia. Byt czasowego świata to dla podmiotu przedmiot poznania. Ale
dusza rozumiana we właściwym sensie nie jest miejscem doświadczenia przedmiotów, ani
miejscem ukazywania się bytów, lecz „przestrzenią” doświadczenia napięcia pomiędzy
dwoma biegunami, z których jeden, będący biegunem czasu i świata, leży wewnątrz
człowieka (choć nie należy utożsamiać go z człowiekiem), zaś drugi znajduje się poza, co
znaczy: poza bytem, a więc poza tym, co ukazuje się w czasie i świecie. Ten drugi biegun jest
pozaczasowy, pozaświatowy i dlatego jest niebytem.
Voegelin następnie odwołuje się do Platońskiej triady Nous-Psyche-Soma – psyche
jest nous w sensie miejsca napięć. Ale psyche oznacza także sensorium transcendencji:
intencjonalną otwartość; podmiotem psyche czy też po prostu tym, kto ma psyche, jest
człowiek, konkretny człowiek. Konkretność człowieka przejawia się w jego indywidualnej,
niepowtarzalnej cielesności. Napisze Voegelin: „Gdy filozofujemy, to psyche jest dla nas
miejscem doświadczenia istnienia, ale podmiotem doświadczenia jest konkretny człowiek.
Postulować istnienie psyche bez czasoprzestrzennej lokalizacji w konkretnym człowieku jako
podmiocie doświadczeń jest rzeczą filozoficznie niedopuszczalną” 721 . Czasoprzestrzenna
lokalizacja, owo „raum-zeitliche Ortnung” czy też „spatio-temporal localization”, oznacza
cielesność. Konkretny człowiek posiada ciało. Człowiek uczestniczy w tym, co czasowe i
przestrzenne, a więc w świecie na mocy faktu posiadania ciała. Voegelin wiąże ciało z
czasem i przestrzenią, a więc z byciem podmiotem w świecie.
Jednak filozofa idzie dalej niż myśl Kanta. Czasoprzestrzenny charakter ciała oznacza
także partycypację w apeironie, wydanie ciała na los powstawania i przemijania. Ciało nie
tylko ukonkretnia człowieka, lecz także sprawia, że uczestniczy on w grze genesis i phtora.
Jeśli rozumieć metaxy jako pomiędzy immanencji i transcendencji, to człowiek uczestniczy w
immanencji właśnie dzięki ciału. Innymi słowy: jeśli doświadczenie napięcia jest
721

„Philosophierend ist die Psyche für uns daher der Situs der Seinserfahrung, als deren Subjekt der konkrete
Mensch zu setzen ist; die Annahme einer Psyche ohne raum-zeitliche Ortung in einem konkreten Menschen als
dem Subjekt ihrer Erfahrungen ist philosophisch unzulässig”/„When we are engaged in philosophizing the
psyche is for us the site of the exprienece of being, with the concrete human being posted as its subject. To
postulate the psyche without its spatio-temporal localization in a concrete man as subject of its experiences is
philosophically inadmissible”. Tamże, s. 270-271/ s. 328.
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doświadczeniem napięcia pomiędzy biegunem boskości (wieczności) a biegunem
światowości (czasowości), to na mocy posiadania psyche człowiek partycypuje w tym, co
boskie i wieczne, zaś na mocy posiadania ciała partycypuje w tym, co światowe i czasowe
(również przestrzenne). Naturalnie są to dwa różne rodzaje partycypacji, ponieważ boskość
jest Ponad, leży poza człowiekiem, natomiast to, co czasowe, znajduje się wewnątrz
człowieka. Jednak nie idzie nam tu o specyfikę każdego rodzaju partycypacji, ale o sam fakt
rozpostarcia człowieka pomiędzy dwoma biegunami.
W eseju Was ist politische Realität? Vogelin zwiąże cielesność człowieka z
przedmiotowością. Wyróżnia on trzy znaczenia słowa przedmiot: po pierwsze, chodzi o
przedmiotowość skorelowaną z intencjonalnością świadomości; sam fakt tego, że jako
intencjonalność świadomość intenduje przedmioty. Drugie znaczenie słowa „przedmiot”
wyłania się przy okazji refleksji historycznej: dla retrospektywnego spojrzenia – czy to
uczestnika teofanicznego wydarzenia, czy to badającego przeszłość historyka - przedmiotem
staje się prawda przeszłej epoki. Voegelin ma na myśli to, że po wydarzeniu toefanicznym
przeszłość, a więc przeszłe artykulacje i rozumienia ludzkiego napięcia, staje się przedmiotem
krytyki i racjonalnej oceny, badania w świetle „aktualnego” doświadczenia. W takim
rozumieniu przedmiotem jest to, co przeszłe. I wreszcie trzecie znaczenie: „Trzecia warstwa
znaczenia słowa przedmiot – a jest to warstwa, którą musimy wprowadzić - wiąże się z
rozproszeniem świadomości wśród wielości ludzi, z których każdy odznacza się odrębną,
cielesną egzystencją […] świadomość nie jest ani intellectus unus, tj. boską, kosmiczną
świadomością, ani też ogólnoludzką świadomością, ale odrębną świadomością konkretnych
jednostek”722.
To niezwykle istotny fragment, gdzie Voegelin explicite łączy w cielesność człowieka,
jako podstawę jego indywidualizacji, z kategorią przedmiotowości. Autor zdaje się mówić:
przedmiotem nazywamy nie tylko wszystko to, na co nakierowuje się intencja świadomości,
ale także ciało; albo inaczej rzecz ujmując: we własnym bycie człowieka przedmiotowość
przybiera między innymi postać cielesności. Ciało człowieka jest dla Voegelina przedmiotem.
722

”/„Die dritte Bedeutungsschicht von >>Gegenstantand<<, die wir jetzt hinzuzufügen haben, ist also durch die
Verteilung des Bewusstseins über eine Vielzahl von Menschen in leiblich diskreter Existenz gegeben. […] dass
Bewusstsein nicht intellectus unus, d.h. nicht kosmisches, göttliches oder menschheitliches Bewusstsein ist,
sondern diskretes Bewusstsein konkreter Menschen”/„The third layer of the meaning of object, which we must
now add, is given by the distribution of consciousness among a multitude of people with the discrete corporeal
existence. […] consciousness is not intellectus unus, ie., not a cosmic, divine, or generically human
consciosness, but the discrete consiousness of concrete individuals”. E. Voegelin, Was ist Politische… dz. cyt., s.
320/E. Voegelin, What is… dz. cyt., s. 378; 320)
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W obu przypadkach przedmiotowość oznacza sposób jawienia się czy też bycia bytu, właśnie
przedmiotu – przedmiot jest przedmiotem czasoprzestrzennym, a więc światowym,
immanentnym. Jako takie ciało stanowi moment antytetycznej pary biegunów immanencji i
transcendencji, i to w taki sposób, że wpisuje się w immanencję. Tak jak transcendencja
pozostaje związana z nous i pneuma, umysłem i duchem, tak immanencja wiąże się z czasem
i przestrzenią, a także z materialnością i zmysłowością – krótko mówiąc: z przedmiotowością.
Określenie przez Voegelina ciała jako „czasoprzestrzennej lokalizacji” (co ma miejsce w
Ewiges Sein in der Zeit) świadomości zakłada, idąc tokiem myśli Kanta, przedmiotowy
charakter ciała, a zatem jego związek ze zmysłowością (tym, co poznawane za pomocą
zmysłów) i materią, która dla Kanta była zjawiskowym korelatem wrażenia, treścią
doświadczenia. Przynależność ciała do bieguna przedmiotowości zostaje przez Voegelina
potwierdzona w czwartym tomie Order and History, gdzie pisze: „Metaxy pozostaje
symbolem wyrażającym w wiążący sposób doświadczenie egzystencji w Pomiędzy
rzeczywistości-rzeczy, wliczając w to cielesne ulokowanie świadomości, i Ponadrzeczywistości”723.
Jeśli więc tym, co w wydarzeniu przekraczane jest przedmiotowość, to
transcendowanie jest transcendowaniem poza ciało – ciało bowiem należy do rzeczywistości
immanencji.
Przyjrzyjmy się jeszcze, jak Voegelin wiąże metaxy z niematerialnością. Zasadniczo
autor Anamnesis nie posługuje się pojęciem materii tudzież materialności, choć zakłada ich
istnienie, używając pojęcia niematerialności. Jeśli, jak już ustaliliśmy, metaxy jest sferą
transcendowania, a doświadczenie boskości jest doświadczeniem transcendencji, to
transcendowanie,

resp.

przekraczanie

kategorii

przedmiotowości,

oznacza

także

przekraczanie cielesności, wykraczanie poza cielesność. Przypomnijmy, że według Voegelina
aby dosięgnąć prawdy Pawłowej wizji, musimy rozważyć ją w kontekście metaleptycznej
świadomości: „jest prawdą, że musimy zaakceptować [wizję Zmartwychwstałego, T.N.] jako
rzeczywiste, prawdziwe wydarzenie w metaxy, wydarzenie konstytuujące historię”724.
Rozważmy więc Pomiędzy w kontekście przedmiotowości (a więc zmysłowości,
materialności - cielesności) analizując trzy fragmenty. Po pierwsze, we wprowadzeniu do IV
723

„The metaxy, thus, remains the symbol that validly express the experience of existence in the In-Between of
thing-reality, including the bodily location of consciousness, and Beyond-reality”. E. Voegelin, Order and
History IV… dz. cyt., s. 45.
724
„The Pauline vision, it is true, must be accepted as a real event in the metaxy, constitutive of history”. Tamże,
s. 308.
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tomu Order and History autor podejmuje wątek deformacji źródłowego doświadczenia i
przekształcenia go w doktrynę – pierwotny język symboli może utracić swój metaleptyczny
charakter, stając się zespołem twierdzeń o przedmiotach. Historycznie, uważa Voegelin, ta
możliwość zrealizowała się w stoicyzmie: „Bosko-ludzkie spotkanie, zanalizowane ostrożnie
przez Platona jako niematerialne Pomiędzy boskiej i ludzkiej rzeczywistości, i przez
Arystotelesa jako metaleptyczna rzeczywistość, stały się dla stoików własnością materialnego
przedmiotu zwanego psyche. Następnie ta materializacja psyche i napięcia została rozszerzona
na boskość i kosmos”725.
O niematerialności metaxy możemy przeczytać jeszcze w dwóch miejscach: w Was ist
politische Realität oraz w The Beginning and the Beyond. W tym pierwszym tekście Voegelin
łączy nieprzedmiotowość doświadczenia z niematerialnością Pomiędzy (przytaczam dłuższy
fragment w oryginale, cytat drugi): „Der nicht-gegenstandlichen Charakter der Erfahrung von
Ordnung lasst kein sogenannts intersubjektivs Wissen von Ordnung zu; im Gegenteil, das
Intangible der Realität, das keineswegs ein Ineffabile ist, lasst Spielraum fur ine Vielhl von
modi der Erfahrungen, die eine entsprechende Vielzahl von symbolischen Ausdrucken der
Erfahrungen motivieren”726.
Wreszcie w późniejszym eseju Voegelin także użyje słowa „intangible”, tym razem w
kontekście metaleptycznego charakteru symboli: słowo Boże, które słyszeli prorocy, nie może
być rozumiane literalnie, jako „emanujący z Boga akustyczny fenomen, otrzymany przez
proroka w formie słuchowego doświadczenia”727, owo słowo można bowiem równie dobrze
ujrzeć – w każdym wypadku chodzi jednak o symbol, o wyraz, o ekspresję bosko-ludzkiego
spotkania, a nie o bezpośrednie spotkanie, jak pisze autor (znowuż cytuje fragment w
oryginale, jako cytat trzeci): „Any type of imaginery will do, so long as it conveys the
awareness that the Word is not an utterance of immanent man but emerges from the intangible
point of the divine-human encouter in the Metaxy”728.

725

„The divine-human encouter, carefully analyzed by the Plato as immaterial In-Between of divine and human
reality, and by Aristotle as the metaleptic reality, becomes for Stoics under the name of tension the property of
material object called psyche. The materializtion of the psyche and tension is then extended to divine reality and
the cosmos at large”. Tamże, s. 87.

726

E. Voegelin, Was ist… dz. cyt., s. 288.
„acoustic phenomenon emanating from God and received as an auditionary experience by the prophet”. E.
Voegelin, The Beginning… cyt., s. 180.
728
Tamże, s 180.
727
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Z powyższych cytatów wypływa wniosek. Jak widać z cytatu pierwszego, zarówno
metaxy, jak i wydarzające się w niej wydarzenie teofaniczne są niematerialną (immaterial)
rzeczywistością - co wskazuje na ich nieprzedmiotowy charakter. W cytacie trzecim Voegelin
dowodzi, że spotkanie Boga z człowiekiem wyłania się z niedotykalnego punktu w Pomiędzy,
z „miejsca”, które nie przedkłada niczego do dotknięcia; miejsca, które naoczności zmysłowej
nie dostarcza żadnego wrażenia. Natomiast drugi cytat wskazuje, że nieprzedmiotowe
doświadczenie porządku – gdzie nieprzedmiotowość oznacza zarówno charakter tego, co
doświadczane, jak i rzeczywistość doświadczającego – wiąże się z niedotykalnością
omawianej rzeczywistości. To, co nieprzedmiotowe, jest tym, co niedotykalne, niematerialne,
nie ukazujące się w doświadczeniu zmysłowym. Tymczasem, jak pamiętamy z
przeprowadzonych w niniejszym podrozdziale analiz, ciało jest przedmiotem, tym, co
pozwala człowiekowi uczestniczyć w czasie i przestrzeni, a wreszcie tym, co materialne i
zmysłowe (tym, co przedkłada się doświadczeniu zmysłowemu).
Krótką mówiąc: metaxy i wszystko to, co w niej się wydarza, ma nieprzedmiotowy
charakter, gdzie nieprzedmiotowy znaczy także: niezmysłowy, niematerialny – bezcielesny.
Eric Voegelin, idąc za Kantem, wiąże przedmiot z doświadczeniem zmysłowym. W
doświadczeniu zmysłowym możemy wyróżnić stronę formalną, tj. aprioryczne formy
naoczności (przestrzeń i czas), oraz aspekt materialny, związany z treścią rzeczywistego
spostrzeżenia, ze zmysłowymi wrażeniami. Według Voegelina, ciało jest tym czymś, dzięki
czemu uczestniczymy w czasoprzestrzennym świecie przedmiotów, ciało jest także czymś
dostępnym dla zmysłowego doświadczenia, jest po prostu doświadczanym przez człowieka
przedmiotem (widzianym, słyszanym, wyczuwanym, smakowanym i dotykanym). To
związane ludzkiej cielesności ze światem jest niezwykle brzemienne w skutki – w
doświadczeniu napięcia ku boskiej rzeczywistości człowiek transcenduje to, co światowe,
przedmiotowe. Inaczej rzecz ujmując: w wydarzeniu teofanicznym nie doświadcza się
niczego światowego, przedmiotowego – metaxy, „miejsce” wydarzenia, jest przecież czysto
duchowym miejscem; tym, co niematerialne. Wydarzające się w Pomiędzy spotkanie jest
spotkaniem duchów, umysłów, gdzie nic materialnego nie ma wstępu. Jedynym, co w metaxy
pozostaje ze sfery immanencji, jest psyche w sensie sensorium, jako sam warunek możliwości
transcendowania.
Możemy więc powiedzieć, że w metaxy jako sferze transcendowania immanencja
(przedmiotowość) zostaje zredukowana i zachowana w postaci samej otwartości (biorąc pod
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uwagę czas, możemy powiedzieć, że tym, co pozostaje z czasu w metaxy, jest sama otwartość
czasu na to, co wieczne; otwartość na wtargnięcie tego, co wieczne) – a to znaczy, że
cielesność (jako przedmiotowość) nie ma wstępu do metaxy729. Po pierwsze, oznacza to, że
dla Voegelina niemożliwa jest manifestacja boskości przez cokolwiek materialnego. To, co
materialne, nie może stanowić pośrednika objawiania żadnej formy świętości. Wszelkie
opowieści, mity, symbole - jak chociażby przywoływany epizod o objawieniu w gorejącym
krzewie - mają charakter eikos mythos, są więc symbolizacjami ukazującymi spotkanie z tym,
co duchowe, za pośrednictwem materialnych obrazów; wszelkie opowieści o wydarzeniu
spotkania mają charakter analogiczny – opowiadają o spotkaniu tego, co duchowe, tak jakby
było ono spotkaniem pomiędzy materialnymi bytami.
Po drugie - co wynika pośrednio z pierwszego, ale w kontekście niniejszego rozdziału
pozostaje daleko bardziej znaczącym – wyklucza to rozumiane po chrześcijańsku
Zmartwychwstanie, zarówno jeśli chodzi o Jezusa Chrystusa, jak i powstanie zmarłych na
końcu czasu. Dzieje się tak, ponieważ Zmartwychwstanie jest zmartwychwstaniem w ciele, a
więc w tym, co dla Voegelina wiąże się nieusuwalnie z tym, co przedmiotowe.
XIII
Musimy teraz spleść trzy poruszane poprzednio wątki: fenomenologicznego akcesu
Voegelina, relacji cielesności i metaxy oraz potwierdzenia bądź obalenia hipotezy
idolatrycznego rysu jego myśli. Rozpocznijmy od kwestii fenomenologicznego akcesu: jak
pamiętamy, w dwóch miejscach Ery ekumenicznej możemy przeczytać o tym, że jeśli chodzi
o boskie objawienie w teofanicznym wydarzeniu, o przybywanie boskości z transcendencji, to
zarówno inicjatywa, jak i postać przybywania należą do Nieznanego Boga. To nie człowiek
wywołuje boskość i to nie człowiek decyduje o tym, jak może, a jak nie może, jawić się
boskość. Pisze Voegelin: „Gdy Bóg pozwala się ujrzeć, czy to w krzewie gorejącym czy w
prometejskim ogniu, jest takim, jakim objawia się w wydarzeniu”730. Następnie powtarza tę
729

