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Człowiek w doświadczeniu wielowymiarowej 
transcendencji

Jedno z pytań postawionych przez organizatorów niniejszej konferencji brzmi: 
Jaka pedagogika i dla jakiego człowieka?. Zwraca ono uwagę na nierozerwalne 

związki łączące refleksję o wychowaniu z refleksją o człowieku, ich wzajemną 
komplementarność i zależność, ze wskazaniem na logiczne pierwszeństwo i teo
retyczną nadrzędność myśli o człowieku, jako leżącej u podstaw wielostronnie 
podejmowanej -  teoretyczno-praktycznej -  problematyki wy chowania/ edukacji. 
Swoistość, odrębność pedagogiki w szeregu nauk o człowieku trafnie uwydatnił 
20 lat temu w swoim wykładzie pt. Pedagogika jako nauka o człowieku Bogdan 
Suchodolski. Jeśli pierwszymi, w logicznym porządku, pytaniami są: Kim jest 
człowiek? oraz Kim człowiek powinien się stać? to zaraz w następnej kolejności 
ujawnia się obszar zainteresowań pedagogiki, zawarty w pytaniu: Jak  wychowanie 
może w tym dopomóc?1 Wraz z tym pytaniem wkraczamy w obszar rzeczywisto
ści stawania się, ukrytych potencjalności i możliwości, jako cech wyróżniających 
osobę wychowywaną/wychowującą się („pedagog czuwa i troszczy się o nieustan
ne narodziny”2). W drugiej kolejności jest to perspektywa ujmowania człowieka 
w świetle powołania, a więc pewnych stawianych przed nim, bądź samodzielnie 
stanowionych, zadań, dokonywania wyborów, które poddają się wartościowaniu. 
Następną miarą w obszarze pedagogiki jest rozumienie wychowanka nie tyle jako 
jednostki funkcjonującej w danej roli, ile jako osoby pośród innych osób, po
wiązanej z innymi różnorodnymi więzami i formami uczestnictwa (możliwości 
bycia z innymi, dla innych). I na koniec, pozostaje problem ujmowania osoby jako 
twórcy wartości i samego siebie zarazem, wprowadzającego do ludzkiego świata 
bytowania tzw. pierwiastek humanistyczny, wymiar nieuchwytny dla, kierującego 
się imperatywem panowania i dominacji, rozumu instrumentalnego.

1 Zob. B. Suchodolski, Pedagogika jako nauka o człowieku, [w:] Źródła do dziejów wychowania 
i myśli pedagogicznej, t. 3, księga druga, pod red. S. Wołoszyna, Kielce 1998, s. 272-279.

2 Tamże, s. 276.
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Wszystkie wymienione perspektywy ujmowania rzeczywistości człowieka, tak 
współgrające z naturą osoby w procesie wzrostu i dorastania, a więc dosłownie 
i w przenośni stającej się, budujące podstawę antropologiczną pedagogiki, mają jedną 
cechę wspólną. Jest nią otwieranie się na możliwość wyrastania/wykraczania poza 
zastany kształt, formę bycia, przekraczania samego siebie, swych granic, inaczej mó
wiąc, możliwość transcendencji. Praktycznie tę możliwość najczęściej kreśli się jako 
rys charakteryzujący kondycję ludzką, odróżniający człowieka od innych istot ży
wych3. Niniejsze opracowanie jest próbą opisu i rozważenia pojęcia transcendencji 
w jego zróżnicowanym rozumieniu i obecności w doświadczeniu człowieka. Każde 
z przytaczanych poniżej ujęć będzie reprezentować inne założenia ogólnofilozoficz- 
ne, można by rzec, od najmocniejszych do najsłabszych, z czego wcale nie musi wy
nikać osłabianie samego znaczenia pojęcia. Pierwsze z nich oparte jest na mocnych 
podstawach metafizycznych (na przykładzie personalizmu chrześcijańskiego w uję
ciu Karola Wojtyły -  Jana Pawła II), drugie -  na podstawach akjologiczno-etycz- 
nych (w języku filozofii dialogu i fenomenologii, wypowiedziane myślą ks. Józefa 
Tischnera), trzecie -  na podstawach antropologicznych z pozycji postmetafizycznej 
(w ujęciu Luca Ferry). Celem poniższej analizy nie jest krytyka i waloryzacja tych 
ujęć, ale rozważenie różnych możliwych stanowisk na ten temat, przeanalizowa
nie ich argumentacji, a także nawiązanie dialogu z myślicielami, różniącymi się pod 
względem przynależności do odmiennych szkół myślenia filozoficznego, ale połączo
nych wspólnym przekonaniem o otwartym (transcendującym) potencjale człowieka, 
co umożliwia postawienie ich obok siebie.

Wokół pojęcia transcendencji
Sam termin „transcendencja” (łac. transcendentis =  przekraczający) posiada kil

ka słownikowych eksplikacji. Po pierwsze, w przeciwstawieniu do „immanencji”, 
oznacza status tego, co znajduje się poza lub ponad badaną dziedziną, danymi byta
mi, i co posiada różną od nich naturę, a więc np. Bóg wobec świata i świadomości 
(ujęcie metafizyczne). Po drugie, wskazuje na wszystko to, co jest zewnętrzne wobec 
aktu świadomości lub poznającego podmiotu, co wykracza poza świadomość (ujęcie 
teoriopoznawcze). Prócz tych dwóch głównych znaczeń, termin „transcendentny” 
tłumaczy się jeszcze, zgodnie z tradycją kaniowską, jako znajdujący się poza zasięgiem 
doświadczenia (metafizyczny, noumenalny), a w myśli Heideggera -  jako wznoszący 
się ponad poziom, na jakim się znajduje, in. przewyższający siebie4. Już ten pobieżny 
przegląd definicyjny zwraca uwagę na trudność w dookreśleniu i rozwinięciu bada
nego pojęcia bez wglądnięcia w szerszy kontekst myślowy, tłumaczący takie, a nie 
inne jego rozumienie (zob. chociażby wspomniane stanowisko Kanta czy Heideggera).

