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TEOLOGIA PERSONALISTYCZNA

Teologia personalistyczna to nie ¹osobistaº lub ¹subiektywistycznaº, chocÂ
tak nieraz rozumiejaÎ jaÎ przeciwnicy personalizmu, ale jest to teologia konstruowana przy pomocy systemu personalistycznego.

1. POTRZEBA SYSTEMU FILOZOFICZNEGO W TEOLOGII

IstniejaÎ roÂzÇne rodzaje i konstrukcje teologii ogoÂlnej, w tym i chrzesÂcijanÂskiej. DzisÂ chyba najczeÎsÂciej rozwijana jest teologia narracyjna i kerygmatyczna,
operujaÎca jeÎzykiem codziennym i potocznymi konstrukcjami metodologicznymi. Jednak najlepszy rodzaj teologii to taki, ktoÂry posøuguje sieÎ jakimsÂ systemem filozoficznym, uniesprzeczniajaÎcym informacje i zdania religijne, i wiaÎzÇaÎcym je w wyzÇszaÎ caøosÂcÂ. W chrzesÂcijanÂstwie zastosowano czeÎsÂciowo filozofieÎ
greckaÎ i hellenistycznaÎ juzÇ w niektoÂrych ksieÎgach Nowego Testamentu: w LisÂcie
do Rzymian, w Ewangelii wedøug sÂw. Jana, a takzÇe w listach wtoÂropawøowych:
do Efezjan i do Kolosan. FilozofiaÎ w sensie wøasÂciwym posøugiwali sieÎ juzÇ
wyrazÂnie apologeci z II wieku: Arystydes, Justyn, Tacjan, Atenagoras i Teofil
z Antiochii. Od tej pory obok narracji historycznej i ujeÎcÂ kerygmatyczno-pastoralnych coraz czeÎsÂciej posøugiwano sieÎ w teologii maksymalistycznymi kierunkami filozofii greckiej. AzÇ w sÂredniowieczu teologia systematyczna staøa sieÎ
wøasÂciwie filozoficznym opracowaniem danych religijnych i objawionych. W rezultacie filozofia staøa sieÎ metodaÎ opracowania prawd wiary i tresÂci objawionych wedøug zwiaÎzkoÂw, argumentoÂw, stopni poznawczych, spoÂjnosÂci (harmonia dogmatoÂw), a wreszcie søuzÇyøa w duzÇym stopniu wiedzaÎ pozazÂroÂdøowaÎ,
pozateologicznaÎ.
Dla teologii katolickiej najbardziej pozÇyteczna jest filozofia systemowa
i maksymalistyczna. Filozofie bezsystemowe i minimalistyczne, jak np. neopozytywizm, nie porzaÎdkujaÎ odpowiednio danych, nie tworzaÎ ogoÂlnej perspekty-
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wy, nie syntetyzujaÎ materiaøu, nie docierajaÎ do prawd najgøeÎbszych, nie usuwajaÎ
ewentualnych sprzecznosÂci mieÎdzy danymi i nie dajaÎ po prostu wiedzy teologicznej w postaci metodologicznie zorganizowanej. Nie jest, oczywisÂcie, stosowana w teologii zÇadna peøna doktryna danego kierunku filozoficznego, zwøaszcza z jego zaøozÇeniami; raczej dana filozofia peøni roleÎ metody. Jest ona
stosowana do danych religijnych, do ich systematyzowania, spajania, wiaÎzania,
interpretowania, pewnego wtoÂrnego dowodzenia, a wreszcie stanowi wazÇne
øaÎcze mieÎdzy prawdami religijnymi a umysøowosÂciaÎ danej kultury czy epoki.
StaÎd teologia mozÇe korzystacÂ z roÂzÇnych systemoÂw filozoficznych, tworzaÎc tym
samym roÂzÇne szkoøy teologiczne (pluralizm teologiczny); mogaÎ sieÎ one z czasem
zmieniacÂ, gdyzÇ zaroÂwno systemy filozoficzne i systemy teologiczne na nich
oparte, podlegajaÎ prawu starzenia sieÎ. Niezmienne saÎ jedynie dogmaty religijne
i wiara religijna.
Trzeba przyznacÂ, zÇe pewnaÎ formeÎ spoÂjnosÂci daje tresÂciom biblijnym sama
kerygmatyka oraz hermeneutyka Biblii1. Zwøaszcza protestantyzm wypracowaø znanaÎ ogoÂlnaÎ zasadeÎ hermeneutycznaÎ, wedøug ktoÂrej fragmenty Pisma
SÂwieÎtego interpretuje sieÎ w perspektywie caøosÂci Pisma, wszystkich ksiaÎg,
a caøosÂcÂ w sÂwietle fragmentoÂw. OczywisÂcie zasada ta zakøada objawiony charakter Pisma SÂwieÎtego i w caøosÂci, i w kazÇdym fragmencie; nie zawiera natomiast dociekania naukowego, czy Pismo jest natchnione, prawdziwe i autentyczne. To juzÇ kwestia wiary. Tak wieÎc teologia protestancka zajmuje sieÎ
jedynie prawdaÎ mieszczaÎcaÎ sieÎ w teksÂcie Biblii, nie sieÎgajaÎc do rozumowej
wiarygodnosÂci Biblii, do teologii fundamentalnej, ani nawet do teodycei, traktujaÎcej o istnieniu Boga. W rezultacie caøa teologia dogmatyczna w protestantyzmie jest czysto skrypturystyczna, czyli obejmuje jedynie tresÂci i prawdy
wewnaÎtrzbiblijne.
Czy takzÇe katolicka teologia skrypturystyczna i w konsekwencji kerygmatyczno-hermeneutyczna mozÇe bycÂ spoÂjna bez systemu filozoficznego? W pewnym sensie tak. Wydaje sieÎ, zÇe takaÎ teologieÎ spoÂjnaÎ posiadajaÎ chocÂby wyznania
wiary (credo), ktoÂre saÎ skrypturystycznym, kerygmatycznym i katechetycznym
ujeÎciem prawd. CharakteryzujaÎ je spoÂjnosÂcÂ i jednosÂcÂ historyczno-narracyjna.
Jest to jednak raczej spoÂjnosÂcÂ wiary, a nie spoÂjnosÂcÂ tresÂci prawd, czy artykuøoÂw
wiary. WspoÂøczesna teologia naukowa nie mozÇe poprzestacÂ tylko na takiej
spoÂjnosÂci narracyjnej, gdyzÇ ma ona raczej zgøeÎbiacÂ intelektualnie fundamenty
wiary, przenikacÂ ± na ile to mozÇliwe ± tresÂci artykuøoÂw credo, badacÂ wszelkie
zwiaÎzki mieÎdzy poszczegoÂlnymi prawdami oraz wyciaÎgacÂ wszelkie mozÇliwe
wnioski poznawcze, etyczne i prakseologiczne.
Teologia katolicka operuje takzÇe pewnaÎ wiedzaÎ pozazÂroÂdøowaÎ, tzn. czerpanaÎ spoza zÂroÂdeø sÂcisÂle teologicznych, czyli objawionych, gdyzÇ nie utozÇsamia
sieÎ z wiaraÎ, lecz jest filozoficznym opracowaniem tez wiary. Teologia stanowi
1
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øaÎcze mieÎdzy objawieniem a wiedzaÎ, kulturaÎ, sÂwiadomosÂciaÎ kontekstualnaÎ i spoøecznaÎ. DzieÎki danym takzÇe pozazÂroÂdøowym i dzieÎki caøosÂciowej hermeneutyce
mozÇna dopiero odpowiednio personalistycznie zgøeÎbiacÂ i interpretowacÂ zdania
biblijne i zdania wiary2.