W tym punkcie moja interpretacja różni się od tego, co proponuje Paul Caringella. Caringella uważa, że
Voegelinowska koncepcja równowagi świadomości respektuje to, co poznawalne w modi rzeczywistości-rzeczy,
a więc to, co ostatecznie zmysłowe, cielesne – materię nieożywioną, rośliny, zwierzęta, ludzie ciało, a także
wyobrażenia widzialnych bogów. Caringella zwraca uwagę na fragmenty późnych pism Voegelina, w których
ten ostatni pisał o tym, że partycypacja w boskości wydarza się poprzez ekspolarcję tego, co wewnątrz kosmosu,
wliczając to także świadomość, wraz z jej intencjonalnością i uczestnictwem w immanencji. Rzeczy,
rzeczywistość-rzeczy, oznaczają więc, zdaniem Caringelii, to, co konkretne: ciało, życie biologiczne, widzialny
kosmos itp. A jednak, jak uważam i jak dowodzę, ten zauważany przez Caringelle respekt wobec tego, co
cielesne, ma Janusowe oblicze. Zob. P. Caringella, Voegelin: Philosopher of… dz. cyt., s. 197
730

„When the God lets himself be seen, whether in a burning thornbush or in Promethean fire, he is what he
reveals himself to be in the event”. E. Voegelin, Order and History IV… dz. cyt., s. 293.
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myśl w kontekście osoby św. Pawła: „Jako że wizja wydarza się w metaxy, nie można jej
rozdzielać na przedmiot i podmiot. Jedynym <przedmiotem> wizji jest otrzymana wizja; i nie
ma innego podmiotu wizji niż odpowiedź na boską obecność w duszy człowieka. Każda
próba zerwania tajemnicy bosko-ludzkiej partycypacji, tak jak wydarza się ona w
teofanicznym wydarzeniu, jest głupstwem i błędem. Od strony subiektywnej, nie można
<wyjaśnić> boskiej obecności w wizji psychologią Pawła; od strony obiektywnej
jakiekolwiek <krytyczne wątpliwości> co do wizji Zmartwychwstałego znaczyłyby, że ów
krytyk wie, jak Bóg może pozwalać się zobaczyć [podkreślnie moje]”731.
Oto, jak już pisałem, radykalne scedowanie fenomenalności boskości na boskiego
partnera; scedowanie, które wyraża radykalność fenomenologicznego dążenia – pomyśleć
fenomen tak, aby nie narzuciwszy mu żadnych ograniczeń, pozwolić zjawiać mu się zgodnie
z jego prawdą, pozwolić na to, aby ukazał się (objawił się), a więc ukazał z głębi swej sobości
(choć są to sformułowania zapożyczone z pism Jean-Luc Mariona, to nie ulega wątpliwości,
że wyrażają one intencję Erica Voegelina). Pytanie, jak współczesny badacz może dotrzeć do
chrześcijańskiego doświadczenia, jak może otworzyć się na objawienie, które powierzyło się
św. Janowi i św. Pawłowi? Odpowiedź wydaje się relatywnie prosta: jedyną drogą wiodącą
do zrozumienia tego, jak Bóg powierzył się wymienionych jest hermeneutyka.
Ta pozornie, jak się wydaje, banalna konstatacja wskazuje na konieczność „zwrócenia
spojrzenia” na te teksty, które powiadają o Wcieleniu i Zmartwychwstaniu. To w tekstach
składających się na Nowy Testament możemy znaleźć odpowiedź, jak Bóg objawił się w
wydarzeniu, resp. jakim pozwolił się zobaczyć.
W Ewangelii św. Jana zmartwychwstały Chrystus ukazuje się czterokrotnie. Po raz
pierwszy Marii Magdalenie (J 20:11-18), potem trzykrotnie apostołom: w Jerozolimie (lub w
jej pobliżu) (J 20:19-23), następnie w słynnym epizodzie z apostołem Tomaszem (J 20: 2429), w końcu nad Morzem Tyberiadzkim (J 21: 1-23). Zwróćmy najpierw uwagę na drugie i
czwarte wydarzenie. W Ewangelii czytamy: „rzekł do nich: <Pokój wam!> A to
powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana” (J
20:19-20). Z kolei w epizodzie opowiadającym o Zmartwychwstałym w Galilei czytamy: „A
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„As the vision occurs in the metaxy, it must not be split into <object> and <subject>. There is no object of the
vision other than the vision received; and there is no subject of the vision other than the response in man’s soul
to divine presence. Any attempt to break up the mystery of divine-human participation, as it occurs in theopanic
event, is fatuous. On the subjective side, one cannot <explain> the divine presence in the vision by the
psychology of Paul. And on the objective side, „critical doubts” about the vision of the Resurrected would mean
that the critic knows how God has right to let himself be seen”. Tamże, s. 307.
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Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im – podobnie i rybę” (J 21: 13). Zmartwychwstały Jezus
pokazuje Apostołom ręce, które przybito do krzyża, i bok, który przebito włócznią – ukazuje
im więc te miejsca swego ciało, przez które weszła śmierć; te, w których ciągłość Jego ciała
została przerwana. A jednak, choć zmarł na krzyżu „wtedy”, to ukazuje im się „teraz”,
ukazuje się przemawiając do Apostołów i wskazując na swe ciało („ręce i bok”).
Samoobjawienie Jezusa Chrystusa (nie rozstrzygamy, czy jest On człowiekiem-Bogiem,
drugą osobą Trójcy, czy też Voegelinowskim człowiekiem imieniem Jezus, w którego psyche
zamieszkał Chrystus, maksymalna obecność boskiej rzeczywistości, czy jeszcze kimś innym)
dokonuje się w mowie, w logosie, w tym swoiście ludzkim, osobowym sposobie ukazywania
się – oto ten, który zmarł, lecz teraz stoi pośród Apostołów i przemawia do nich; ale także ten
pokazuje swe ciało, członki swego ciała – to, mówiąc językiem Voegelina, boska
rzeczywistość, która wskazuje na ciało, a ono w równym stopniu, co mowa, jeśli nie w
większym, ukazuje chwałę Zmartwychwstania. Podlegające śmierci ciało, ciało już przecież
uśmiercone, ukazuje się teraz jako żywe i tym samym ukazuje prawdę zmartwychwstania –
zwycięstwo nad grzechem i śmiercią.
Jeśli chodzi o drugi z przytaczanych fragmentów: przyjść, wziąć i podać chleb oraz
rybę może tylko ten, kto ma ręce, w które może coś wziąć i którymi może coś podać. Jeśli
poważnie potraktować tekst Ewangelii, to Jezus rzeczywiście wziął do ręki chleb i rybę,
rzeczywiście podał je Apostołom, aby się najedli. Owo rzeczywiście w tym wypadku znaczy:
cieleśnie. Oczywiście zwolennik interpretacji Voegelina mógłby powiedzieć: tekst Ewangelii
wcale nie jest oczywisty; mamy tu do czynienia z opowieścią, która o prawdzie zbawienia i
transfiguracji mówi na sposób symboliczny, a więc metaforyczny – przedstawiona powyżej
interpretacja jest więc skażona niezrozumieniem, tj. literalnym odczytaniem tekstu. Być
może, mógłby ciągnąć zwolennik przywołanej interpretacji, chleb i rybę należy rozumieć
figuralnie, jako pokarmy duchowe, których właściwy sens został pojęty przez Apostołów
dopiero po śmierci Jezusa.
Jest jednak w Ewangelii św. Jana epizod rozprawiający się z powyższym, krytycznym
argumentem. Zacytujmy szerszy fragment: „Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos,
nie był z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: <Widzieliśmy
Pana!>. Ale on rzekł do nich: <Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę
palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę>. A po
ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego znowu byli w wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus
przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: <Pokój wam!>. Następnie rzekł
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do Tomasza: <Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do Mego
boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!>. Tomasz Mu odpowiedział: <Pan mój i
Bóg mój>. Powiedział mu Jezus: <Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś?
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli!>” (J 20:24-29).
Tomasz, tak jak nasz hipotetyczny dyskutant, nie wierzy, potrzebuje dowodu – nie
wystarczy mu tylko ujrzenie Jezusa, domaga się także dotknięcia. Domaga się więc, aby jego
ciało dotknęło ciała Jezusa - tylko bowiem ciało, a nie spojrzenie, może być absolutnie
pewnym rzeczywistości cielesności (ciało jawi się w swej prawdzie w pełni, w swej
cielesności, tylko w dotyku), spojrzenie może się mylić co do ciała (pytanie: czy to ciało
żywego, czy zmarłego?), ciało tej pomyłki nie zna. Apostoł Tomasz musi więc włożyć swe
palce w ciało Jezusa, musi włożyć swą rękę w ranę powstałą po przebiciu włócznią – wtedy
pozna prawdę, wtedy rzeczywiście uwierzy. Ta fenomenologiczna interpretacja nie stoi w
sprzeczności z historyczną: żądanie Tomasza i odpowiedź na owo żądanie może być wyrazem
polemiki z doketyzmem, ale konflikt pomiędzy rodzącą się ortodoksją a doketyzmem mógł
mieć miejsce tylko, jeśli niektórzy chrześcijanie wierzyli - także na podstawie świadectwa
tych, którzy tego bezpośrednio doświadczyli – że Jezus Chrystus zmartwychwstał w ciele.
Druga część fragmentu, odpowiedź na żądanie Tomasza, pozostaje enigmatyczna i
tajemnicza. Jezus poleca Tomaszowi, aby włożył swój palec w rany po gwoździach, a w bok
swoją rękę. Po tym wezwaniu natychmiastowo pada deklaracja Tomasza: „Pan mój i Bóg
mój”. Pomiędzy dwoma zdaniami zionie hiatus: czy Tomasz podniósł rękę, włożył palce, a
następnie rękę, i przekonał się, że to ciało rzeczywiste; a może ukazanie się oczom Apostoła i
usłyszenie padających z ust Jezusa słów wystarczyły, aby Tomasz uwierzył? Tekst nie daje
jednoznacznej odpowiedz. Ale udziela jednoznacznej odpowiedzi na pytanie niejako bardziej
podstawowe: Tomasz – czyli ten, który wątpił w rzeczywistość, w cielesność
zmartwychwstania – uwierzył, po tym, jak dostąpił samoobjawienia Jezusa Chrystusa, jak
doświadczył boskości w jej wydarzaniu. Samoobjawienie Zmartwychwstałego jest
rozstrzygające w kwestii zmartwychwstania: twórcy tekstów wchodzących w skład Ewangelii
wierzyli w rzeczywistość, tj. w cielesność zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
Powyższe analizy prowadzą więc do wniosku, że chrześcijanie wierzyli, iż Chrystus
zmartwychwstał w ciele; a więc, że prawdziwie pokonał śmierć, wyzwolił się z żelaznego
prawa bytu: niekończącego się procesu genesis i phtora. A nawet więcej niż to:
zmartwychwstanie w ciele nie jest po prostu faktem, czymś, co się wydarzyło, co miało
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miejsce – ciało zmartwychwstałe jest ciałem teofanii, miejscem chrystofanii, w nim i przez
nie dokonuje się samoobjawienie boskości. O tym, że ciało nie zostaje wyłączone z gry
objawiania w wydarzeniu przekonuje czytelników Prolog do Ewangelii św. Jana: „A Słowo
stało się ciałem, i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką
Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy” (J 1:14). To ucieleśnione, wcielone
słowo przedkłada ludziom do oglądania otrzymaną od Boga chwałę. Boża chwała (hebr.
khabod, gr. doxa) ukazuje się w ciele i poprzez ciało, albo inaczej rzecz ujmując: chwała
Nieznanego Boga daje się oglądać ludziom tylko poprzez Wcielone słowo – bez ucieleśnienia
ludzie nie mogliby oglądać owej chwały. Powyższe analizy nie są wyrazem jakiejś konkretnej
teologicznej doktryny ani nie wynikają z przyjęcia chrześcijańskiej wiary – wyrastają one z
analizy biblijnego tekstu, z fenomenologicznej analizy tego, jak Bóg – co do możliwości –
pozwala się zobaczyć.
To właśnie ta wiara i to doświadczenie – doświadczenie zmartwychwstałego w ciele
oraz przekonanie (czy jest to mniej lub bardziej wyraźna świadomość, czy też vorurteil – jest
nieistotnym), że ciało jest miejscem manifestacji boskości – wydaje się motywować Pawłowe
sformułowania teologii przemienionego ciała. Cytując List do Koryntian: „Lecz powie ktoś:
A jak zmartwychwstają umarli? W jaki ciele się ukazują? O niemądry! Przecież to, co siejesz,
nie ożyje, jeżeli wprzód nie obumrze. To, co zasiewasz, nie jest od razu ciałem, którym ma się
stać potem, lecz zwykłym ziarnem, na przykład pszenicznym lub jakimś innym. Bóg zaś takie
daje mu ciało, jakie zechciał; każdemu z nasion właściwie. Nie wszystkie ciała są takie same:
inne są ciała ludzi, inne zwierzą, inne wreszcie ptaków i ryb. Są ciała niebieskie i ziemskie,
lecz inne jest piękno ciał niebieskich, inne – ziemskich. Inny jest blask słońca, a inny księżyca
i gwiazd. Jedna gwiazda różni się jasnością od drugiej. Podobnie rzecz ma się ze
zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne – powstaje niezniszczalne; sieje się
niechwalebne – powstaje chwalebne; sieje się słabe – powstaje mocne; zasiewa się ciało
zmysłowe – powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało zmysłowe, powstanie też ciało
duchowe” (1 Kor 15:35-44).
Paweł dodaje: „A jak nosiliśmy obraz ziemskiego [człowieka], tak też nosić będziemy
obraz [człowieka] niebieskiego” (1 Kor 15:49). Paweł wydaje się utrzymywać, że jeśli jest
coś takiego, jak soma pneumatikon, ciało duchowe, ciało przemienione przez ducha – to jest
to (a właściwie: będzie to) ciało zmartwychwstałych, także ciało Jezusa Chrystusa. Voegelin
uważał, że to właśnie w kwestii zmartwychwstania i eschatonu Apostoł wykazał się
niedostatkiem równowagi świadomości – pomylił bowiem ukazujące się z nieukazującym się;
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to, co bezpośrednio dane, z tym, co dane tylko w opowieści. Ale współczesne badania z
zakresu historii i religioznawstwa wykazują, że to raczej Voegelin narzucił tekstowi św.
Pawła siatkę pojęć, które do niego nie przystają.
Wydaje się, że św. Paweł adresuje swe uwagi dotyczące zmartwychwstania (1 Kor
15:12-19) do grupy tzw. „mocnych” w kościele korynckim, a więc wiernych rekrutujących się
z wyższych warstw społecznych, posiadających podstawowe wykształcenie retoryczne i
znających przynajmniej w obiegowym sensie najważniejsze filozoficzne aksjomaty i toposy
epoki. Jak pisze Dale Martin, „mocni” odrzucali wiarę w cielesne zmartwychwstanie, bo dla
wykształconych tamtej epoki taki związek był czymś absurdalnym. I tak np. Plutarch pisał, że
łączyć ziemię i niebiosa jest głupotą, bowiem ciało przynależące do ziemi nie może mieć
udziału w tym, co boskie i nieśmiertelne; to, co najniższe i najpodlejsze w człowieku, nie
może stać się tym, co boskie, jeśli człowiek może dosięgnąć boskości, to tylko za sprawą
tego, co w nim najszlachetniejsze. „Idea zmartwychwstania ciała musiała wydawać się
niektórym Grekom absurdalna i niezrozumiała. Odnosi się to szczególnie do tych Greków,
którzy przynajmniej w minimalnym stopniu zaznajomili się z filozoficznym sposobem
argumentacji i podstawowymi założeniami. Z racji homogeniczności wyższej edukacji w
greko-rzymskim świecie, można przypuszczać, że wszyscy wyedukowani ludzi mieli podobne
poglądy, przynajmniej co do podstawowych kwestii, niezależnie od tego, ku której
filozoficznej szkole się skłaniali – jeśli skłaniali się w ogóle ku którejkolwiek. W epoce
wczesnego Cesarstwa jednym z owych podstawowych założeń – niezależnie od tego, czy ktoś
wierzył w życie po śmierci, czy też nie – było przekonanie, że obietnice zmartwychwstania
ciała są czymś niegodnym wiary”732. Takie przekonania były uznawane przez przedstawicieli
wyższych warstw za przesądy, wynikające jednak nie z braku wiary w bogów, lecz ze strachu
przed śmiercią, przed Hadesem i chłodem ziemi.
Jednocześnie - i jest to kluczowy argument w krytyce koncepcji Voegelina - choć w
starożytności rozpowszechniony był dualizm ciała i duszy, to ów dualizm nie pokrywał się z
nowoczesnym, kartezjańskim dualizmem tego, co materialnie, i tego, co niematerialne (albo
tego, co materialne i tego, co duchowe). Stoicy, epikurejczycy a nawet platończycy byli
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„Thus the idea of resurrection of the body would indeed have struck some Greeks as ridicoulus or
incomprehensible. Specifially, the notion would have offended the educated those exposed, at least minimally, to
philosphical arguments and assumtpions. Of course, due to uniformity of higher education in the Greco-Roman
world, all people so educated could be expected to hold similar views, at least on basic points, regardless of
which philosophical school commanded their allegiance or lack thereof. And in the early Roman Empire one of
the basic points was that, whatever one believed about life after death, promises of resurrected body were not to
be given any credence”. D. Martin, The Corinthian Body, New Haven and London 1995, s.114.
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przekonani, że dusza nie jest czymś niematerialnym, lecz ukonstytuowana jest ze specjalnego,
subtelnego i szlachetnego rodzaju materii: z pneuma. Cyceron przyznawał duszy ognistą
naturę; z kolei Epiktet uważał, że dusza jest częścią boskiego ognia, Seneka pisał o ognistej
materii (łac. flagranti materia) duszy, która po śmierci człowieka (rozłączeniu ciała i duszy)
powraca do gwiazd, gdzie łączy się z ich esencją733.
Oznacza to, że antyczna deprecjacja ciała nie wynika z negatywnej waloryzacji materii
jako takiej, lecz z natury tej konkretnej materii, z której zbudowane jest ludzkie, ziemskie
ciało. Dla wykształconych obywateli pierwszych wieków Cesarstwa kosmos był
rzeczywistością uporządkowaną hierarchiczną – ludzkie ciało nie mogło partycypować w
nieśmiertelności z tego prostego powodu, że znajduje się ono na samym dole hierarchii
wszechświata, jako stworzone z najgorszego, „najcięższego”, „najgęstszego” rodzaju materii.
Jednak pneuma, ta najszlachetniejsza odmiana materii, znajdująca się na szczycie hierarchii
kosmosu, w boskości uczestniczyć już może.
Dale Martin ostrożnie rekonstruuje wywód św. Pawła z 15 rozdziału Listu do
Koryntian: sednem eschatologicznego sporu pomiędzy „mocnymi” a „słabymi” w Koryncie
wydaje się „natura” zmartwychwstałego ciała: „Lecz powie ktoś: A jak zmartwychwstają
umarli? W jakim ukazują się ciele?” (1 Kor 15:35). Paweł zaczyna od analogii:
zmartwychwstałe ciało będzie się miało do obecnego, tak jak roślina do nasienia – obecne
ciało jest czymś innym niż ciało zmartwychwstałe, tak jak roślina jest czymś innym od
nasienia, jednocześnie jednak to, co jest nasieniem przemienia się w roślinę. Następnie Paweł
płynnie przechodzi z analogii do opisu hierarchii kosmosu, której zasadą porządkowania jest
rodzaj ciała przysługującego danym bytom (1 Kor 15: 38 „Bóg zaś takie daje mu ciało, jakie
zechciał; każdemu z nasion właściwe”). Najpierw mamy więc hierarchię ciał, które nie
otrzymują nazwy soma, lecz sarx, a więc hierarchię ciał niższych. Poszczególne sfery
rzeczywistości zamieszkiwane są przez istoty żywe, których ciała są zbudowane z materii
charakterystycznej dla danej sfery: są więc ciała ryb stworzone z materii wodnej, są ciała
ptaków ukonstytuowane z materii powietrznej, są ciała zwierząt i ludzi związane ze sferą
ziemi. Ponad ciałami w znaczeniu sarx istnieje hierarchia ciał, które są soma we właściwym
sensie – są to ciała niebieskie (1 Kor 15: 41-42).
Wprowadzenie hierarchii niebiańskich soma ma kluczowe znaczenie dla Pawła,
ponieważ zmartwychwstałe ciało ma się tak do ciała ziemskiego, jak soma słońca, księżyca i
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Tamże, s. 115.
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gwiazd do sarx zwierząt. Nowe ciało będzie niebiańskie, ex ouranou, i duchowe, soma
pneumatikon. Związek ciał niebieskich z ciałem człowieka nie ogranicza się do analogii (jak
w przypadku relacji rośliny do nasienia); tym, co wedle Pawła łączy ciała niebieskie ze
zmartwychwstałymi, jest pneuma jako budulec, jako materia obu ciał. Innymi słowy, ciała
zmartwychwstałe, a także ciała słońca, księżyca i gwiazd, pozbawione są sarx i psyche,
zbudowane są wyłącznie z pneuma.
Martin podkreśla, że u Pawła nie znajdziemy dychotomii materialne-niematerialne,
lecz przeciwstawienie człowieka ziemskiego, anthroposa ek ges, i człowieka z nieba, ex
ouronau (1 Kor 15: 47): „Gdy Paweł mówi, że zmartwychwstałe ciało nie będzie ciałem
psychicznym czy też ciałem <z-krwi-i-mięsa>, lecz ciałem pneumatycznym, chce przez to
powiedzieć, że to nieśmiertelna i niezniszczalna część ludzkiego ciała zmartwychwstanie,
albo mówiąc precyzyjnej: wskrzeszone ciało będzie ukonstytuowane (za sprawą boskiej
transformacji) tylko przez jego nieśmiertelne i niezniszczalne aspekty; bez tego, co
zniszczalne i niszczejące, jak np. sarx. Nie ma tu mowy o żadnej dychotomii
fizyczne/duchowe, a tym bardziej materialnie/niematerialne. Paweł operuje raczej hierarchią
esencji, z których prawdopodobnie wszystkie mają charakter <materiału>, różniącego się
stopniem gęstości lub <materialności>. Wszystkie te stopnie byłyby jednak dla Pawła
<materią>”734.
XIV
Pozostaje nam ustalić sens przytoczonych analiz Dale’a Martina w kontekście myśli
Erica Voegelina oraz odpowiedzieć na pytanie o idolatryczny rys filozofii tego ostatniego.
Czyż możemy stwierdzić coś ponad to, że interpretacje Martina i Voegelina różnią się od
siebie, przy czym ta pierwsza być może lepiej odczytuje sens tekstu św. Pawła? Z tego
porównania dwóch interpretacji możemy wysnuć ważne dla nas wnioski, jeśli przejdziemy do
kwestii przesłanek czy też przesądów, w znaczeniu vorurteil, stojących za interpretacją.
Operując różnicą pomiędzy przedmiotowością a To-rzeczywistością – w której to, co
przedmiotowe, zostaje związane z tym, co zmysłowe, a to, co wydarzeniowe z tym, co
734