3 Zob. np. tezy R. Ingardena w Książeczce o człowieku: bez misji i wysiłku „wyrastania ponad sa
mego siebie człowiek zapada z powrotem i bez ratunku w swoją czystą zwierzęcość, która stanowi jego 
śmierć”, tamże, Kraków 1987, s. 25.

4 Zob. Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych, oprać. A. Podsiad i Z. Więckowski, IW PAX, 
Warszawa 1983, s. 402-404.
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Inaczej mówiąc, nie sposób zrozumieć pojęcia transcendencji bez umieszczenia go 
i rozwijania w obrębie całościowej koncepcji filozoficznej, której część stanowi. 
Zaproponowane trzy ujęcia transcendencji dobrze więc będzie omówić odrębnie, 
wczytując się w leżące u podstaw ich rozumienia odpowiedzi na pytania: Kim jest 
człowiek? i Kim człowiek powinien się stać? Pytanie z obszaru pedagogiki, Jak wy
chowanie może w tym dopomóc? będzie już wtedy miało solidne podstawy, by szukać 
i udzielać możliwych odpowiedzi.

Klasyczną wykładnię rozumienia transcendencji (bazującą na pierwszej jej defi
nicji), w oparciu o metafizykę osoby, znajdziemy w myśli Karola Wojtyły. Autor Oso
by i czynu reprezentuje tradycję tomizmu w ujmowaniu natury bytu oraz realizmu 
w odniesieniu do zagadnień teoriopoznawczych, choć w sensie metodologicznym 
czerpie dodatkowo z fenomenologii. Nie zmienia to jednak optyki tego stanowiska; 
mieści się ono w obrębie filozofii bytu. Po drugiej stronie opisu sytuuje się stano
wisko postmetafizyczne Luca Ferry, które przyjmując paradygmat „śmierci Boga”, 
„odczarowania świata”, laicyzacji, sekularyzacji, negując istnienie zewnętrznego 
(w sensie uprzedniego wobec człowieka, niejako z autorytetu w oparciu o trady
cję czy objawienie) porządku norm i zasad moralnych, wyprowadza transcendencję 
z immanencji, z wnętrza człowieka. Jedno i drugie stanowisko stawia w centrum 
ludzki podmiot, jednak w ujęciu tomistycznym ów podmiot znajduje źródło opisu 
dla swojej istoty w naturalnym i uprzednim porządku praw natury, z Bogiem jako 
jego twórcą, natomiast w ujęciu postmetafizycznym takiego źródła po prostu już nie 
ma, a sens człowieka może zakreślić sam człowiek na mocy swych immanentnych sil 
i możliwości. Pośrodku tych stanowisk można umieścić stanowisko ks. Józefa Tisch
nera, który podobnie jak Luc Ferry reprezentuje nurt filozofii świadomości, jednak 
kreśli obraz świata, w jakim nie brakuje doświadczenia sacrum, jest to też zarazem 
perspektywa otwarcia ja  na ty, nawet definiowania ja  przez ty. Tutaj transcenden
cja oznaczać będzie przede wszystkim spotkanie z innym (z drugim człowiekiem, 
z Bogiem).

Tak różne w swych założeniach stanowiska zarazem łączy wspólna metodologia: 
bazowanie na danych doświadczenia człowieka. We wszystkich opisach doświadcze
nie transcendencji jest źródłem odkrywania sensu życia. Przybliżmy te opisy.

Karola Wojtyły ujęcie transcendencji osoby
Sens rozważań K. Wojtyły dotyczących osoby jest wyznaczony przez metafizykę 

osoby, choć w budowaniu teorii osoby zaznaczał on potrzebę ujmowania jej rze
czywistości niejako na dwojakiej drodze: oglądu, ujawniania, wglądu w zawartość 
doświadczenia („człowiek w działaniu”, „człowiek działa”) -  dzięki metodzie feno
menologicznej oraz na drodze pojęciowej analizy bytu -  dzięki perspektywie metafi
zycznej5. Z tego podwójnego poziomu rozumienia wyłania się osoba jako suppositum

5 Jako że „fenomenologia i metafizyka drążą w tym samym przedmiocie” (tj. osobie), „a redukcja feno
menologiczna oraz metafizyczna nie przekreślają się wzajemnie”, Osoba i czyn, PTT, Kraków 1985, s. 102.
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-  „ktoś”, podmiot istnienia i działania, podstawa i źródło wszelkiego dynamizmu, 
sił wrodzonych i wolności. Zamiarem autora Osoby i czynu było dotarcie jak najbli
żej do tej rzeczywistości osoby, do jej możności, jej dynamizmów, a w ślad za nimi 
do transcendencji osoby w czynie, przez analizę danych doświadczenia, w oglądzie. 
Przybliżmy ów opis dynamizmów osoby krok po kroku.

Na początek K. Wojtyła stwierdza, że „osoba ujawnia się i tłumaczy poprzez 
czyn, a czyn poprzez osobę” oraz że ten, kto działa, „weryfikuje się jako ktoś” 
i ukazuje w działaniu, „z jakiej racji przysługuje mu to określenie ktoś”6. Następ
nie odsłania on samą osobę w jej dynamizmach, pisząc: „Oto posiada [człowiek] 
szczególną zdolność i moc samostanowienia, w którym on sam przeżywa siebie jako 
istotę wolną. Wolność wyraża się w sprawczości, a sprawczość pociąga za sobą odpo
wiedzialność. Odpowiedzialność ujawnia przyporządkowanie wolności do prawdy 
i zależność od niej: to co stanowi właściwy sens sumienia jako czynnika decydujące
go o transcendencji osoby w jej czynach. W ten sposób transcendencja określa ów 
szczególny rys strukturalny człowieka jako osoby: swoistą nadrzędność w stosunku 
do siebie samego i swojego dynamizmu. Z nadrzędności tej wynika samo-panowanie 
i samo-posiadanie [podkr. moje -  K.W.]. Tylko temu, kto odznacza się strukturą 
samo-posiadania i samo-panowania, przysługuje określenie ktoś. Przysługuje mu 
ono zarówno wówczas, gdy odznacza się nią aktualnie jak i potencjalnie” (czyli już 
w chwili poczęcia i w innych okolicznościach, gdy jakieś czynniki stoją na przeszko
dzie spełnianiu siebie w czynach). Tak więc „określenie ktoś przysługuje człowiekowi 
nie tylko w wyniku doświadczenia transcendencji ale na podstawie analizy bytu”.7 
Jeśli tak, to z racji bycia kimś od początku, relacjami między osobami powinna rzą
dzić zasada osobowej podmiotowości, czyli norma personalistyczna.8