„When Paul says that resurrected body will be a pneumatic body rather than simply a psychic body or fleshand-blood body, he is saying that the immortal and inccoruptible part of the human body will be resurrcted or, to
put it more accurately, that the body will be raised, constituted (due to divine transfomation) only by its immortal
and incorruptible aspects, without its corruptible and corrupting aspects such as sarx. No physical/spiritual
dichotomy is involved here, much less a material/immaterial one. Rather, Paul has a hierarchy of essences,
probably all assumed to be <stuff>, but of varying degress of density or <stuffness>. Paul wuold have thought of
all it as <materia>”. Tamże, s. 128.
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duchowe – Voegelin wprowadza kategorie wydarzenia teofaniczne i metaxy w metafizyczną
opozycję zmysłowe/niezmysłowe735. Metaxy jest bowiem miejscem wydarzania się napięcia
pomiędzy dwoma biegunami: immanencją i transcendencją, czasoprzestrzennością i
wiecznością, rzeczywistością-rzeczy i To-rzeczywistością, światem i Bogiem itp. - co
pokrywa się z opozycją pomiędzy tym, co zmysłowe, materialne, a tym, co niezmysłowe i
niematerialne. Jednocześnie biegun immanencji, zmysłowości (a więc także cielesności)
zostaje zachowany jedynie w postaci samego intencjonalnego otwarcia, otwarcia
intencjonalnej świadomości na wydarzeniową tajemnicę.
W taki oto sposób metaxy nie lokuje się dokładnie „pośrodku” dwóch biegunów, lecz
za sprawą swej niematerialności wpisuje się w pobliże bieguna transcendencji. Choć więc
Voegelin deklaruje chęć ujęcia boskości w jej samoprzejawianiu się, to owej manifestacji,
owemu samoobjawianiu narzuca metafizyczny horyzont opozycji pomiędzy zmysłowym i
niezmysłowym; horyzont, którego źródeł i kolejnych etapów możemy doszukiwać się w
Fedonie Platona 736 , Medytacjach o pierwszej filozofii Kartezjusza 737 czy Krytyce czystego

735

To wprowadzenie pojęcia metafizyki w obręb krytyki Voegelina może zrazu wydawać się nazbyt pośpieszne
i nieusprawiedliwione. Pamiętajmy jednak, że sam Voegelin – o czym kilkukrotnie wspominałem – wypowiadał
się negatywnie o metafizyce, uznając ją za deformację źródłowego doświadczenia, wiążąc ją z intencjonalną
redukcją nieprzedmiotowej rzeczywistości świadomości oraz hipostazacją momentów kompleksu wydarzenia.
Jeśli w powyższym fragmencie używam pojęcia metafizyki, i to w kontekście zawężenia pola fenomenalności,
to odwołuję się do analiz Pierre’a Aubenque, dla którego „metafizyka ukonstytuowała się historycznie jako
zamknięta postać myśli, w ograniczonym polu przedstawienia, w systemie, którego autokreacja opiera się na
tautologicznej cyrkulacji podawanych przez nią uzasadnień”. Metafizyka jest więc tym ruchem myślenia, który
przedwcześnie zamyka możliwości medytacji, wykluczając poza horyzont rozumienia wszystko to, co
niemożliwe z punktu widzenia bytu. Według francuskiego filozofa, antytetyczna para zmysłowe-inteligibilne,
resp. fizyczne-boskie lub ruchome-nieruchome jest pierwszą postacią metafizyki, której ruch polega na
problematyzowaniu tego, co fizyczne, zmysłowe i materialne: „filozofia pierwsza staje się odtąd nauką o
<hiperfizycznym>, nadnaturalnym”. W tym sensie, twierdzi Aubenque, metafizyka nie tylko wytwarza opozycję
pomiędzy tym, co zmysłowe, i tym, co nadzmysłowe, ale także podtrzymuje ją poprzez wpisane wszystkich
„rzeczy” w ową różnicę w taki sposób, że to człon „inteligibilne” otrzymuje miano prawdziwego bytu – tego, co
konieczne, wieczne, tożsame, przyczynujące itp. Innymi słowy, wszędzie tam, gdzie włada różnica pomiędzy
zmysłowym i nadzmysłowym (gdzie prymat zostaje przypisany temu, co nadzmysłowe), tam włada, choćby w
ukryty i niejawny sposób, metafizyka. Zob. P. Aubenque, Czy należy dekonstruować metafizykę? , przeł.
Mrówka K., Tarnów 2013, s. 71, 75 i n.
736
„Tylko tę mamy wskazówkę, istotnie, że jeśli kto z nas pragnie kiedy poznać co w sposób czysty, musi się od
ciała wyzwolić i samą tylko duszą oglądać rzeczywistość samą. Wtedy dopiero spełni się nam zapewne to, czego
pragniemy, osiągniemy to, czego zwiemy się miłośnikami: mądrość” (66D); „tych możesz i dotknąć i zobaczyć,
i innymi je spostrzec zmysłami; natomiast tych niezmiennych nie sposób uchwycić czym innym, jak tylko pracą
rozumu, bo to są rzeczy bezpostaciowe i zobaczyć ich nie można” (79A); „dusza ilekroć się ciałem posługuje do
rozpatrywania czegoś, więc albo wzrokiem, albo słuchem, albo innym jakimś zmysłem – bo to właśnie znaczy
posługiwać się ciałem: rozpatrywać coś za pośrednictwem wrażeń zmysłowych – wtedy ją ciało za sobą wlecze
w dziedzinę tego, co nigdy nie jest jednakie, i ona się błąka i niepokoi, i zawrotu doznaje jak pijana” (79C);
„dusza o tych znamionach w dziedzinę podobną do niej odchodzi: bezpostaciową, boską, nieśmiertelną i
rozumną dokąd przyjdzie i będzie szczęśliwa” (81A). Powyższe wyliczenie nie ma wyczerpującego charakteru:
w istocie rzeczy Fedon jest medytacją nad różnicą pomiędzy tym, co zmysłowe i niezmysłowe, co pokrywa się z
różnicą pomiędzy przemijającym i nietrwałym a wiecznym i trwającym. Zob. Platon, Fedon [w:] Dialogi tom I,
przeł.W. Witwicki, Kęty 2005.
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rozumu Kanta738. Innymi słowy, tekst będący zapisem wydarzenia teofanicznego (w naszym
wypadku: Ewangelia św. Jana i List do Koryntian), musi być odczytany tak, aby jawienie się
wydarzenia, tego „artykułujące-się-doświadczenia”, respektowało granice, tj. różnicę,
pomiędzy

biegunem

przedmiotowości

i

biegunem

boskości.

Przedmiotowość,

ta

rzeczywistość-rzeczy, której komponentami są zmysłowość i cielesność, są redukowane przez
Voegelina do samej otwartości świadomości, do w gruncie rzeczy transcendentalnego
warunku możliwości – metaxy jako sfera wzajemnej partycypacji, jako sfera wydarzania, jest
krainą ducha. Ciało – czyli to, co zmysłowe, a więc ostatecznie: przedmiotowe – nie ma
wstępu do Pomiędzy, gdzie wszystko, co się wydarza, ma nieprzedmiotowy, niezmysłowy
charakter. Voegelin powiedziałby, że wprowadzenie cielesności do metaxy jest niczym
innym, jak doktrynalną deformacją doświadczenia, efektem spekulacji oderwanej od
doświadczenia; spekulacji, która zapoznaje nieprzedmiotowy charakter doświadczenia - w
źródłowym doświadczeniu bowiem to, co materialne, nie ma wstępu do metaxy.
Przedstawione wyżej analizy prowadzą jednak do innych wniosków: wykluczenie
cielesności, zmysłowości z wydarzenia teofanicznego, z metaxy, z transcendowania jest
efektem przejęcia metafizycznego przesądu, metafizycznej różnicy organizującej pole
737

„Przez ciało rozumiem wszystko to, co może być ograniczone jakimś kształtem, określone co do miejsca,
wypełniać przestrzeń w taki sposób, że w niej wyłącza każde inne ciało, co może zostać spostrzeżone za pomocą
dotyku, wzroku, słuchu, smaku lub zapachu i co może nadto zostać wprawione w ruch, wprawdzie nie samo
przez się, ale przez coś innego, co je dotyka; sądziłem bowiem, że posiadanie siły do wprawiania samego siebie
w ruch, podobnie jak posiadanie zdolności czucia lub myślenia, żadną miarą nie należy do natury ciała; co
więcej, dziwiłem się raczej, gdy zdolności takie w niektórych ciałach znajdowałem” (II, 26); „Lecz cóż z tego
posiadam, co przypisywałem duszy, np. jakże jest z odżywaniem i chodzeniem? Otóż skoro już nie mam ciała, to
i one nie są już niczym innym jak fikcjami. A jak się rzecz ma z czuciem? I ono oczywiście nie może
dokonywać się bez ciała, a nawet zdawało mi się że bardzo wiele rzeczy czułem we śnie, których – jak się
później przekonałem – nie czułem. A jak jest z myśleniem? Teraz znalazłem! Tak: to myślenie! Ono jedno nie
daje się ode mnie oddzielić. Ja jestem, ja istnieję; to jest pewne. Jak długo jednak? Oczywiście, jak długo myślę;
bo może mogłoby się zdarzyć, że gdybym zaprzestał w ogóle myśleć, to natychmiast bym cały przestał istnieć”
(II, 27); „Otóż spostrzegam tu przede wszystkim, że jest wielka różnica między umysłem a ciałem, polegająca na
tym, że ciało z natury swojej jest zawsze podzielne, umysł zaś całkowicie niepodzielny; bo rzeczywiście gdy się
zastanawiam nad nią, czyli nad sobą samym, o ile jestem rzeczą tylko myślącą, nie mogę rozróżnić w sobie
żadnych części, lecz pojmuję, że jestem czyms zupełnie jednym i całym. I chociaż wydaje się, że z całym ciałej
jestem złączony jako umysł, to jednak dowiaduję się, że po obcięciu nogi czy ramienia, czy też innej części ciała
niczego przez to by nie ubyło z mojego umysłu” (VI, 86). W tym wypadku również ograniczam się do
wskazania kilku cytatów, nie roszcząc sobie pretensji do wyczerpania tematu. Zob. Descartes, Medytacje… dz.
cyt.
738
„Poznanie nasze wypływa z dwu głównych źródeł umysłu, z których pierwsze to przyjmowanie przedstawień
(odbiorczość wrażeń), drugie zaś to zdolność do poznawania przedmiotu przez te przedstawienia (samorzutność
pojęć); przez pierwsze przedmiot jest nam dany, przez drugie jest on pomyślany w stosunku do owego
przedstawienia” (a50/B74); „Przez ideę rozumiem konieczne pojęcie rozumowe, któremu dokładnie
odpowiadający przedmiot nie może być dany w zmysłach” (A327/B384). O ile Platońska i Kartezjańska
koncepcja opozycji pomiędzy zmysłowym i niezmysłowym pozostaje relatywnie zrozumiała, nawet bez
uwzględnienia całokształtu ich myśli, to rzecz ma się odwrotnie w wypadku filozofii Kanta, stąd rezygnuję z
przywoływania kolejnych cytatów. Zamiast tego odsyłam do studium, którego tematem jest m. in. kantowska
różnica pomiędzy zmysłowym i nadzmysłowym. Zob. K. Mech, Między zmysłowym a nadzmysłowym – Kant
[w:] Logos wiary. Między boskością a racjonalnością, Kraków 2008 s. 197-277.
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jawienia się, resp. samoobjawiania boskości. W efekcie możemy powiedzieć, że myślenie
Voegelina wydaje się drążone przez dwie przeciwstawne tendencje: chęć dotarcia do
źródłowego doświadczenia porządku - co jest możliwe tylko wtedy, gdy otworzymy się na
boskość w jej samoobjawianiu, gdy pozwolimy wydarzać się jej tak, jak się wydarza; z
drugiej natomiast strony możemy wskazać na aprioryczną, metafizyczną różnicę pomiędzy
tym, co przedmiotowe i nieprzedmiotowe – na różnicę, która rości sobie pretensje do
rozstrzygania prawdy wydarzenia. To właśnie prymat tej różnicy, tej dystynkcji prowadzi do
idolatrii – operująca tą dystynkcją świadomość filozofa, świadomość myśląca w refleksyjnym
dystansie, może osądzać objawienie się boskości, narzucać granice jej samoobjawianiu.
Przywołajmy słowa Jean-Luc Mariona: „Im silniej przejawia się celowa dążność, im
dłużej się ona utrzymuje, tym bogatszy, większy i wspanialszy okaże się idol, na którym
zatrzyma ona swoje spojrzenie. Nie ma lepszego określenia niż zatrzymanie spojrzenia;
zatrzymujemy spojrzenie, każemy mu znaleźć (sobie) oparcie w/na idolu, gdy nie może ono
już przejść dalej. W takim zatrzymaniu spojrzenie przestaje przekraczać i przenikać samo
siebie, a zatem przestaje przenikać widzialne rzeczy, zatrzymując się na przepychu jednej z
nich”739. Gdy na horyzoncie pojawia się idol – czy to w postaci zdobionego złotem posągu,
czy to w postaci pojęcia – ludzki umysł zatrzymuje się na nim, kończy swój proces
transcendowania.
Jeśli pojmować idola jako zwierciadło, to metaxy przedstawia zaiste widok pełen
chwały – oto pojęcie paradoksalnej rzeczywistości wzajemnej partycypacji, nieprzedmiotowej
rzeczywistości spotkania z Bogiem, tak dalece oddalonej od przedmiotowości jak to możliwe.
Im mniej przedmiotowe, im mniej cielesne, tym bardziej chwalebne i tym bardziej prawdziwe
– wydaje się przyjmować Voegelin. Zwierciadło metaxy ukazuje świadomości jak ogromny
dystans pokonała, wychodząc od czasoprzestrzennego świata i parousia pojętej jako
Vorhandenheit do biegunowej rzeczywistości człowieka i Boga, do parousia pojętej jako
płynąca obecność boskości. W zwierciadle metaxy człowiek Voegelina przygląda się swej
własnej transcendencji.
Kreśląc taką a nie inną wizję metaxy i wydarzenia teofanicznego, Voegelin w istocie
powołuje „czynnik wcześniejszy od <Boga>, który rościłby sobie pretensje do regulowania
dostępności do boskości”740 – autor Order and History ustanawia a priori Pomiędzy, wedle

739
740

J.-L. Marion, Bóg bez… dz. cyt., s. 31.
Tamże, s. 74.
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praw którego cielesność jest wykluczona z metaxy. Innymi słowy, Voegelin rości sobie
pretensje do określenia boskości w jej niemożliwości jawienia się – boskość nie może się
jawić poprzez ciało i w ciele. Choć prawdą jest, że filozof wykracza poza radykalny dualizm
ludzkiej natury, ciało nie jest dla niego „grobem” duszy – uczestniczy w duchu o tyle, o ile
przedmiotowość

zostaje

zachowana

jako

otwartość

na

metaxy.

Ale

zachowując

intencjonalność i przedmiotowość, Voegelin zachowuje je nie jako to, co może się ukazywać
w metaxy, ale jako strukturę samej świadomości – jako warunek możliwości, w gruncie
rzeczy transcendentalny, a więc aprioryczny. A to oznacza, że cielesność jest w metaxy
nieobecna, że w metaxy nie ukazuje się nic, co byłoby cielesne, że boskość nie manifestuje się
w cielesności i przez cielesność.
Innymi słowy, Voegelin rozmija się z doświadczeniem chrześcijańskim, czy też
mówiąc precyzyjniej: takim rozumieniem (nawet jeśli nie jest ono w pełni wyartykułowane)
boskiej fenomenalności, które wyłania się z tekstów Nowego Testamentu. Takie ujęcie nie
byłoby jednak problematyczne, gdyby nie fenomenologiczny akces do pełni boskiego
zjawiania się, akces wyrażony w kontekście chrześcijańskiego doświadczenia. Oto
wspomniane wcześniej dwie przeciwstawne tendencje drążące myśl Voegelina: po pierwsze,
otwartość na samoobjawienie się boskości, pozwolenie aby Bóg ukazał się takim, jakim się
ukazuje; po drugie, aprioryczne wykluczenie zmysłowości, a przez to cielesności z metaxy.
Tym samym filozof narzuca boskości granice jawienia się, a więc granice poza którymi Bóg
nie może się objawiać.
Na marginesie pragnę dodać, że Voegelin rozmija się z doświadczeniem
chrześcijańskim, tj. doświadczeniem epifanii Chrystusa, o tyle o ile nie rozpoznaje swoistej
logiki, tj. porządku sensu, boskiego dramatu. Jeśli przyjrzeć się tekstom Nowego Testamentu,
jeśli spojrzeć na nie od strony tego, jak Bóg pozwala się ujrzeć, to zawierają one jeszcze inną
wizję wydarzenia teofanicznego oraz boskiej (i ludzkiej) transcendencji. Voegelin akceptuje,
że Ewangelia jest opowieścią o światłości, które rozświetla ciemność; że jest dobrą nowiną o
zbawieniu, ale zapomina o tym, że dla chrześcijan Wcielenie jest kenozą: „On, istniejąc w
postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił
samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym
przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci
– i to śmierci krzyżowej” ( Flp 2:6-8) Filozof mówi: tak, Ewangelia ukazuje prawdę, że Bóg
chce oświecić i zbawić człowieka, a czyni to poprzez Wcielenie, a więc obecność boskiej
rzeczywistości w rzeczywistości człowieka – tym samym chrześcijaństwo wyraża intymny i
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istotowy związek człowieka z Nieznanym Bogiem: to człowiek jest miejscem objawienia się
Nieznanego Boga, on jest jego obrazem. To w odpowiedzi człowieka „Wieczne Istnienie
realizuje się w czasie” – wcielenie to urzeczywistnienie się Boga w rzeczywistości.
Ale Ewangelia idzie dalej: „musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby
stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu.
W czym bowiem sam cierpiał będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym,
którzy są poddani próbom”, „Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł
współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z
wyjątkiem grzechu” (Hbr 2:17-18; 4:15). Jeśli celem Wcielenia jest Zbawienie, to logika
zbawienia mówi, że aby zbawić człowieka „od wewnątrz”, z samego wnętrza jego
rzeczywistości, Wcielenie powinno stać się nie tyle obecnością boskości w świadomości, ale
wydarzeniem uczłowieczonego Boga, wydarzeniem, które nie jest możliwe poza ciałem741.
Nie tylko bowiem każdy człowiek ma ciało, co każdy człowiek jest człowiekiem, o ile ma
ciało. W Liście do Hebrajczyków czytamy: jeśli Chrystus ma zbawić człowieka (przyjść mu z
pomocą), to sam musiał cierpieć, doświadczyć losu człowieka. Tylko boskość, która stała się
człowiekiem – a nie parousia boskiej rzeczywistości w świadomości – może zbawić
człowieka. Inaczej rzecz ujmując: boska partycypacja w rzeczywistości, którą nazywa się
Wcieleniem, według Nowego Testamentu realizuje się wtedy, gdy boskość wnika wewnątrz
rzeczywistości tak dalece i głęboko, że staje się człowiekiem. Pod tym względem soteriologia
i fenomenologia boskiego objawienia spotykają się w tym samym punkcie – zbawienie
domaga się zbawienia od wewnątrz, objawienie się boskości dokonuje się przez ciało.
Doświadczenie boskości dokonuje się poprzez ciało rozrywając przy tym skorelowaną parę
bezpośredniego doświadczenia w metaxy i zapośredniczonego doświadczenia boskiej
obecności w kosmosie – oto bowiem wizja bezpośredniego doświadczenia boskości: poprzez
cielesność Jezusa, duch objawiający się w materii i przez materię.
Teksty Nowego Testamentu przedstawiają widok na inne rozumienie boskiej
transcendencji i ludzkiego transcendowania: to boskość tak radykalnie transcendentna, że
741

Punktem wyjścia dla tej interpretacji jest dzieło Hansa Ursa von Balthasara, który przywołując wymienione
fragmenty Listu do Hebrajczyków pisze o boskim „doświadczeniu” bycia człowiekiem od wewnątrz, „by ten byt
<<od wewnątrz>> podnieść i uzdrowić”, ale Balthasar snuje swe rozważania w kontekście ukierunkowania
Wcielenia na Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie: „musiałby zwrócić szczególną uwagę na to miejsce, w któeym
grzeszny i śmiertelny człowiek jest <<u kresu>> - kiedy zagubiwszy się w śmierci, nie znajdując tym samym
Boga, pogrążony jest w otchłani smutku, nędzy i ciemności, w <<w dole zagłady>>, nie znajdując w sobie sił do
wyjścia z niego – by w doświadczeniu <<bycia u kresu>> połączyć ze sobą porane końce idei człowieka: w
tożsamości Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego”. Zob. von Balthasar H.U., Teologia Misterium Paschalnego,
przeł. ks. E. Piotrowski, Kraków 2001, s. 12.
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suwerennie decydująca się na przekraczanie dystansu dzielącego ją od człowieka. Jeśli można
tak powiedzieć: to boskość transcendującą swą transcendencję, radykalnie wkraczającą w
rzeczywistość człowieka, decydująca się na przyjęcie losu człowieka. Doświadczenie
transcendencji, ludzkie transcendowanie ku boskości, nie musi być więc rozumiane jako
przekraczanie przedmiotowości w sensie zmysłowości i cielesności, ale raczej jako rozbicie
antytetycznej pary boski duch-odbóstwiona zmysłowość (cielesność). Boskość, wkraczając w
rzeczywistość człowieka, ukazuje się w ciele i poprzez ciało. W taki oto sposób przezwycięża
prymat przedmiotowości – doświadczenie transcendencji, ludzkie transcendowanie jest więc
doświadczeniem cielesności wyzwolonej spod panowania przedmiotowości.
Pozostaje jeszcze możliwość zadania pytania: czy metaxy czerpie swój aprioryczny i
idolatryczny charakter z samej siebie, czy też otrzymuje go niejako z zewnątrz? Albo inaczej
rzecz ujmując: czy byłoby możliwe takie pomyślenie metaxy, aby ta nie wykluczała
cielesności ze sfery jawienia się, czy też takie ujęcie byłoby sprzeczne z istotą Pomiędzy?
Jeszcze w latach sześćdziesiątych, a więc przed sformułowaniem koncepcji równowagi
świadomości, Voegelin pisał, że wyłonienie się noezy, noetycznej interpretacji, jest
równoznaczne

z

pojawieniem

się

ratio,

rozumianego

jako

instrument

krytyki

dotychczasowych symbolizacji prawdy ludzkiej egzystencji. Przedmiotem krytyki stają się
m.in. „zapadające w przeszłość symbole pierwotnego doświadczenia kosmosu; ale też
symbole objawienia, przynajmniej na tyle, na ile nie są one utrzymywane w ryzach
racjonalności przez samych pneumatyków”. Z jednej strony ratio jest tylko momentem
wielorakiej struktury wzajemnej partycypacji, jednak z drugiej strony „rozświetla strukturę
rzeczywistości, a co za tym idzie staje się instrumentem krytyki oceniającym zgodność
nienoetycznych doświadczeń z wiedzą o strukturze [rzeczywistości, T.N.] charakterystyczną
dla noezy”742.