Ów syntetyczny opis dynamizmów osoby wprowadza w najważniejsze dla 
K. Wojtyły znaczenie i rozumienie transcendencji, jako „nadrzędności w stosunku do 
siebie samego i swojego dynamizmu”, czyli innymi słowy jako przekraczania siebie 
(przerastania siebie) i w konsekwencji potwierdzania siebie. Nazywana transcen
dencją pionową oznacza zwrócenie się ku temu, co najgłębsze w osobie; pozwala też 
ujawnić duchowość człowieka. Obok tego najgłębszego sensu transcendencji autor 
Osoby i czynu wskazuje na jeszcze dwa inne jej rozumienia. Pierwsze z nich to tzw. 
transcendencja pozioma, która oznacza „znamienne dla aktów ludzkiego poznania 
przekraczanie podmiotu”, „wychodzenie podmiotu poznającego w kierunku przed
miotu”, drugie zaś, związane z metafizyką, wyraża się w tzw. transcendentaliach (byt, 
dobro, prawda, piękno), które przekraczają „swą treścią wszelkie gatunki oraz rodza
je, wedle których ujmujemy i określamy przedmioty znanej nam rzeczywistości”.9

6 Tamże, s. 218-219.
7 Tamże, s. 219-220.
8 W brzmieniu: „Ilekroć w twoim postępowaniu osoba jest przedmiotem działania, tylekroć pamię

taj, że nie możesz jej traktować tylko jako środka do celu, jako narzędzia, ale liczyć się z tym, że ona sama 
ma lub bodaj powinna mieć swój cel”, Miłość i odpowiedzialność, WTN KUL, Lublin 1986, s. 30.

9 W. Wojtyła, dz. cyt., s. 217-218.
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Prześledźmy przejawianie się różnych postaci przekraczania siebie w poszczegól
nych dynamizmach osoby. Pamiętamy, że są to: sprawczość, samostanowienie, su
mienie i odpowiedzialność, budujące strukturę osoby. Składają się na nią też świado
mość i samowiedza; dzięki nim możliwe jest przeżycie odnośnych dynamizmów jako 
własnych. Świadomość, po pierwsze, odzwierciedla i prześwietla wszystko, co dzieje 
się w człowieku i całą rzeczywistość działania; „jest w niej poniekąd cały człowiek”10, 
po drugie, kształtuje ona przeżycia, dzięki czemu pozwala człowiekowi doświadczyć 
własnej podmiotowości, warunkuje przeżycie własnego ja  dzięki swej refleksywno- 
ści (czyli zwracaniu wszystkiego ku podmiotowi). Natomiast samowiedza umożliwia 
zobiektywizowanie kontaktu z sobą samym, jest to bowiem poznawcze przeniknięcie 
tego przedmiotu, którym jestem sam dla siebie. Dzięki samowiedzy świadomość 
ostatecznie „trzyma się” bytu, przeżywa siebie jako konkretny podmiot, jedyne 
i niepowtarzalne ja , doświadczające i aktualizujące swoje „przedmiotowe energie” 
czy potencjalności w profilu właściwej sobie podmiotowości.

Pierwszą energią, dynamizmem odkrywanym przez osobę w sobie jest fakt dzia
łania w opozycji do faktu dziania się. Wyraża go struktura: człowiek działa. W nim 
urzeczywistnia się aktywność człowieka, dana w przeżyciu jako poczucie spraw- 
czości, tj. powodowanie zaistnienia czegoś, bycie przyczyną czegoś. Dla K. Wojtyły 
działanie jest właściwie jedynym pełnym doświadczeniem przy czy nowości spraw
czej po stronie człowieka.11 Już w tym doświadczeniu zawiera się transcendencja 
człowieka względem swego działania. Sprawczość pociąga za sobą twórczość, czyli 
ukształtowanie dzieła. Wraz z dziełem człowiek tworzy zarazem siebie12, a więc przez 
działanie człowiek kształtuje przede wszystkim samego siebie. Kształtowanie siebie, 
przekształcanie siebie, skierowanie dynamizmu ku sobie nazywa on stawaniem się 
(/im) człowieka. Oznacza ono stawanie się dobrym lub złym moralnie. Wraz z mo
ralnością i rzeczywistością realnych wartości dobra i zła pojawia się wolność, czyli 
doświadczenie dane w przeżyciu mogę -  nie muszę. Ten dynamizm ma swój początek 
w potencjalności podmiotu człowiek -  jest nim wola.

W rozumieniu K. Wojtyły wolność osoby to jest samowłasność. Ten, kto sam 
siebie posiada, stanowi sam o sobie wolą i sam sobie panuje. Samostanowienie jest 
właściwym imieniem wolności woli jako właściwości osoby. Jeśli sam stanowię
0 sobie, to znaczy zależę od własnego ja , jestem dla siebie pierwszym przedmiotem. 
Transcendencja, którą zawdzięczamy samostanowieniu, to transcendencja przez sam 
fakt wolności, bycia wolnym w działaniu, bycie nadrzędnym, uzależnienie własnych 
zdynamizowań od swego ja  (nie muszę -  mogę).13 Wola jako korzeń działania zawiera 
w sobie, po pierwsze, moment rozstrzygania (jest nim każde ja  chcę, ale tym bar
dziej jest nim każdy wybór między kilkoma dobrami) -  jest tu zawarta i sprawczość,
1 przekraczanie progu osoby ku dobru (chcianemu przedmiotowi), po drugie, 
niezależność w dziedzinie intencjonalnej, czyli brak zdeterminowania ze strony

10 Tamże, s. 41.
11 Zob. tamże, s. 88.
12 Jak mówi K. Wojtyła, pierwszym tworzywem jest sam człowiek.
13 Zob. tamże, s. 143.
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przedmiotów chcenia, i po trzecie, zależność i odniesienie do prawdy (w tym prawdy 
o dobru), co daje osobie ową nadrzędność w stosunku do własnego dynamizmu. Jest 
tu zawarta transcendencja osoby, pojęta jako przekraczanie siebie w prawdzie.