742

„an Symbolen der kosmischen Primärerfahrung, die in die Vergangenheit absinken; sie es an Symbolem der
Offenbarung, soweit sie von den Pneumatikern nicht selbst unter rationaler Kontrolle gehalten werden […]
andererseits erhellt die Ratio die Struktur der Realität und wird darum, wenn die noetische Erfahrung sie
differenziert hat, zum Instrument der Kritik, das die Wahrheiten der nicht-noetischen Erfahrungen auf ihre
Verträglichket mit dem der Noese eigenen Strukturwissen prüfen kann”/„toward the symbols of the primary
cosmic existence that descends into the past; or toward the symbols of revelation insofar as they are not kept
under rational control by the pneumatics themselves […] On the other hand, ratio illuminates the structure of
reality, and thus, when it has become differentiated by the noetic experience, turns into an instrument of critique,
which examines the truths of non-noetic experiences for their compatibility with the knowledge of structure that
is characteristic of noesis” E.Voegelin E., Was ist Politische… dz. cyt., s. 325/E. Voegelin, What is… dz. cyt, s.
383.

378

Noeza, a więc interpretacja doświadczenia partycypacji, jest rozświetleniem,
poznaniem struktury rzeczywistości. Wiedza, którą przynosi noeza albo wiedza, którą noeza
jest, pozwala m.in. odróżnić to, co ukazuje się w metaxy od tego, co w Pomiędzy się nie
ukazuje. Gdy dochodzi do konfrontacji doświadczenia pneumatycznego z noetycznym, to
ostatnie

dysponuje

środkami

oceny

racjonalności

doświadczenia

pneumatycznego

(rozumianego jako kompleks doświadczenia-artykułującego-się).
Po niemal dwudziestu latach Voegelin w miejsce noezy wprowadza pojęcie
refleksyjnego dystansu, które objaśnia, powołując się na Platona: „Dla Platona, rzeczywistość
trwającego nieustannie poszukiwania ustawia wszystkie symbole boskości w refleksyjnym
dystansie, w którym bojaźń wzbudzona przez tajemnicę boskiego objawienia miesza się ze
sceptycyzmem wynikającym ze świadomości, że wszystkie symbolizacje są aż-nadto
ludzkie”743.
Refleksyjny dystans - trzeci wymiar obok intencjonalności i To-rzeczywistości
świadomości – jest tym miejscem, gdzie umysł medytuje nad symbolami. W refleksyjnym
dystansie symbolizacje nie są po prostu uprzedmiotowiane (sceptycyzm powyższego cytatu),
co znaczy, że nie stają się jedynie obiektem intencjonalnej świadomości, bowiem sceptycyzm
miesza się z przeżyciem bojaźni, z doświadczeniem tajemnicy – refleksja oznacza, o czym już
pisałem w niniejszym rozdziale, taki rodzaj samoświadomości, kiedy świadomość jest
uprzytamniana zarówno jako skończony podmiot, jak i wydarzenie uczestnictwa w tym, co
nieskończone. Dokonująca się w refleksyjnym dystansie krytyka symboli opiera się na dwóch
fundamentach: 1) świadomości, że symbole wyrażają bosko-ludzkie spotkanie, a więc, że są
zarówno boskie, jak i ludzkie; 2) jako wypowiedzi językowe mają analogiczny charakter, tj. o
tym, co nadzmysłowe, powiadają w języku opisującym świat zmysłowy.
Refleksyjny dystans nie jest tylko i wyłącznie „miejscem” krytyki symbolizacji już
powołanych do istnienia, ale także „przestrzenią”, w której powstają nowe symbole, także te
refleksyjne (a więc noetyczne)744. Refleksyjny dystans jest tym „miejscem”, gdzie człowiek,
pamiętając o wydarzeniu, o ruchu objawienia i odpowiedzi, pamięta o tym, że to właśnie
wydarzeniu zawdzięcza wgląd w strukturę rzeczywistości, „i może wyrazić swą pamięć
poprzez refleksyjne symbole napięcia metaxy, biegunów metaxy, rzeczy i ich Ponad,

743

„For Plato, therefore, the experienced reality of the continuing Quest moves all symbols of divinity into a
reflective distance in which the awe inspired by the mystery of divine revelation blends with a sceptical techment
aroused by all-too-human symbolization”. E. Voegelin, Order and History V… dz. cyt., s. 115.
744
E. Voegelin, Order and History IV… dz. cyt., s. 46-54.
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rzeczywistości-rzeczy i To-rzeczywistości, człowieczeństwa i boskości, intencjonalności i
rozświetlenia, paradoksu świadomości-rzeczywistości-języka, i kompleksu partycypacjiasercji-samoasercji”745. Refleksyjny dystans spełnia więc podwójną rolę: a) jest „miejscem”
imaginatywnej kreacji refleksyjnych symboli oraz, b) „przestrzenią”, w której filozof osądza
każdy symbol, bada, czy dane symbole wyrażają prawdę nieprzedmiotowej rzeczywistości,
czy też zapoznają prawdę analogicznej konstytucji symboli.
Innymi słowy: w refleksyjnym dystansie filozof osądza symbole i doświadczenia;
osądza, czy nie dochodzi w nich do pomieszania tego, co się ukazuje w metaxy, z tym, co do
Pomiędzy nie ma wstępu. Funkcja, którą oznaczyliśmy literą „b”, jest nazywana przez
Voegelina równowagą świadomości – jak pamiętamy, tym, co narusza równowagę
świadomości jest wydarzenie teofaniczne, które może przesłonić fakt zakorzeniania
egzystencji człowieka w kosmosie. W późniejszych pismach, tych powstałych począwszy od
drugiej połowy lat 70’, napięcie pomiędzy partycypacją w Boskim Ponad a partycypacją w
kosmosie zostaje ugruntowane w napięciu pomiędzy rzeczywistością-rzeczy a Torzeczywistością: „proces rzeczywistości ulegającej rozświetleniu jest konstytuowany także
przez uzmysłowienie sobie działania dwóch mocy, napięcia między nimi, oraz świadomość
odpowiedzialności za utrzymywanie ich ruchów w równowadze, tak aby wyłaniający się z ich
interakcji obraz nie zniekształcał prawdy rzeczywistości”746.
Równowaga świadomości odpowiada właśnie za strzeżenie, zachowanie napięcia
pomiędzy dwoma modi jawienia się rzeczywistości – dokonuje się to poprzez odróżnienie
tego, co zjawia się jako przedmiot, i tego, co zjawia się jako wydarzenie. A to oznacza:
odróżnienie tego, co zmysłowe, od tego, co niezmysłowe. Innymi słowy, pojęcie metaxy,
pojęcie świadomości Pomiędzy jako miejsca teofanicznego wydarzenia, jako miejsca
rozświetlenia rzeczywistości, nie musi pokrywać się z pojęciem metaxy, jako sfery czystego
ducha, sfery, z której należy wykluczyć wszystko co cielesne i zmysłowe. O ile pierwsze
ujęcie Pomiędzy powstaje w refleksyjnym dystansie jako przestrzeni pamiętania i
imaginatywnego tworzenia refleksyjnych symboli (przestrzeni pamiętania o wydarzeniu, w
której to, co pamiętane, jest odbierane za pomocą języka w taki sposób, w jaki wydarzenie się
745

„he can express his remembrance through such a reflective symbols as the tension of the metaxy, the poles of
the tension, the things and their Beyond, thing-reality and It-reality, the human and the divine, intentionality and
luminousity, the paradox of consciousness-reality-language, and the complex of participation-assertion-selfassertion”. E. Voegelin, Order and History V… dz. cyt., s. 55.
746
„the process of reality becoming luminous is further structured by the consciousness of the two moving
forces, of the tension between them, and of the responsibility to keep their movements in such balance that the
image resulting from their interacton will not distort the truth of reality”. E. Voegelin, Wisdom… dz. cyt., s. 326327.
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przedkłada), to drugie pojęcie powstaje z aktu równoważenia świadomości, którego celem jest
utrzymanie racjonalnej kontroli nad wydarzeniem teofanicznym w jego zjawianiu się. Jeśli
więc argumentuję za idolatrycznym charakterem pojęcia metaxy, to nie uważam, aby ten
charakter przynależał do metaxy istotowo – jest on raczej nadawany w akcie równoważenia
świadomości.
Idolatryczny rys Pomiędzy jest więc raczej niekoniecznym efektem działalności
równowagi świadomości; jest tym, co metaxy jest nadawane, lecz nie musi takim być.
Równowaga świadomości – oto idol Voegelina, niewidzialne zwierciadło oferujące to, co
najlepiej widzialnie: symbol równowagi świadomości strzegącej napięcia, ostatecznej
instancji każdej prawdy. Zgodnie z tą ideą wszystko, co sugerowałoby wyjście, wykroczenie
poza omówioną wizję struktury świadomości i rzeczywistości, musi zostać zbalansowane747 –

747

Musimy jeszcze podkreślić pewien paradoksalny fakt, narzucający się w ramach powyższych analiz:
Voegelin osiąga równowagę świadomości, tj. strzeże zakorzenienia w kosmosie, dematerializując metaxy. Albo
inaczej rzecz ujmując: zakorzenienie w rzeczywistości-rzeczy dokonuje się paradoksalnie, tj. poprzez
wykluczenie z doświadczenia jakiejkolwiek rzeczy, jakiegokolwiek przedmiotu. Pamiętajmy, że dla Voegelina
kosmos oznacza napięciową rzeczywistość rozpiętą pomiędzy biegunami apeironu i boskości. Jeśli możemy
mówić w tym wypadku o odpowiedniości makro- i mikrokosmosu, to w tym sensie, że obie te rzeczywistości
dzielą tę samą strukturę – ich istnienie oznacza zarówno partycypację w tym, co przemijające, jak i w tym, co
wieczne (nieśmiertelne). Kosmos dla Voegelina nie oznacza gwieździstego nieba, rozpościerającego się nad
człowiekiem, rozświetlonego migotaniem słońca lub gwiazd, lecz paradoksalną strukturę napięcia pomiędzy
przemijającym a wiecznym, trwającym a zmierzającym ku transfiguracji. Jeśli późny Voegelin sprowadzi
zakorzenienie człowieka w kosmosie do niezbywalności intencjonalności i rzeczywistości-rzeczy, to doskonale
wyrazi to jego myśl: immanencja, przedmiotowość, rzeczywistość-rzeczy jest biegunem rzeczywistości, a
biegun w metaxy jest nieobecny, obecne jest jedynie doświadczenie napięcia. Cielesność, a przez to zmysłowość
i materia, mogą być wykluczone z metaxy, ponieważ Pomiędzy nie jest sferą doświadczania przedmiotów (a
więc zmysłowych przedmiotów, w tym ludzkiego ciała), ale nieprzedmiotów – napięć, tj. napięcia ku
transcendencji i immanencji. Takie ujęcie staje się widoczne w Voegelinowskich analizach mitu o człowieku
jako marionetce bogów – Voegelin pisze, że (według późnego Platona) człowiek doświadcza nie tylko
przyciągania ze strony boskości, lecz także z odwrotnego kierunku. Wolność człowieka staje się wolnością
wyboru kierunku, w którym człowiek podąży, mądrość wyrazi się z kolei w osądzie natury owych pociągnięć i
skutków podążenia za nimi: „Ludzki czyn nie znika, ale musi stać się częścią większej gry pociągnięć
przybywających z różnych kierunków. Poruszenie złotej nici jest łagodne, pozbawione przemocy; aby nie
zaniknąć, potrzebuje pomocy człowieka, potrzebuje, aby człowiek dał odpór pociągnięciom gorszych nici. Jaźń
(auto) człowieka zostaje wprowadzona jako moc rozstrzygająca w sporze pociągnięć – gdzie rozstrzygnięcie
urzeczywistnia się w podążaniu za świętym pociągnięciem rozumu (logos) i osądu” („The component of human
action, thus, has not disapperaed from the movement, but is has now been fitted into larger play of pulls and
counterpulls. For the pull of the golden cord is gentle, without violence; in order to prevail in existence it needs
the support of man who must counterpull (anthelkein) to the counterpull of the lesser cords. Man’s self (autos) is
introduced as the force which must decide the struugle of the pulls through cooperation with the sacred pull of
reason (logos) and judgement”, The Gospel… dz. cyt., s. 185-186). Innymi słowy, zakorzenienie w
przedmiotowości może realizować się poprzez wykluczenie jakiekolwiek przedmiotu z pola doświadczenia – nie
chodzi bowiem o objawienie przedmiotu, lecz o nieprzedmiotowe doświadczenie bieguna, pewnej siły, mocy,
która nie przyjmuje żadnego kształtu. Zgodnie z tym, co Voegelin pisze w Wisdom and the Magic of Extreme –
intencjonalność i tajemnica, dwa modi świadomości, są „poruszającymi mocami w procesie rzeczywistości
stającej się rozświetloną. Platon i Arystoteles rozpoznali działanie owych mocy w doświadczeniach ludzkiego
zapytywania (aporein) i poszukiwania (zetein) w odpowiedzi na tajemnicze przyciąganie (helkein) i poruszenie
(kinesis) nadchodzące od strony boskiego bieguna” („moving forces in the process o reality becoming luminous.
Plato and Aristotle recognized these forces in the experiences of human questioning [aporein] and seeking
[zetein] in response to a mysterious drawing [helkein] and moving [kinesis] form the divine side”, Wisdom… dz.

381

Wcielenie i Zmartwychwstanie burzą tę równowagę, wprowadzając cielesność w
rzeczywistość duchowych napięć. Z jednej strony, Jezus Chrystus, tak jak przedstawiają Go
teksty Nowego Testamentu, nie jest po prostu obecnością pełni boskości w świadomości, ale
osobą, której epifania rozrywa, niweczy grę Ponad i paruzji zamkniętych w zaklętym kręgu
niematerialności. Z drugiej strony Wcielenie i Zmartwychwstanie sprawiają, że biegun
immanencji ulega takiej modyfikacji – transfiguracji, w efekcie której przestaje już być tym,
co jako biegun stawia opór, co jedynie przeciwstawia się transcendencji: ulega
przebóstwieniu, staje się częścią gry objawiania. Wydarzenia Wcielenia i Zmartwychwstania
burzą napięcie i równowagę, stąd pojawia się konieczność takiej interpretacji, która
utrzymywałaby w ryzach ekscesywność wydarzenia pneumatycznego i sprawiałaby, że
metaxy – właściwa sfera objawiania się boskości i bycia człowieka – domagałaby się
filozoficznej reinterpretacji wydarzenia Chrystusa.
Voegelin uznał, że Wcielenie i Zmartwychwstanie prowadzą do wyskoku z
egzystencji, dlatego należy je poddać osądowi równoważącej świadomości.

cyt., s. 326). Intecjonalność, skorelowania z przedmiotowością (Voegelinowska rzeczywistość-rzeczy), nie
oznacza więc po prostu struktury autonomicznego podmiotu, jest ona raczej mocą pierwotniejszą od każdego
konkretnego człowieka: mocą uobecniająca się w człowieku, mocą, w której człowiek uczestniczy. Jeśli
świadomość jest wydarzeniem partycypacji, oznacza to, że świadomość jest również wydarzeniem
intencjonalności, a więc rzeczywistości-rzeczy – która nie anonsuje się w doświadczeniu konkretnego
przedmiotu ukazującego się w naoczności zmysłowej, lecz jako moc przenikającą świadomość, jedna z
kosmicznych mocy wydarzających człowieka: „O ile chodzi o doświadczenie, to ruch nie ma żadnej innej
<treści> niż samo zapytywanie, pathe gry pociągnięć w różnych kierunkach, kierunkowych indeksów owych
pociągnięć oraz samoświadomości nazywanej przez nas rozświetleniem” („As far as the experiences are
concerned, the movement has not <contents> other than its questioning, the pathe of pull and counterpull, the
directional indices of the puls, and the consciosness of itself that we have called its luminosity”, The Gospel…
dz. cyt., s. 186-187). Tak rozumiana przedmiotowość jest doświadczana, a przez to rozpoznawana, przez
człowieka tylko w metaxy, tylko w Pomiędzy, tylko w wydarzeniu rozświetlenia: „symbole wyłonione w ruchu,
chcę to podkreślić, nie odnoszą się do przedmiotów zewnętrznej rzeczywistości, lecz do faz ruchu wyrażającego
się w procesie samorozświetlenia. Nie ma żadnego Pomiędzy innego od metaxy doświadczanej w
egzystencjalnym napięciu ku boskiej podstawie istnienia” („The symbols developed in the movement, I want to
stress therefore, do not refer to objects in external reality, but to phases of the movement as it becomes articulate
in its self-illuminating process. There is no In-Between other than the metaxy experienced in man’s existential
tension toward the divine groud of being”, tamże s. 187). Dla Voegelina „tylko w metaxy” oznacza: tylko w tym
„miejscu”, do którego wstępu nie ma żaden przedmiot.
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Zakończenie

Z fenomenologicznego punktu widzenia celem Erica Voegelina jest dotarcie do
źródłowego fenomenu – do doświadczenia porządku, które okazuje się doświadczeniem
napięcia ku boskiej podstawie rzeczywistości. Ów fenomen ma charakter źródłowy – choć
zrazu skryty i przez to domagający się odkrycia, to stanowi on sens i podstawę wszystkiego,
co się zjawia i co zjawić się może. Ów fenomen fenomenalizuje się w źródłowej sferze,
metaxy, zaś jego manifestacja przybiera postać wydarzenia wzajemnej partycypacji. Celem
Erica Voegelina jest więc odsłonięcie a) źródłowego fenomenu, b) źródłowej sfery jawienia
się oraz c) źródłowego sposobu manifestowania.
Owo odsłonięcie ma mieć jednak nie czysto teoretyczny charakter, ma być raczej
wydarzeniem „odtworzenia” czy też „rekonstytucji” źródłowej świadomości przez
współczesnego człowieka. Ale taka fenomenologia, będąca egzystencjalną przemianą,
możliwa jest tylko jako hermeneutyka, tj. odkrycie źródłowej świadomości jest możliwe tylko
na drodze przypomnienia (anamnezy) tekstów dawnych mistrzów, którzy w swych dziełach
wyartykułowali prawdę ludzkiej egzystencji. Cel hermeneutyki pokrywa się tu z celem
filozofii historii: człowiek zmierza do anamnezy; lecz nie jest to przypomnienie tego, co
przeszłe, co już kiedyś zaistniało, lecz już przeminęło – anamneza jest przypomnieniem
prawdy egzystencji, tj. aletheia transcendowania ku boskości, istnienia w metaxy.
Tak oto hermeneutyka wydobywa aletheia, w podwójnym sensie prawdy i rzeczywistości;
hermeneutyka jest procesem odsłaniania tego, co źródłowe. Oto Uroburos: fenomen zmierza
do ekspresji (=symbol jest wydarzeniem), symbol warunkuje możliwość ponownego
odnalezienia fenomenu. W hermeneutyce wydarza się źródło. Co znaczy: bez immanencji
(znaczącego) nie mamy dostępu do transcendencji (znaczonego). Losem człowieka jest
przekraczanie, nie zaś przekroczenie.
Zanim jednak przejdę do podsumowania niniejszej dysertacji, chcę zaprezentować
kilka wybranych filozoficznych koncepcji transcendencji – krótkie i arbitralne wyliczenie
oraz porównanie współczesnych sposobów pojmowania transcendencji zmierza do ich
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konfrontacji z ujęciem Erica Voegelina; w trakcie takiej konfrontacji to, co przeciwstawiane,
ujawnia się w swej najgłębszej istocie – wydanie na taką konfrontację „wyostrza profil”748, tj.
pozwala zamanifestować się danej myśli w jej najbardziej własnej prawdzie.
Punktem wyjścia dla wielu, choć z pewnością nie wszystkich, współczesnych analiz
pojęcia transcendencji jest fenomenologia Edmunda Husserla – do której raz jeszcze
powrócimy. Musimy pamiętać, że fenomenologia w wydaniu getyńskiego filozofa wyrasta z
teorii poznania, choć odkrywa ona rzeczywistość wykraczającą poza wąską dziedzinę
epistemologii. Dlatego też nie należy tracić z oczu faktu, że Husserl aplikuje kategorie
immanencji i transcendencji do problematyki poznania, tj. tego, jak możliwe jest poznanie
przedmiotu przez podmiot. To właśnie dzięki osiągnięciu immanencji poznanie osiąga pewny,
niepowątpiewalny grunt: „immanencja jest koniecznym charakterem wszelkiego poznania
teoriopoznawczego, i że nie tylko na początku, ale w ogóle wszelkie zapożyczenie ze sfery
transcendencji, innymi słowy, wszelkie oparcie teorii poznania na psychologii albo
<jakichkolwiek innych naukach naturalnych>, jest nonsensem”749.
Celem postępowania fenomenologicznego jest osiągnięcie immanencji poznania, co
korelatywnie znaczy: wykluczenie wszelkiej transcendencji. Można by argumentować, że ten
cel i obszar, gdzie ma być on osiągany, jest skończony, że chodzi tylko i wyłącznie o sferę
epistemologii. Nie należy jednak zapominać, że dla Husserla fenomenologiczna teoria
poznania stanowi podstawę metafizyki rozumianej przez niego jako nauka o bycie
absolutnym. To na gruncie epistemologii dokonują się kluczowe dla myślenia rozstrzygnięcia,
ona stanowi początek i nieusuwalną podstawę każdego filozofowania, a przynajmniej tak
uważał ojciec fenomenologii. Transcendencja jest: „wyjściowym i przewodnim problemem
krytyki poznania, jest tą zagadką, która staje na drodze poznania naturalnego i dostarcza
bodźca do nowych badań. Na początku można by przeto określić rozwiązanie tego problemu
jako właściwie zadanie krytyki poznania”750.
Dlatego

zadanie

podstawowej

fenomenologicznej

operacji

–

redukcji

teoriopoznawczej – polega na wyłączeniu z badania wszelkiej transcendencji.
Husserl wskazuje, że należy odróżnić immanencję (i transcendencję) efektywną od
immanencji (i transcendencji) w sensie absolutnej samoprezentacji czy też samodania; celem
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redukcji fenomenologicznej jest nie tyle dotarcie do immanencji pierwszego typu, a co za tym
idzie – wykluczenie transcendencji tego typu, ale odsłonięcie sfery „czystych danych
samoprezentacji, do sfery tego, o czym nie tylko się mówi i mniema, także nie do sfery tego,
co spostrzeżone, lecz tego, co dane jest dokładnie w tym sensie, w jakim jest domniemane, i
to dane samoobecnie w najściślejszym sensie, w ten sposób, że nic z tego, co domniemane,
nie jest nie dane” 751 . Pierwszy rodzaj immanencji zostaje osiągnięty w adekwatnym
spostrzeżeniu: „To, co immanentnie efektywne, uchodzi za niewątpliwe, gdyż nie przedstawia
ono niczego innego, nie domniemuje niczego, <wykraczając poza siebie samo>, ponieważ
wszystko, co domniemane, jest tutaj także w pełni i całkowicie adekwatnie samoobecnie
dane”752. W immanencji efektywnej wszystko to, co dane, jest dane samobecnie, wszelkie
domniemania są wypełnione. Immanencja efektywna oznacza więc całkowitą zgodność
poznania, przeżycia, z przedmiotem – jej przedmiotem może być tylko byt cogitatio, tylko
przeżycie. Wydarzając się we wnętrzu świadomości, immanencja efektywna uchwytuje to, co
wewnętrzne.
Choć Husserlowi zrazu wydawało się, że owa immanencja stanowi ostateczny krok
fenomenologii, to rzetelnie przeprowadzona operacja redukcji podważa ten status
wewnętrzności efektywnej. Jeśli bowiem redukcja jest fenomenologiczna w tym sensie, że
zmierza do oczywistości, w której dochodzi do absolutnej samoprezentacji fenomenu, to po
jej przeprowadzeniu okazuje się, że możemy wyróżnić w zredukowanej świadomości pewne
transcendensy, których pojawienie się wcale nie jest akcydentalne, lecz przynależy zarówno
do istoty fenomenologii (nauki), jak i fenomenów (tego, co się ukazuje).
Po pierwsze, fenomenologia jest nauką powszechną, rości sobie pretensje do dotarcia
do prawdy nie tych czy innych przeżyć i struktur świadomości, ale wszystkich przeżyć i
wszystkich struktur – to zostaje osiągnięte na drodze redukcji eidetycznej, poznania istoty,
species. Pisze Husserl: „Odpada samo przez się zrozumiałe i przyjmowane na ślepo
utożsamienie: dane absolutne i efektywnie immanentne; to, co ogólne, jest bowiem dane
absolutnie i nie jest efektywnie immanentne. Poznanie tego, co ogólne, jest czymś
jednostkowym, zawsze jest pewnym momentem w strumieniu świadomości, jednakże samo
to, co ogólne, to, co w tym [poznaniu] w oczywisty sposób dane, nie jest czymś
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jednostkowym, lecz właśnie ogólnym, tym samym zaś jest transcendentne w sensie
efektywnym”753.
Wydaje się jednak, że jeszcze bardziej fundamentalny charakter ma odkrycie korelacji
intendowanej przedmiotowości („co”) i intendującej myśli („jak”), resp. przejawiającego się
przedmiotu i przejawiania się tego przedmiotu. Owa współprzynależność bytu i myślenia
realizuje się w oczywistości, rozumianej jako konstytuowanie (aktywność podmiotu)
samoprezentacji przedmiotu („aktywność” przedmiotu). Zarówno przedmioty ogólne (istoty),
jak i korelacja przejawiania i tego, co się przejawia, wykraczają poza ujęcie immanencji jako
tego, co efektywnie zawarte w przeżyciu – istota i „zadziwiająca korelacja”, choć nie są dane
w sposób efektywny, to jednak są danymi absolutnej samoprezentacji, samodonacji. Oto
właściwy, tj. prawdziwy, sens immanencji.
Husserl był przekonany, że ustalił podstawowy, fenomenologiczny sens pojęć
immanencji i transcendencji. Prawdziwa immanencja oznacza immanencję jako absolutną
samoprezentację, niepowątpiewalną donację przedmiotu w oczywistości – transcendencja jest
tym, co należy wykluczyć. Pytanie brzmi jednak, czy para pojęć immanencja-transcendencja
oraz desygnowane przez nie rzeczywistości, są tym, co ostateczne? Albo inaczej rzecz
ujmując: czy możemy wyróżnić jakąś kategorię, która obejmowałaby zarówno immanencję,
jak i transcendencję, tudzież czy możemy odnaleźć jakiś „horyzont”, w który wpisywałaby się
immanencja i transcendencja? Na to pytanie należy odpowiedzieć twierdząco - tą nadrzędną
kategorią jest „przedmiot”, resp. „przedmiotowość”. Dla Husserla świat transcendentny to
świat przedmiotów, biorąca w nawias obowiązywalność całego tego świata epoche nie
pozbawia go przedmiotowości – po redukcji przedmioty zewnętrzne stają się przedmiotami
świadomości, przedmiotami wewnętrznymi. Ale również i rzeczywistość immanencji,
świadomości w jej absolutnym sposobie samoprezentacji, jest tym obszarem, gdzie
spostrzeżenie wewnętrzne uprzedmiotawia struktury świadomości. Co więcej, jak świat
zewnętrzny jest korelatem podmiotu, tak i czysta świadomość wraz z jej wszystkimi treściami
jest mutatis mutandis korelatem podmiotu dokonującego refleksji. U Husserla immanencja i
transcendencja wyistaczają się z przedmiotowości; obie te rzeczywistości są tym, co
doświadczane przez świadomość, dlatego w przypadku obu obowiązuje jedno z
podstawowych praw fenomenologicznych (oczywiście, według Husserla): „Każdy akt
intencjonalnie odnosi się do przynależnej mu przedmiotowości. Dotyczy to zarówno aktów
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prostych, jak i złożonych. W jakikolwiek sposób akt byłby złożony z aktów cząstkowych, to
jeśli w ogóle jest on aktem, ma swój korelat w przedmiotowości. I ta jest tym, o czym
mówimy w pełnym i pierwotnym sensie, że akt się do niej odnosi”754.
Choć