Odniesienie w wolności do prawdy oznacza, że człowiek spełnia się lub nie jako 
osoba. W tym miejscu pojawia się znaczenie sumienia jako normatywnej rzeczywi
stości wewnątrz osoby. Doświadczalną postacią zależności od prawdy jest powinność 
(„moc normatywna prawdy”14). Jej przeżycie należy (wraz z przeżyciem prawdziwo
ści) do sumienia („wewnątrz-osobowego źródła powinności”15), pojętego jako swo
isty wysiłek osoby zmierzający do ujęcia prawdy w dziedzinie wartości. Jak się ma 
prawda do wolności? Czy ją niweczy? Dla K. Wojtyły nie niweczy, tylko wyzwala, 
„napięcie, jakie zachodzi pomiędzy obiektywnym porządkiem norm a wewnętrz
ną wolnością podmiotu -  osoby, rozładowuje się przez prawdę, przez przekonanie 
o prawdziwości dobra”16. Transcendencja osoby przez wolność urzeczywistnia się 
w prawdzie. Ona jest ostatecznym źródłem transcendencji osoby w tej koncepcji. 
Pozostaje jeszcze związek między wartością i powinnością, który dla autora tego uję
cia jest relacją dramatu, w jaki wchodzi osoba i tylko w tym dramacie może się ona 
spełniać. Wartość stająca przed człowiekiem rodzi bowiem powinność odpowiedzi 
na nią, a z racji powinności jest to też odpowiadanie za nią, czyli odpowiedzialność.

Powyższą charakterystykę transcendencji w ujęciu personalistycznym moż
na pokrótce podsumować jako wysiłek wglądnięcia w to, co najgłębsze w osobie, 
poczynając od wolności (pojętej jako samozależność oraz samoposiadanie i samo- 
panowanie) i kierowania aktualizacjami swej natury udzielając lub odmawiając im 
swego przyzwolenia, przez sprawczość, czyli działanie, którego przyczyną jest pod
miot (wolny w stosunku do swego czynu, panujący nad nim), aż do rozumowego 
przyporządkowania i zależności od prawdy, podstawy kształtowania w sobie prawego 
sumienia i odpowiedzialności za siebie przed sobą. To, co najgłębsze w osobie, staje 
się dostępne i do pojęcia po przekroczeniu granicy samej osoby. Jest to wybór ży
cia w prawdzie, która sama nie zależy ani od osoby, ani od jej wolności.17 W ujęciu 
K. Wojtyły antropologia wyrasta z metafizyki.

Księdza Józefa Tischnera ujęcie transcendencji człowieka
Jeśli przyjąć, że myśl K. Wojtyły mieści się w nurcie klasycznej filozofii bytu, 

to z kolei myśl ks. J. Tischnera wyrasta głównie z inspiracji współczesnej filozofii 
określanej mianem filozofii świadomości. On sam unikał przyporządkowania siebie

14 Tamże, s. 201.
15 Tamże, s. 199.
16 Tamże, s. 202.
17 Por. T. Styczeń, Być sobą to przekraczać siebie -  o antropologii Karola Wojtyły. Posłowie, 

[w:] K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, WTN KUL, Lublin 1994, s. 502-505. 
Zob. też pokrewną koncepcję metafizyki osoby R. Spaemanna, w której transcendencja osoby jest opi
sywana jako „przebudzenie do rzeczywistości”, „wyjście z pozycji centrycznej”, życzliwość (ordo amońs) 
z jej aktem: „pozwolić być” drugiemu i „rezygnacją z zawładnięcia” (Osoby. O różnicy między czymś 
a kimś, tłum. J. Merecki SDS, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001).
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do którejś ze szkół, ale potwierdzał, że metodę czerpie z fenomenologii. Kierując się 
tytułem jego pierwszej pracy, można próbować nazywać go filozofem nadziei, na 
pytanie bowiem, czym jest filozofia, którą uprawia, odpowiadał, że jest nią szuka
nie dróg wyjścia z kryzysu nadziei, w jakim tkwią współcześnie żyjący ludzie. W 
tym celu starał się przywoływać na pomoc, „dla ratowania naszej polskiej nadziei”, 
najbliższą mu myśl europejską. Jak pisał, „kiedyś filozofia rodziła się z podziwu wo
bec otaczającego nas świata (Arystoteles). A potem także z wątpienia (Kartezjusz). 
A teraz, na naszej ziemi, rodzi się ona z bólu. O jakości filozofii decyduje jakość bólu 
ludzkiego, który chce filozofia wyrażać i któremu chce zaradzać”18.

W sporze z tomizmem, który zarzuca współczesnym nurtom rozejście się z reali
stycznym paradygmatem opisu świata człowieka i Boga, a stąd popadanie w subiek
tywizm, agnostycyzm, wieszczenie fragmentaryczności i rozbicia obrazu świata, ks. 
J. Tischner odpowiadał, wskazując na obecność dziś, zwłaszcza w obrębie filozofii 
człowieka, inspiracji chrześcijańskiej w stopniu większym nawet niż w przeszłości. 
Na jej podstawie wyłania się obraz istoty ludzkiej jako „pielgrzymującej”, „zasadni
czo otwartej na Transcendencję”.19 Wpływ chrześcijaństwa nie oznacza już jednak 
wpływu doktryny, systemu, tylko wartości zapisanych w Ewangeliach. Stąd zamiast 
teorii prawa natury częściej będziemy słyszeć z ust księdza odwoływanie się do filo
zofii wartości.