immanencja

i

transcendencją

są

czymś

różnym,

to

dzięki

wszechobowiązywalności kategorii przedmiotu jako nadrzędnego sensu wszystkiego tego, co
się jawi, są tym samym. Tym, co utrzymuje w jedności wyistaczające się w różnicy kategorie
immamencji i transcendencji jest przedmiotowość.
Taką wizję transcendencji wydaje się odrzucać przynajmniej kilku współczesnych
filozofów: Martin Heidegger, Karl Jaspers, Henry Duméry, Emmanuel Lévinas, Józef
Tischner, a także Eric Voegelin. Nie należy mniemać, że ci myśliciele przemyśliwali
transcendencję w obszarze refleksji zakreślonej przez Husserla – powrót transcendencji nie
dokonuje się w obrębie teorii poznania, nie oznacza także afirmacji tego, co poza
świadomością, czy to w sensie efektywnym, czy samoprezentacji. Powrót - jeśli trzymać się
tej metafory - dokonuje się poprzez przemyślenie tej kategorii w innym obszarze
rzeczywistości, a co za tym idzie poprzez nadanie jej innego znaczenia. Transcendencja
będzie znaczyć coś innego niż transcendencję przedmiotu. Jednocześnie wszyscy wymienieni
filozofowie będą przekonani, że w tym pojęciu kryje się istota człowieka – to, co ponad i
przekraczanie ku temu, co ponad nie są czynnikami problematyzującymi poznanie, ale
konstytuują one samo bycie człowieka, jego egzystencję. Co więcej, w każdym z
wymienianych przypadków transcendencja będzie wiązała się z wykroczeniem poza
dychotomię podmiot-przedmiot. Inaczej rzecz ujmując: uchwycenie transcendencji w jej
prawdzie jest możliwe tylko pod warunkiem przekroczenia wizji rzeczywistości
wyistaczającej się z korelacji podmiotu i przedmiotu. Transcendencja przebłyskuje tylko w
transcendowaniu.
Być może najbardziej znaczącą próbą wyjścia poza obowiązywalność paradygmatu
podmiotu i przedmiotu poznania, a także konieczności wykluczenia transcendencji, jest
ontologia fundamentalna według Martina Heideggera. Właśnie: nie epistemologia, a ontologia
fundamentalna; nie poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o to, jak możliwe jest poznanie, ale
pytanie o bycie. Według Heideggera prawdziwy sens transcendencji kryje się w sposobie
bycia Dasein – transcendencja to bycie-w-świecie, dziejące się w rozumieniu przekraczanie
bytu ku byciu. Pisze Heidegger: „W tym terminologicznym znaczeniu, które należy jeszcze
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rozjaśnić i przybliżyć, transcendencja oznacza coś, co jest właściwie ludzkiemu jestestwu, i to
nie jak jeden z wielu możliwych, niekiedy uskutecznianych sposobów zachowania, lecz jako
poprzedzająca wszelkie zachowywanie się, podstawowa struktura tego bytu”755. Więcej na ten
temat pisałem w rozdziale V zatytułowanym „Heidegger i porażka transcendencji”, dlatego
odsyłam Czytelnika do tamtego rozdziału.
Wśród wymienionych przeze mnie filozofów tym najmniej zależnym od Husserla w
swym myśleniu był najprawdopodobniej Karl Jaspers. Urodzony w Oldenburgu filozof
określał swoje myślenie jako filozofię egzystencji (niem. Existenzphilosophie). Jaspers
pokazał, że transcendencję można myśleć jako „coś więcej” czy też „coś innego” w takim
sensie, że to, co transcendentne, wykracza poza to, co dane w powszednim doświadczeniu, a
więc w immanencji; jako to, co nie daje się bądź to częściowo, bądź całkowicie włączyć w
„tu” i „teraz” doświadczającego podmiotu. Tak rozumiana transcendencja objawia się w
związku z wolnością, a ich wzajemna relacja jest właśnie „rzeczą” myślenia Karla Jaspersa.
Według niemieckiego filozofa, człowiek pozostaje związany nie tylko z różnymi regionami
bytu, ale także z podstawą bytu, w tej relacji doświadcza wolności od obecności. Wolności
nie da się ani poznać, w sensie przedstawienia, ani dowieść – można jej jedynie doświadczyć
w czynie: „w wolności odnajduję drogę wiodącą przez świat i mnie samego do
transcendencji” 756 . Ta wolność „od” obecności i „do” transcendencji nie jest po prostu
przysługującym człowiekowi sposobem bycia” człowiek nie znajduje w sobie samym racji
owej wolności, lecz jest ona mu podarowana. Ludzka wolność jest darem transcendencji,
samej podstawy, która wykracza poza wszelkie przedmiotowe determinacje. Jednak wolność
nie jest transcendencją, ale tym, co pomiędzy: „Wolność jako alfa i omega rozjaśniania
egzystencji przemawia wyłącznie w nim, a nie w orientacji w świecie czy transcendencji. W
orientacji w świecie byt utożsamiany jest z tym, co ustalone, przedmiotowe, obowiązujące;
tam, gdzie sięga poznanie, nie ma jeszcze wolności. W transcendencji nie ma już wolności.
Ujęcie wolności jako transcendentnego bytu równałoby się jej fałszywemu zabsolutyzowaniu.
Wolność jest tożsama z egzystencją w czasowym istnieniu. Wolność dąży wprawdzie do ego,
by uczynić siebie samą zbędną; jako ostatni przejaw egzystencji w czasowym istnieniu
chciałaby znieść samą siebie w transcendencji. Wolność jest jednak zawsze bytem
egzystencji, a nie transcendencji; jest dźwignią, za pomocą której transcendencja dosięga
egzystencji, ale tylko dzięki temu, że egzystencja jest nią w swej niezależności”757. Tak więc
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tylko w wolności można doświadczyć w nieuobecniający sposób transcendencji, jednocześnie
wolności nie można utożsamić z transcendencją – ostatecznie oznacza to, że wolności nigdy
nie można w pełni urzeczywistnić, w każdym urzeczywistnieniu współdane jest bowiem
odczucie braku, niespełnienia i niemożliwości spełnienia. Tak rozumiana transcendencja
należy do istoty człowieka, stanowi jego paradoksalną konstytucję.
W kontekście fenomenologii Husserla jedną z najciekawszych i zarazem najbardziej
paradoksalnych prób dotarcia do źródłowo rozumianej transcendencji jest filozofia Henry
Duméry’ego. Z jednej strony, francuski fenomenolog w dużym stopniu aprobuje osiągnięcia
Husserla – a nawet więcej, kontynuuje je, z drugiej jednak strony poszukuje dla nich
ugruntowania w sferze zasadniczo obcej myśleniu Husserla: w sferze filozofii religii. Tak
więc: ugruntowanie poprzez przekroczenie. Filozofia religii Duméry’ego jest świadoma
swoich ograniczeń – ludzki rozum napotyka owe granice przede wszystkim w sferze myślenia
absolutu; dociekanie absolutu z jednej strony należy do intymnej konstytucji rozumu, z
drugiej strony poszukiwanie może dokonywać się tylko na drodze przybliżeń. Duméry w
ostry sposób widział różnicę pomiędzy opisywalnym w kategoriach bytu stworzeniem a
bytem absolutnym, a więc pomiędzy tym, co immanentne, a tym, co transcendentne. Jak
jednak rozum może zbliżyć się do tej tajemnicy? Absolut jest Jednością, tym, co niepodzielne
i tym, w czym nie występuje żadne zdwojenie. Zadaniem filozofii jest przybliżenie się do
absolutu tak blisko, jak to możliwe, a więc do punktu, w którym ludzki rozum otwiera się ku
Bogu, otwiera się na jego przybywanie. Duméry zaadoptował metodę Husserla – redukcję
eidetyczną i transcendentalną – jednocześnie stwierdzając, że dotarcie do absolutu domaga się
wprowadzenia kolejnego etapu czy też stopnia redukcji, nazywanego przez niego redukcją
henologiczną, a więc redukcją do tego, co ponad bytem, do Jedni. Odmianę redukcji
wprowadzoną przez Duméry’ego można nazwać w sensie ścisłym redukcją, ponieważ jest
ona kolejnym etapem myślenia świadomości, kolejnym stopniem wchodzenia w głąb
świadomości, ku jej prawdzie – jest zapuszczaniem się w immanencję: „w sensie technicznym
redukcja jest aktem, ruchem usiłującym przejść rozmaite poziomy świadomości, aby
stopniowo przybliżać się do ich fundamentu” 758 . Redukcja eidetyczna pozwala przejść od
wielości świata indywiduów do świata istot, świata tzw. mnogojedni. Następnie
przeprowadzona redukcja transcendentalna odpowiada za właściwe wyłonienie się sfery
fenomenalnej, zaś redukcja konstytuująca dociera jeszcze głębiej – do świadomości jako tego,
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co konstytuujące przedmioty (Duméry odróżniał więc to, co można rozumieć także jako dwa
aspekty redukcji transcendentalnej). Te trzy redukcje cechuje schodzenie w głąb
świadomości, ku temu, co stanowi jej istotę, symultaniczne z przechodzeniem od
rozproszonej mnogości ku coraz pełniejszej jedni. Jednak odsłaniana przez kolejne redukcje
mnogojednia nie jest Jednią w sensie tego, co przekracza jakikolwiek podział - wciąż bowiem
zachowuje ona podział na podmiot i przedmiot, a przeto również na istnienie (świadomości) i
istotę (przedmiotu). Czwarta i ostatnia redukcja – redukcja henologiczna - pozwala na
odkrycie transcendencji, tego co przekracza każdy podział, każdą determinację i każdą
niedoskonałość. Jednia jest bowiem poza różnicą, poza napięciem, poza dystansem. Pisze
Duméry: „to właśnie wyodrębnienie Jedni w jej absolutnej prostocie, w jej rzeczywiście
najgłębszej spontaniczności, która przekracza jednocześnie byt i esencję” 759 . Refleksja
henologiczna odkrywa obecność transcendencji w immanencji – zapuszczanie się w
immanencję, labirynt różnic, prowadzi do miejsca-skoku w to, co poza różnicą. Każde
przedrefleksyjne dążenie do boskości, każde niejasne przeczucie, każde doświadczenie i
każdy akt wiary ma swą podstawę w owej praobecności Jedni w głębi człowieka.
Transcendencję można rozumieć jako „gdzie indziej”, „inaczej”, tudzież „inne”. W takim
wypadku transcendowanie można ujmować jako ruch „od tutaj” do „tam”; od tego, co
tożsame, do tego, co inne, lecz inne w nierelatywny sposób. Nie chodzi o inne-choć-podobnedo albo inne-ale-dające-się-pomyśleć-jako: inne to absolutnie inne. Ale gdzie możemy
natrafić na takie inne? Emmanuel Lévinas i Józef Tischner odpowiadają: w człowieku. Jeśli w
intencjonalności to, co doświadczane, jest uprzedmiotawianie, jeśli jest wchłanianie przez
Toż-Samego (a więc jeśli ulega totalizacji), to filozof musi poszukiwać takiego dostępu do
Innego, w którym owo Inne nie przestawałoby być innym. „Twarzą nazywamy sposób, w
jaki Inny ukazuje się, przewyższając ideę Innego we mnie. Ten sposób nie polega na tym, że
Inny staje się tematem dla mojego spojrzenia, że rozpościera się jak zespół jakości
tworzących pewien obraz. Twarz Innego w każdej chwili niszczy i przekracza plastyczny
obraz, który we Mnie zostaje jako idea na moją miarę i na miarę swojego ideatum – jako idea
adekwatna [...] Twarz się wyraża”

760

. Twarz nie ukazuje więc przedmiotu, czegoś

konstytuowanego przez podmiot, ale jest ekspresją. Do twarzy zbliżam się nie poprzez
poznanie, spostrzeżenie – które, jak pamiętamy, Husserl uważał za podstawę każdego
przeżycia – a przez rozmowę. Taki stosunek z Innym, rozmowa, jest stosunkiem etycznym.
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Tamże, s. 67.
E. Lévinas, Całość i nieskończoność… dz. cyt., s. 42.
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Jeśli ekspresja twarzy jest formą jawienia się Innego w rozmowie, to od strony Toż-Samego
stosunek do Innego przybiera postać pragnienia. Pragnienie, o które chodzi francuskiemu
filozofowi, nie jest brakiem, nie może także znaleźć zaspokojenia: „pragnienie bez
zaspokojenia, które właśnie zakłada oddalenie, inność i zewnętrzność Innego. Dla Pragnienia
ta inność, nieadekwatna wobec idei, ma sens. Rozumiana jest jako inność innego człowieka i
jako inność Najwyższego”761. Pragnienie z kolei jest sposobem, w jaki Nieskończone wydarza
się w skończonym – i właśnie dlatego, że pragnienie jest w człowieku dzięki
Nieskończoności, nie może zostać zaspokojone. Pisze Lévinas: „Tylko relacja z innym
człowiekiem wprowadza wymiar transcendencji i prowadzi do całkowicie innego stosunku
niż doświadczenie w zmysłowym sensie terminu, względne i egoistyczne”762. Tischner z kolei
uważa, że wśród wszystkich ludzkich doświadczeń źródłowy charakter przysługuje
doświadczeniu innego człowieka – owo doświadczenie nosi miano spotkania. Pisze
krakowski filozof: „Ten, kto spotyka, wykracza – transcenduje – poza siebie w podwójnym
sensie tego słowa: ku temu, komu może dać świadectwo (w stronę innego), i ku Temu, przed
kim może złożyć świadectwo (przed Nim - Tym, kto żąda świadectwa). Dlatego należy
powiedzieć: spotkać to do-świadczyć Transcendencji”

763

. W kontekście podwójnie

rozumianego doświadczenia transcendencji Tischner buduje swoją autorską filozofię,
agatologię: „Dobro zwie się po grecku Agaton. Logos znaczy to, co rozumne, mądre.
Powiemy więc: Spotkanie jest otwarciem agatologicznego horyzontu doświadczenia
międzyludzkiego. Horyzont agatologiczny to taki horyzont, którym wszystkimi przejawami
innego i moimi własnymi włada swoisty logos – logos dobra i zła, tego, co lepsze i co gorsze,
wzlotu i upadku, zwycięstwa i przegranej, zbawienia i potępienia”764. Jeśli każde spotkanie
(doświadczenie transcendencji) wydarza się w horyzoncie agatologicznym, to Dobro
absolutne, najwyższe jest niczym innym jak tym, co transcendentne. Dla Lévinasa i Tischnera
transcendencja to, kolejno, transcendencja Innego/Nieskończoności/Twarzy i drugiego/Dobra
– a więc ostatecznie transcendencja etyczna, wydarzającą się pomiędzy dwiema osobami.
Jak na tym tle prezentuje się filozofia Erica Voegelina, w jaki sposób urodzony w Kolonii
filozof przemyśliwuje transcendencję, w jakim obszarze dokonuje się owo przepracowanie
kategorii transcendencji? Voegelin jest przekonany, że tym, kto transcenduje jest człowiek;
tym, a tym, ku czemu transcendowanie transcenduje jest boska rzeczywistość. Dwoma
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Tamże, s. 20.
Tamże, s. 226.
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J. Tischner, Filozofia dramatu… dz. cyt., s. 27.
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Tamże, s. 63.
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podstawowymi modi doświadczenia boskiej rzeczywistości są Ponad i Początek (oto imiona
transcendencji). Z kolei tym, co w przekraczaniu przekraczane, jest immanencja jako świat
czasoprzestrzennych,

zmysłowych

przedmiotów,

resp.

tym,

co

przekraczane

jest

przedmiotowość. Pisze Voegelin: „W doświadczeniu transcendencji boska rzeczywistość,
której doświadcza się jako <transcendentnej> (platońska epekeina), odróżniona zostaje od
<immanentnego> świata wraz z jego strukturą. Ośrodkiem doświadczeń transcendencji jest
człowiek”765.
Podobnie jak w przypadku Heideggera i Jaspersa, dla Voegelina transcendowanie nie jest
jednym z wielu atrybutów człowieka (ten w ogóle nie jest substancją, która mogłaby mieć
atrybuty) ani jednym z wielu możliwych zachowań człowieka, ale istotą i prawdą, aletheia.
Błędem byłoby jednak mniemać, że transcendencja określa tylko i wyłącznie ludzki sposób
bycia,

rzeczywistość

bowiem

w

jej

wszechobejmowalności

transcenduje

ku

eschatologicznemu Końcowi, cała rzeczywistość partycypuje w boskości. Wyróżnikiem
człowieka na tle reszty stworzenia jest świadome transcendowanie, tj. egzystencja –
specyficznie ludzkie transcendowanie wydarza się w metaxy, pomiędzy świadomości.
Transcendowanie ku boskości Voegelin określa także mianem napięcia. Poszukiwanie
źródła porządku jest poszukiwaniem tego, co nieprzedmiotowe; więcej nawet – świadomość
jest bowiem także nieprzedmiotową rzeczywistością. Dlatego poszukiwanie owego źródła jest
doświadczeniem napięcia, człowiek doświadcza „bycia uporządkowanym w napięciu i
poprzez napięcie ku boskiej podstawie istnienia”766. Napięcie, resp. transcendowanie, oraz
sfera, gdzie napięcie się wydarza, Pomiędzy świadomości, są tymi fenomenami, które
stanowią poszukiwaną przez fenomenologów sferę źródłowego jawienia się – sferę już
nieredukowalną, dostarczająca innym fenomenom podstawy i sensu jawienia się, która w
specyficznym sensie jest warunkiem pojawia się tamtych. Ono samo, źródłowe, nie
potrzebuje już niczego innego do swego ukazania – dla Husserla była czysta świadomość, dla
Heideggera bycie jako aletheia bądź es gibt, dla Mariona donacja fenomenu. Dla Voegelina
tym źródłem promieniowania jest wydarzające się w metaxy transcendowanie.
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„In the experience of transcendence, a godly being which is experencied as <transcendent> (the platonic
epekeina) and an „immanent” world with its own structure become separated. The human being is the center of
the experience of transcendnece”. E. Voegelin Letter to George Jaffe 1.04.1961 [w:] Selected Correspondence
1950-1984… dz. cyt., s. 440.
766
„der Mensch sich als geordnet durch die Spannung zum göttliche Grund seiner Existenz erfahrt”/„ordered
through the tension toward the divine ground of his existence”. E. Voegelin, Was ist Politiche… dz. cyt., s.
287/E. Voegelin, What is… dz. cyt., s. 345.
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Można jednak zapytać: co stanowi własną istotę transcendowania? Albo inaczej rzecz
ujmując:

czym

nieprzedmiotowej

różni

się

transcendowanie,

rzeczywistości,

od

jako

nieprzedmiotowe

doświadczenia

przedmiotu;

doświadczenie
co

wyróżnia

transcendowanie od rzeczywistości immanentnej? To niezwykle ważne pytanie, jeśli bowiem
transcendencja jest „czymś innym”, to pojawia się kwestia tego, na czym owa inność polega,
jaka jest różnica pomiędzy doświadczeniem tego, co znane (przedmiot), a tego, co nieznane
(właśnie transcendencja)? Fenomenologicznie rzecz biorąc, pytanie pyta o to, „jak” ukazuje
się transcendowanie. Voegelin zdaje się uważać, że tym czymś jest wyrażana między innymi
przez kategorie „wydarzenia” i „kompleksu” wzajemna partycypacja, metalepsis.
Przedmiot jest tym, co przedstawianie przez podmiot; przedmiot jest pewnym „tu oto”,
jest czymś „tu” i „teraz” – w tym czasie i w tym miejscu stoi ten oto przedmiot (jeśli jest tu, to
nie może być gdzie indziej; jeśli jest tu, to w tym właśnie miejscu nie może stać inny
przedmiot); jest także „czymś”, posiada pewne „Co” stanowiące o jego tożsamości, co
Voegelin często nazywa formą bądź kształtem; wreszcie przedmiot jest tym, co przeciwstawia
się Ja, jest czymś innym od ego, jest nie-Ja. Boskiej rzeczywistości, tego, co transcendentne,
człowiek może doświadczyć tylko wtedy, gdy owa rzeczywistość objawi mu się, gdy pozwoli
mu się zobaczyć. Doświadczenie boskości, transcendencji, domaga się boskiego
samoobjawienia. Pierwszym momentem każdego spotkania Boga z człowiekiem jest to, co
Voegelin nazywa przyciąganiem (gr. helkein) bądź ruchem (gr. kinesis) – poszukiwanie
możliwe jest dopiero w odpowiedzi na pierwotnie przyciąganie, na pierwotny ruch ze strony
boskości. Samoobjawianie jest przyciąganiem. Doświadczenia boskości jest doświadczeniem
bycia przyciąganym, bycia poruszanym. Tak człowiek doświadcza napięcia ku boskiej
podstawie. Wszelkie ludzkie poszukiwanie nie jest więc autonomicznym projektem
człowieka, ale odpowiedzią na pierwotne przyciąganie.
Napięcie oznacza wzajemną partycypację dwóch rzeczywistości, wzajemną „grę” ruchów
ze strony boskości i człowieka. Dlatego też transcendowanie, ludzkie przekraczanie, możliwe
jest tylko jako odpowiedź na dar transcendencji – to transcendencja, boska rzeczywistość,
musi pokonać dzielący ją od człowieka dystans. Boska rzeczywistość i człowiek dani są tylko
w napięciu i tylko w metaxy – poza napięciem, poza Pomiędzy, nie można napotkać ani Boga,
ani człowieka. Oznacza to także, że boskość nie ukazuje się poza napięciem, poza ruchem
objawiania w metaxy. Boska rzeczywistość i człowiek są o tyle, o ile wydarza się
transcendencja (transcendowanie). Biegun jako taki nie ukazuje się, jest on obecny tylko w
napięciu, tylko w ruchu. Jednocześnie napięcie jest „grą” ruchu ze strony boskości, i ruchu
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odpowiedzi od strony człowieka – żadne z tych poruszeń nie wyczerpuje się w pojedynczym
akcie, lecz jest zawsze otwartą możliwością kolejnych doświadczeń, kolejnych przyciągań i
kolejnych odpowiedzi.
Transcendowanie jest jednak nie tylko odpowiedzią na pierwotny ruch ze strony boskości,
na helkein, jednocześnie bowiem „wtargnięcie transcendencji” jest już wciągnięciem w
transcendowanie. Voegelin pisze: „Terminy poszukiwanie (zetesis) i przyciąganie (helkein)
nie oznaczają dwóch różnych ruchów, ale symbolizują dynamikę napięcia egzystencji
pomiędzy ludzkim i boskim biegunem. W jednym ruchu doświadcza się poszukiwania od
strony człowieka i bycia-przyciąganym od strony boskiego bieguna” 767 . Wzajemność
partycypacji wskazuje na to, że w wydarzeniu nie uczestniczą dwa autonomiczne podmioty,
których przyciąganie i poszukiwanie byłyby dwoma następującymi po sobie aktami. W
metaxy nie ma niczego co byłoby po prostu ludzkie bądź boskie. Wszystko, co wydarza się w
Pomiędzy, nosi na sobie signum wzajemności. Transcendowanie nie może więc być po prostu
odpowiedzią przychodzącą po pierwotnym wezwaniu – w okamgnieniu ruch transcendencji
wciąga w metaxy, w transcendowanie.
Dlatego transcendowanie jawi się jako wydarzenie, resp. wydarzenie wzajemnego
spotkania tudzież partycypacji – w wydarzeniu manifestuje się nie jakiś przedmiot, coś
przedstawionego przez podmiot, ale wzajemna przynależność rozsadzająca podział na Ja i
nie-Ja, na tożsamość i różnicę, na to, co oddziaływane, i oddziaływujące itp. W wydarzeniu
nie ma ani prostych relacji kazualnych, ani autonomii aktywności; w wydarzeniu jawi się
wzajemna przynależność, jedność migotliwych momentów, pulsująca niewidzialnym
światłem konstelacja. W wydarzeniu to nie podmiot spostrzega przedmiot, ale człowiek bierze
udziału w niewidzialnym samoobjawieniu boskości. Pisze Voegelin: „Egzystencjalna
świadomość życia w napięciu wezwania-odpowiedzi stanowi integralną [całość, T.N.] w tym
sensie, że tak jak nie ma napięciowej metaxy bez boskiego i ludzkiego bieguna, tak nie ma
biegunów poza doświadczeniem w egzystencjalnym napięciu. Metaxy i bieguny przynależą
do siebie wzajem jako części jednej rzeczywistości stającej się rozświetloną w
doświadczeniu. […] nie należy rozdzielać metaxy i jej biegunów w autonomiczne byty” 768.

767

„The terms seeking (zetein) and drawning (helkein) do not denote two different movements but symbolize the
dynamics in the tension of existence between human and divine poles. In the one movement there is experienced
a seeking from the human, a being drawn from the divine pole”. E. Voegelin, The Gospel… dz. cyt., s 193.

768

„This existential consciousness of living in the tension of appeal-reponse is integral in the sense that neither is
there a tensional metaxy without the divine and human reality as its poles, nor are there such poles other than
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W wydarzeniu wydarza się obecność boskości – nie jest to jednak obecność w sensie
Vorhandenheit,

ale

przybywanie

z

transcendencji,

samoobjawienie

pozbawione

uchwytywalnej zmysłowo treści oraz określonego, skończonego kształtu – obecność w duszy
człowieka oznacza niewidzialny ruch, który jest czystym paradoksem. Jest paradoksem
ponieważ mimo, że ruch jest obecnością boskości, to boskość jako biegun - jako to, co poza
ruchem - jest nieobecna, pozostaje niedoświadczalną głębią. Jak pisze Voegelin: „fakt
objawienia jest jego treścią”769.
Dopełnieniem Voegelinowskiej koncepcji transcendencji jest idea doświadczenia boskości
w modi Początku. Po pierwsze, dzięki niej filozof osiąga rozumienie immanencji jako tego,
co istnieje dzięki transcendentnej podstawie, oraz otrzymującego od owej podstawy swą
formę, czyli naturę. Kosmos, wraz z wszystkimi zapełniającymi go bytami istnieje i istnieje
jako uporządkowany, dzięki udzielaniu transcendencji. Nie jest to jednak zamaskowany
powrót metafizycznej wizji rzeczywistości – obecność boskości w kosmosie nie jest osiągana
we wnioskowaniu, kosmos nie jest myślany jako skutek działania pewnej przyczyny, lecz
boskość jest pośrednio doświadczana w kosmosie, który właśnie objawia Boga. Oznacza to
także, że obecność transcendencji w immamencji nie może zostać zredukowana do obecności
przyczyny w skutku – owa ukryta obecność sprawia, że immanencja znajduje się w
nieustannym i nieustającym odniesieniu do boskości, że dzięki udzielaniu się transcendencji
immanencja uczestniczy w transcendowaniu poza przedmiotowość, poza czas i przestrzeń.
To ujęcie wskazuje na drugi, eschatologiczny sens relacji immanencji i transcendencji –
proces rzeczywistości jest procesem przekraczania napięciowej struktury To-rzeczywistości
ku beznapięciowemu Ponad. Krótko mówiąc: rzeczywistość zostaje rozświetlona w
świadomości uczestnika wydarzenia teofanicznego jako transcendująca ku końcowi, ku
bezczasowi. I choć Voegelin zauważa, że idea eschatologicznego ruchu rzeczywistości mogła
powstać wtedy, gdy człowiek w swej duszy dostąpił spotkania z radykalną transcendencją, to
eschaton, rzecz ostatnia, może wydarzyć się tylko na przecięciu modi Ponad i Początku. Jeśli
więc doświadczenie przedmiotu wskazuje na jego obecność w „tu” i „teraz”, przed oczyma
podmiotu, to doświadczenie transcendencji jest przeżyciem „wtedy” i „tam”, wykraczania
wszystkich rzeczy ku Końcowi. W doświadczeniu przedmiotu kwestia Końca nie może się

those experienced in the existental tension. The metaxy and the poles belong together as parts of the one reality
that becomes cognitively luminous in the experience […] Neither must the metaxy nor its poles be torn apart into
autonomous entities”. E. Voegelin, Wisdom… dz. cyt., s. 349.
769

„the fact of revelation is its content”. E. Voegelin, The Beginning… dzy. cyt, s. 185.
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zamanifestować,

koniec

może

oznaczać

jedynie

zniszczenie,

ustania

trwania;

w doświadczeniu transcendencji przeciwnie, koniec staje się Końcem – źródłem, ku któremu
wszystko powraca.
Na początku dziewiątego rozdziału pracy pisałem o tym, że w ostatnim okresie twórczości
Erica Voegelina problematyka doświadczenia transcendencji została „wchłonięta” przez ideę
równowagi świadomości. W jaki sposób się to dokonało? Otóż Voegelin zakreślił wyraźnie
granice tego, co może się ukazać w metaxy świadomości, tj. wytyczył granice temu, co
możliwe i niemożliwe w obrębie pomiędzy. Tym samym autor Order and History ustalił jak
należy rozumieć transcendowanie i transcendencję. Voegelin przyjmuje, że ciało jest tym, co
wykluczone z procesu transcendowania: biegun przedmiotowości, wraz z wpisaną weń
cielesnością, zostaje zachowany tylko w postaci intencjonalnego otwarcia świadomości na
przybywanie boskiej rzeczywistości, ciało znajduje się poza nawiasem wydarzenia. Pomiędzy
jest niematerialną, niedotykalną rzeczywistością – transcendowanie jest wydarzeniem ducha,
nie ciała. Wszelkie prawdziwe rozumienie boskiej transcendencji, tj. jej dokonującego się
w samoobjawieniu przybywania do metaxy, musi wyzbyć się wyobrażeń o boskości
manifestującej się przez coś zmysłowego. Wszelkie rozumienie ludzkiego transcendowania
musi uprzytomnić sobie, że jest ono wykraczaniem poza przedmiotowość, a więc poza ciało.
Odczytane fenomenologicznie fragmenty Ewangelii wskazują jednak, że istnieje
możliwość innego rozumienia transcendowania i transcendencji – wydarzających się właśnie
w cielesności i poprzez cielesność. Wydaje się, że krytyczne odczytanie Voegelinowskiej
koncepcji doświadczenia transcendencji, odczytanie wychodzące od problemu idolatrii, nie
narzuca transcendencji metafizycznego konstruktu teoretycznego – dąży jedynie do
zapewnienia jej pełni możliwości manifestacji, spełnia więc funkcję redukcji oczyszczającej
pole dla myślenia. Ta krytyka pozwala na wyłonienie się zarysu, ledwie szkicu, innego
fenomenologicznego rozumienia transcendencji – możliwości pomyślenia transcendencji jako
czegoś z jednej strony nieprzedmiotowego, a z drugiej właśnie jako materialnego,
zmysłowego, cielesnego.
Zachowując podstawową intuicję Voegelina – przekonanie, że każde doświadczenie
transcendencji jest wzajemnością, że transcendowanie to wzajemna gra przyciągania,
objawiania i przekraczania, odpowiadania – możemy zarysować przed przyszłym myśleniem
migoczącą na horyzoncie możliwość: transcendencja w sensie przybywania transcendencji
i odpowiedzi transcendowania jawi się jako wyzwolenie zmysłowości spod władzy
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przedmiotowości. Przybywająca boskość wkracza w świat, wkracza w rzeczywistość
materialną, „biorąc w nawias” przedmiotowość rzeczy – świat staje się czas-przestrzenią
manifestacji boskości, czegoś innego. To, co ziemskie, materialne, zmysłowe – staje się
miejscem teofanii. Materia nie oznacza już ani więzienia ducha, grobu duszy, ani tego, co
przekroczone – ale zwierciadło boskości, będące polem możliwej manifestacji, samej
fenomenalności. Homogeniczny świat, wraz z czasem i przestrzenią, otwarty jest tutaj na to,
co heterogeniczne, na inne – na transcendencję. Każde „tu” i „teraz” może stać się miejscem
teofanii.
Takie transcendowanie – przekraczanie dokonujące się w obrębie przedmiotowości, która
jednocześnie zostaje „wyłączona” i „zachowana” – pozostaje partycypacją, uczestnictwem
w wydarzeniach przybywania transcendencji. Szamański bęben, lot kruka, przypadkowy
rozkład kart tarota, relikwia, krzyż i żywe ciało – one stają się medium wydarzania wzajemnej
partycypacji: ciemne i świetliste boskie promienie przestrajają rzeczywistość770, a człowiek
jest okamgnieniowo (tzn. w momencie wejścia tego, co pozaczasowe, w to, co czasowe)
w owo przestrojenie wciągnięty. Spojrzenie nie tylko patrzy, lecz już widzi – „widzi” ducha.
Wydarzenie stanowi nieciągłość w strukturze rzeczywistości, „odkształca” ją w tym sensie, że
przez to, co poddane przedmiotowości, przejawia się – przybywa i odchodzi, wyłania i znika
– to, co nieprzedmiotowe. Jeśli paradoks jest znamieniem doświadczenia transcendencji
i boskości, to idea transcendencji w tym, co zmysłowe, w zmysłowości wyzwolonej spod
panowania przedmiotowości, jest zaiste arcyparadoskem – to, co widzialne i dotykalne, co
przedmiotowe w najwyższym stopniu, nie przestając być przedmiotem (treścią zmysłową
i czymś obdarzonym kształtem) wydarza się, promienieje nieprzedmiotowością; istniejący,
trwający w tożsamości byt staje się czas-przestrzenią manifestacji inności, różnicy – czystym
manifestowaniem, czystym ruchem objawiania, w którym biegun pozostaje nieobecny.
Przedmiot – to, czego dotyczy korelacja przejawiania się i przejawiającego się przedmiotu
– wydarza się jako czas-przestrzeń objawiania bez bez bieguna, mówiąc językiem Husserla:
przejawiania bez przejawiającego się. Mówiąc inaczej: w przejawianiu przejawiającego się
przejawia się nieprzejawiające(y).
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„Jest oczywiste, że światło, <przy pomocy którego wszystko widzimy>, wcale nie jest białe, a przede
wszystkim nie jest proste, ale jakoś ozdobione i niezwykle złożone… Aż tak, że nie można go opowiedzieć, ani
też zbadać…” Zob. W. Rozanow , Ciemne oblicze. Metafizyka chrześcijaństwa, przeł. H. Paprocki, Warszawa
2006, s. 12.
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