Swoją pracę pt. Myślenie według wartości autor rozpoczyna, wskazując na postać 
o. Kolbego. Ten franciszkanin jest, według niego, „żywym wcieleniem [...] polskiej, 
nigdzie do końca nieopisanej filozofii człowieka”. W tym, co z r o b i ł  dla bliźniego, 
było zarazem odkrycie horyzontu wyjścia z kryzysu nadziei, który filozofia człowie
ka może próbować z r o z u m i e ć  i n a z w a  ć.20 Horyzont nadziei będzie więc 
związany z formą życia, w której pojawia się doświadczenie dobra. A ono, „gdy raz 
odkryte i odczute, nie potrzebuje dodatkowego napędu, lecz samo z siebie dąży do 
wcielenia”21. Doświadczenie dobra pozwala zarazem uchwycić perspektywę trans
cendencji człowieka -  przekraczania siebie. Przybliżmy ten opis, sięgając do interpre
tacji zawartych w tekstach ks. J. Tischnera.

Początkiem doświadczenia dobra w życiu człowieka jest doświadczenie drugie
go człowieka, spotkanie z drugim, bliźnim. Ów drugi to prawdziwy transcendens: 
jest naprawdę na zewnątrz nas, rzuca spojrzenie w naszą stronę, które zmienia nas 
samych. „Nasze własne ja zaczyna nabierać kształtu „ze względu na drugiego”. Bliź
ni jest granicą naszej wolności, adresatem i autorem słowa, obiektem nienawiści 
i miłości, źródłem radości, żalu, tęsknoty, kimś, w kim ‘pokładamy nadzieję’”.22 Spo
tkanie z drugim człowiekiem jest otwarciem etycznego horyzontu istnienia, w twarzy 
innego bowiem jest zapisane wołanie o ratunek, a w nim przejawia się dobroć woli. 
Tym bardziej potrzebuje tej dobrej woli udzielenie odpowiedzi na wołanie. .¡Wołanie

18 Ks. J. Tischner, Myślenie według wartości, „Znak”, Kraków 2002, s. 9.
19 Tamże, s. 249.
20 Tamże, s. 7-8.
21 Tamże, s. 371.
22 Tamże, s. 404.
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dobroci ludzkiej o ratunek -  mówi Tischner -  jest sposobem istnienia człowieka 
na tym świecie. Wołanie takie, gdy się je tylko usłyszy, zobowiązuje. Zobowiązuje 
mocno, kategorycznie, bez możliwości wymówki”23. W spotkaniu z drugim, w owym 
dialogu dobrej woli chodzi o dobro i zło, winę i niewinność, czyste i nieczyste su
mienie, przynosi ono jednocześnie ratunek drugiemu, ale też ratunek siebie od winy 
To sprzężenie dobra drugiego z dobrem własnym służy podkreśleniu wagi bycia 
wspólnotowego na drodze odkrywania przez człowieka sposobu dobrego życia. Bez 
przekraczania siebie w byciu z innymi człowiek może wpadać w obsesję skierowywa
nia uwagi tylko na samego siebie.

Doświadczenie drugiego człowieka pozwala nie tylko dotknąć horyzontu dobra, 
ale zarazem stanąć wobec prawdy, bo czyż można ratować drugiego bez zadania sobie 
pytania, czego on n a p r a w d ę  ode mnie potrzebuje, jak mogę mu obiektywnie 
pomóc? Ksiądz Tischner powie dobitnie, że bez drugiego, bez perspektywy „wzglę
du na drugą osobę” nie mielibyśmy pojęcia o prawdzie obiektywnej. To drugi budzi 
w nas „wrażliwość na obiektywną prawdę (prawda ‘nieobiektywna’ nie jest oczywi
ście prawdą)”24 i pomaga wyzwolić się z zakłamania, z zaślepienia własnym ego, z ob
łudy, nieszczerości, dwuznaczności; wyzwala sposób bycia, w którym pulsuje dobroć 
woli. Bez tej perspektywy niekoniecznie znika dobro; przestaje jednak być wartością, 
odkrywaną i przeżywaną w relacji z drugim człowiekiem, a staje się normą, zasadą, 
respektowaną w zastosowaniu do relacji z innymi ludźmi. Ksiądz Tischner wybiera 
pierwszą z dróg: wierność człowiekowi przed wiernością wobec zasad.

Wybór sposobu bycia, w którym stawia się na dobroć własnej woli, to wybór 
życia dzielnego, w którym, dzięki doświadczeniu drugiego człowieka, staje się wobec 
decyzji czynienia dobra dla innych. Dzielność, w ujęciu filozofa nadziei rozumia
na jako bezkompromisowość, znajduje swój przejaw w stosunku do siebie samego 
i w obliczu wartości. W pierwszym przypadku będzie oznaczała konieczność po
święcenia czegoś, ofiarowania części siebie w poczuciu obowiązku („tak trzeba”), na 
rzecz kogoś. Bez ofiary nie byłoby dzielności, jak mówi ks. Tischner, „dobroć zawsze 
rodzi się w bólu. Kto się lęka bólu, ten wcześniej czy później popadnie w kompro
mis ze złem. Aby znaleźć siebie, trzeba umieć utracić siebie”25. Dzielność w obliczu 
wartości z kolei to taka postać bezkompromisowości, która polega na gotowości „do 
wyboru wartości właściwej, w polu obowiązku wybierającego człowieka”, przy czym 
wybór ten wiąże się z rezygnacją z innej bliskiej wybierającemu wartości26. Autor 
ilustruje to zagadnienie, sięgając do opisu biblijnego; wskazuje na Chrystusa, który 
stając przed Piłatem, ma odpowiedzieć na pytanie, czy jest królem. Wiedząc, że jego 
dalszy los zależeć będzie od udzielonej odpowiedzi, przyznaje się, przyjmując wyrok 
na swoje życie. Wybór bycia w prawdzie, a w konsekwencji urzeczywistnianie i obro
na pewnych wartości oznacza narażenie i poświęcenie innych, łącznie z dobrem sa
mego życia. Nienaruszalne wartości to te z rzędu duchowych, zarazem najwyższych:

23 Tamże, s. 364.
24 Tamże, s. 365.
25 Tamże, s. 382.
26 Tamże, s. 386.
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„godność dobrej woli człowieka, jego wolność, sprawiedliwość, prawdy najwyższe, 
źródła najgłębszej nadziei i miłości”27, naruszalne zaś to wartości przyjemnościowe, 
utylitarne oraz witalne, a więc niższe. Zgodnie z wykładnią fenomenologiczną praw
da dotycząca wartości z zasady nie może być prawdą subiektywną czy relatywną; 
jest obiektywną prawdą (daną w przeżyciu podmiotu). Jaki byłby sens poświęcenia 
własnego życia czy innych dóbr w imię jakiejś wyżej cenionej wartości, gdyby nie 
przekonanie o jej obiektywnie wysokiej randze? Jaki byłby sens i pożytek z wyrzu
tów sumienia, gdyby zło, którego się dopuściliśmy, miało jedynie wymiar subiektyw
ny Tak więc bezkompromisowość w obliczu wartości ostatecznie ma swe oparcie 
w prawdzie o nich samych i ich hierarchicznym porządku. Przekroczenie progu oso
by, dane w doświadczeniu drugiego człowieka (w relacji do ty), otwiera na prawdę 
i dobro, odsłania też osobę samej sobie [ty poprzedza ja )28. W twarzy innego można 
też zobaczyć samego Boga. W ujęciu ks. Tischnera antropologia wyrasta z etyki.

Luca Ferry ujęcie transcendencji człowieka
Trzecia propozycja ujęcia transcendencji człowieka pochodzi od francuskiego 

filozofa Luca Ferry, związanego ze szkołą historyków Philipa Aries i Jean-Louis Flan- 
drina. Swoje stanowisko proponuje on określić mianem transcendencji immanent- 
nej; oznacza ona przejście z poziomu transcendencji wertykalnej (charakterystycz
nej dla ujęcia pierwszego), opisującej -  jakby powiedział Ferry -  „byty zewnętrzne 
i ważniejsze od jednostki, usytuowane [...] ponad nią”, do postaci horyzontalnej 
(ujęcie drugie), rozumianej jako transcendencja „innych ludzi względem mnie sa
mego”29. Za tym intrygującym określeniem kryje się potrzeba opisu doświadcze
nia człowieka poszukującego źródła sensu dla własnego istnienia w sytuacji braku 
wiary w Transcendencję -  Boga przy jednoczesnym wyniesieniu zasady autonomii 
podmiotu i odrzuceniu tradycji autorytetu (stąd określenie tego ujęcia jako postme- 
tafizycznego). L. Ferry znajduje ów obszar sensu w ideach humanizmu, jednak nie 
w jego dominującej materialistycznej orientacji, tylko spirytualistycznej, ze względu 
na obecność, w świecie pozbawionym boga, w jego przekonaniu, nowych postaci 
świętości i transcendencji, a mianowicie ludzkich. Autor pracy Człowiek -  Bóg, czyli 
o sensie życia, prezentując tezy swojej wersji humanizmu transcendentalnego, opisuje 
dokonujący się w naszej kulturze od czasów nowożytnych powolny proces uświęca
nia tego, co ludzkie, i uczłowieczania (humanizacji) tego, co boskie30. Transcendencja 
immanentna oznacza boskość znajdowaną w sercu człowieka. Nie jest ona już czymś, 
co dane z góry naszej świadomości, jak mówi Ferry, „to raczej moja świadomość

27 Tamże, s. 387.
28 Por. polemikę tomizmu z filozofią dialogu w kwestii samopoznania i samospelnienia w relacji ja  

do ty, ks. T. Styczeń, dz. cyt., s. 506-511.
29 L. Ferry, Bóg -  człowiek czyli o sensie życia, tłum. A. Miś i H. Miś, PIW, Warszawa 1998, s. 89.
30 Por. krytykę antropocentryzmu i antropomorfizmu oraz kierowania się immanentystycznym 

punktem widzenia w humanizmie w pracy V Frankla Homo patiens. Logoterapia i jej kliniczne zasto
sowanie. Pluralizm nauk a jedność człowieka. Człowiek wolny, tłum. R. Czernecki i J. Morawski, PAX, 
Warszawa 1984, s. 90-127.
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właśnie dopuszcza ową transcendencję do głosu. Jestem całkowicie zależny, istnie
je być może absolutna transcendencja, lecz najpierw i przede wszystkim musi ona 
zostać zakorzeniona w mojej własnej pewności i w moim realnym doświadczeniu, 
w moim niezależnym Ja i w mojej immanencji”31. Jakie są jej postaci?

W dobie sekularyzacji i laicyzacji o spirytualizmie naszych czasów świadczą, we
dług francuskiego filozofa, następujące zjawiska obecne w doświadczeniu człowieka. 
Po pierwsze, w różnych dziedzinach życia, myślenia i kultury wciąż uznawane jest 
istnienie wartości wyższych od naszej egzystencji, dla których ludzie gotowi są ryzy
kować życie. Na przykład miłość -  dla L. Ferry najwyraźniejsza dziś i najsilniejsza war
tość -  którą można obdarzać osoby bądź inne wartości (sprawiedliwość, piękno, praw
dę), sprawia, że życie ludzkie uzyskuje sens, natomiast pozbawione miłości do kogoś 
i czegoś, byłoby mało warte. Wartości wyższe, przekraczające świat zwykłych przed
miotów, należące do innego porządku bytu, duchowego, to właśnie formy transcen
dencji, w których ma udział podmiot, ale w związku z tym, że są one wytworem 
ludzkiej świadomości, stanowią transcendencję istniejącą w immanencji ja. Ów wyż
szy byt należy do świadomości, a więc nie może już stanowić jej źródła i przyczy
ny (jak w przypadku transcendencji wertykalnej). Po drugie, przyjmowane wartości, 
zakorzenione w ludzkiej świadomości, pozostawiają element tajemnicy, tzn. brakuje 
możliwości sprowadzenia ich doświadczenia do poziomu natury, rządzącej się zasa
dą przyczynowości. Po trzecie, wartości te, z racji tego, że są postrzegane jako wyż
sze i pozostawiając w świadomości ludzi przekonanie o ich uniwersalności, związaniu 
z człowieczeństwem jako takim, nie dzielą, ale budują wspólnotę osób; są podstawą 
więzi międzyludzkich. Po czwarte, nadając czemuś wartość, człowiek dokonuje aktu 
uświęcenia (staje się też możliwe poświęcenie), a że ta postać świętości nie jest opar
ta na tradycji gwarantowanej objawieniem, jej źródło bowiem tkwi w świadomości, 
świętość dotyka samego serca człowieczeństwa. I po piąte, decyzja, wybór poświęce
nia, ryzykowanie własnego życia dla kogoś drugiego czy jakichś wartości w poczuciu 
słuszności takiego wyboru to nic innego jak doświadczanie kontaktu z ponadczasową 
rzeczywistością. Oto „istota skończona, świadoma swej śmiertelności -  pisze L. Ferry 
-  uznaje istnienie czegoś, co jest więcej warte niż jej własne życie, co zatem nad nią 
góruje”, „oto człowiek czuje wezwanie czegoś, co jest ponad nim, owej transcendencji, 
która pozostałaby zupełnie nie zauważona, gdyby nikt się jej nie domagał”32.

Wspomniana została miłość, która w tym ujęciu pełni rolę najistotniejszej war
tości naszej kultury. Siedząc historyczne przemiany jej obecności w życiu tak jed
nostek jak i wspólnot, autor tego ujęcia wskazuje na nowożytność jako moment, 
w którym dokonało się „uczłowieczenie” miłości. Wcześniej należna tylko Bogu lub 
takim wyższym bytom jak Ojczyzna czy Rewolucja, wraz z upowszechnieniem idei 
autonomii podmiotu i niezależności od autorytetów miłość staje się wartością czy
sto ludzką, co znajdzie swój przejaw w formach życia prywatnego. Wiek XVIII, jak 
przypomina L. Ferry za historykiem Ph. Aries, to narodziny małżeństwa z miłości,

31 Tamże, s. 36.
32 Tamże, s. 175.
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życia prywatnego z jej sferą intymności oraz pojawienie się uczuć rodzicielskich. 
Ale w tych nowych przejawach miłości wcale nie znika potrzeba poświęcenia; trady
cyjne formy świętości nie zostają odrzucone tylko przewartościowane. Ferry nazywa 
tę przemianę humanizacją transcendencji33. Znika więc chęć poświęcenia dla war
tości wertykalnych, danych z góry, w jej miejsce pojawia się gotowość poświęceń na 
rzecz bliskich, rodziny lub innych osób, z racji tej, że są ludźmi tak jak my. Rodzina 
przemieniona pojawieniem się w niej miłości pod postacią philia (obok eros i aga
pe) staje się miejscem pielęgnowania takich uczuć, jak radość z obcowania z drugą 
osobą, współodczuwanie, solidarność i sympatia, które, dzięki rozpowszechnieniu 
w społeczeństwie zasad demokratycznej równości, zaczynają pojawiać się także w 
relacjach z bliźnimi, zwłaszcza w odniesieniu do osób potrzebujących pomocy. Jak 
mówi Ferry, „ktoś, kto kocha swe dzieci, nie może pozostać całkowicie nieczuły na 
nieszczęście, jakie spada na podobne do nich istoty, choćby działo się to na drugiej 
półkuli”34.

Można więc próbować podsumować tę myśl następująco: w świecie po „śmierci 
Boga”, jeśli nie umiera miłość i poświęcenie, a więź z innymi osobami i troska o in
nych jest wciąż podtrzymywana, nie znika transcendencja; człowiek w dalszym ciągu 
odnajduje poczucie istnienia wyższych wartości. Nie czerpie ich jednak z transcen
dencji wertykalnej, ze źródła uprzedniego wobec natury człowieka; doszukuje się ich 
„w samym człowieczeństwie”, odwołując się do sfery znaczeń, które mają swe ko
rzenie w bycie ludzkim, ale dotyczą „czegoś, co wykracza poza człowieka i radykalnie 
go przewyższa. Świętość, dawniej wyprzedzająca etykę i będąca jej podstawą, teraz 
staje się niejako jej konsekwencją”35. Francuski filozof chce przez to powiedzieć, że 
tak jak w czasach przednowożytnych refleksja o człowieku zaczynała się od rozważań 
o Bogu, tak teraz (począwszy od XVIII wieku) treści religijne (w naszej kulturze 
głównie chrześcijańskie) nie stanowią już fundamentu rozważań o człowieku, nie są 
prawdą etyki i antropologii, ale dalej mogą wyznaczać jej sens. Jednak ostatecznie
0 sensie można mówić tylko w kontekście podmiotowości, a więc ludzkich wybo
rów, gdy staje się w relacji osoby do osoby, „gdy istnieje więź, która łączy dwie wole, 
niekoniecznie zresztą ludzkie”36. W ujęciu L. Ferry antropologia wiedzie do etyki
1 „religii” (umożliwia ich rekonstrukcję).

Podsumowanie
Trzy omówione ujęcia transcendencji człowieka prezentują różne drogi przekra

czania siebie jako sposobu znajdowania sensu własnego istnienia. Ujęcie proponowa
ne przez K. Wojtyłę, reprezentujące szkołę i tradycję personalizmu tomistycznego, 
przedstawia model transcendencji wertykalnej, a więc przekraczania siebie dzięki 
odniesieniu do Boga, prawdy i dobra, i tą drogą poznania siebie jako ja  oraz spełniania

33 Zob. tamże, s. 93.
34 Tamże, s. 116-117.
35 Tamże, s. 92.
36 Tamże, s. 26.
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siebie w relacji z drugim ja  (dzięki afirmacji każdego drugiego ja  dla niego samego) oraz 
we wspólnocie my. Drugie ujęcie opisuje językiem filozofii dialogu, fenomenologii i 
hermeneutyki w interpretacji ks. J. Tischnera model transcendencji horyzontalnej, 
tzn. przekraczania siebie w doświadczeniu i spotkaniu z drugim człowiekiem. Relacja 
ja  do ty ma sens i wymiar etyczny oraz religijny; w spotkaniu twarzą w twarz z drugim 
ma szansę objawić się dobra wola człowieka: trzeba dokonać wyboru między dobrem 
i złem, stając w prawdzie bycia, bazując na zmyśle rzeczywistości. W twarzy drugie
go przejawia się sam Bóg. Oba ujęcia, pomimo przyporządkowania im różnych nazw, 
w pewnym momencie zbiegają się: horyzontalna transcendencja uzyskuje swój wy
miar wertykalny (dzięki odniesieniu do dobra, prawdy, Boga), natomiast transcen
dencja wertykalna rozwija się w postaci horyzontalnej (w byciu z innymi i dla innych). 
Ontologia (metafizyka) i etyka to punkty oparcia dla obu antropologii, tak personali- 
stycznej jak i fenomenologicznej. Oznacza to, że człowiek w tych ujęciach, transcen- 
dując siebie, znajduje faktyczny/realny punkt odniesienia poza sobą. Inaczej sprawa 
wygląda w przypadku trzeciego ujęcia. Tutaj wydaje się, że to antropologia staje się 
oparciem dla etyki i ewentualnie „religii”, które są jej emanacją. Transcendencja im- 
manentna, opisywana przez L. Ferry, jest zapisem wewnętrznego świata człowieka, 
a także wytworów jego świadomości, z miłością, troską o innych, poświęceniem, jako 
wartościami stawianymi najwyżej. Można się zastanawiać nad tym, w jakim stopniu 
możliwe jest spełnienie przez te wytwory roli punktu odniesienia dla człowieka (czy 
wartości te jako treści świadomości pozostają takim realnym punktem?). Druga trud
ność dotycząca trzeciego ujęcia transcendencji polega na jej kruchości, biorącej się 
z pełnej zależności od woli osoby do wykreowania w sobie takich wyższych bytów. 
Sam autor podkreślał łatwość niedostrzegania transcendencji przez człowieka. Rodzi 
się pytanie, na jakiej podstawie należy oceniać poszczególne projekty życia i dlaczego- 
/w imię czego określać życie pełne miłości jako więcej warte niż to pozbawione miło
ści do innych, jeśli nie ma innej miary, wcześniejszej od doświadczenia, do której oba 
projekty moglibyśmy odnieść. Czy nie jest tak, że pomimo odrzucenia założeń me
tafizycznych w konstruowaniu filozofii człowieka, stawiając na siłę miłości ofiarnej, 
bezinteresownej [agape] oraz postawy życzliwości i sympatii [philia), korzystamy 
z ich znaczeń utrwalonych w tradycji moralnej i dzięki wyraźnemu ich związaniu 
z przednowożytnymi koncepcjami dobra i cnót?37. Wnosząc tych kilka pytań do jed
nego z ujęć, nie zamierzam waloryzować żadnej z propozycji ujmowania transcen
dencji. Dostrzegalne jest jednak ich zróżnicowanie pod kątem „ładunku” włączanej 
argumentacji filozoficznej. Gdy w opisie transcendencji dominują założenia metafi
zyczne, doświadczenie człowieka wpisuje się w całość konstrukcji teoretycznej bez 
możliwości jej rozbicia jako całości, której jest częścią (co jednak wyzwala krytykę 
postmetafizyczną). Gdy brakuje tych odniesień, maleje siła założeń, a bazą dla opi
su transcendencji staje się doświadczenie człowieka, w którym jednak samej trans
cendencji może wcale nie być. Antropologia potrzebuje więc oparcia (co najmniej)

37 Taką tezę stawia A. MacIntyre, zob. Dziedzictwo cnoty. Studium z teońi moralności, tłum. 
A. Chmielewski, WN PWN, Warszawa 1996.
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w etyce z jej perspektywą pytania: Jakim człowiek powinien być38. Wraz z tym pyta
niem pozostaje też w mocy pytanie o transcendencję człowieka, na które znajdujemy 
wciąż wiele odpowiedzi. Pedagogika, pytając: Jak wychowanie może w tym dopomóc 
(tzn. na drodze poszukiwania przez młodych ludzi sensu życia), ma z czego czerpać.

Summary

Man in the Experience of Multi-Dimensional Transcendence
The paper presents three contemporary approaches to the problem of the 

transcendence of man. The notion, meaning in its most general sense the transcendence 
of self, is -  in human experience -  a source in which the sense and meaning of 
living is discovered. The possibility of transcending also points out to a characteristic 
trait of the condition of man which makes man different from all other living 
creatures. Transcendence may be described in three different approaches as vertical 
transcendence, horizontal transcendence and immanent transcendence, according 
to general philosophical assumptions which need to be made or the understanding of 
transcendence will be really limited. The first approach is found in the personalistic 
thought of Karol Wojtyła (on the ground of metaphysical assumptions), for whom 
vertical transcendence means the insight of man into what is deepest in him and 
what is accessible and cognizable to him only after he transcends beyond his self. 
This is a choice of living in truth which is independent from person and freedom 
- a mod of living given to man in the experience of freedom, causativeness, 
consciousness and responsibility. The other approach may be found in the 
phenomenological and dialogic thought of Father Józef Tischner (on the ground of 
ethical assumptions). In this approach, horizontal transcendence means transcending of 
a person towards the other man (going to encounter the other, to respond to his 
call for help), which enables the opening to good, truth, God and cognition of “I” 
(through “you”) as well as the experience of good will and virtue (in relation to self 
and vis a vis values). The third approach may be found in Luc Ferry’s rediscovered 
ideas of humanism (on the ground of anthropological assumptions made from 
postmetaphysical positions). In this approach, immanent transcendence means 
divinity discovered by the subject in himself and in experience when man sacrifices 
himself, loves and cares of others, when man builds ties with others, that is, when 
man -  according to the author of this concept -  still discovers the feeling that upper 
values exist. For him, however, upper values do not originate from sources prior to him 
(in which he ceased to believe), but from his humanity in which he seeks what 
transcends man and is beyond. Although based on argumentation of different 
weight, the three approaches to transcendence seem to maintain, with equal force, 
the importance of the experience of transcendence in human life. If pedagogy should

38 Z kolei R. Spaemann powie dobitniej, że „nie istnieje etyka bez metafizyki” (Szczęście a życzli
wość, s. 153).
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help a young man to build the picture of his person and to discover the sense and 
meaning of living, the notion of transcendence, as an anthropological basis, inscribed 
in the set of notions of pedagogy, may occur really helpful.
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