2. NA PRZYKèADZIE ZDANIA BIBLIJNEGO J 1,14

W Ewangelii wedøug sÂw. Jana znajduje sieÎ zdanie o fundamentalnym znaczeniu: ¹A Søowo staøo sieÎ ciaøem i zamieszkaøo wsÂroÂd nasº (J 1,14). Bez uwzgleÎdnienia wiedzy spoza tego zdania oraz caøosÂciowego systemu hermeneutycznego zdanie to jest nie tylko nieoznaczone lub wieloznaczne, ale tezÇ teologicznie niezrozumiaøe.
¹Søowoº bez kontekstu starotestamentalnego i zarazem hellenistycznego (Filon z Aleksandrii) oznacza co najwyzÇej: wyraz, søowo wypowiedziane lub napisane, obietniceÎ, jakaÎsÂ ideeÎ lub jakikolwiek nieokresÂlony znak wysteÎpujaÎcy w sÂwiecie osobowym. Co z kolei znaczy ¹ciaøoº (sarks)? MoÂwi sieÎ, zÇe ciaøo oznacza
czøowieka. Ale tu istotnym odniesieniem jest sÂrodowisko Starego Testamentu,
bo w jeÎzyku greckim sarks nie oznacza bynajmniej czøowieka, lecz raczej ciaøo,
mieÎso, skoÂreÎ, cielesnosÂcÂ, natureÎ, siedlisko pozÇaÎdanÂ, porzaÎdek przyrodzony.
A co znaczy ¹staøo sieÎ ciaøemº? Czy przestaøo bycÂ søowem? Czy jako Søowo
jest nadal Synem BozÇym, czy tezÇ przestaje bycÂ Bogiem? A mozÇe Søowo nie
przestaøo bycÂ sobaÎ, lecz jest juzÇ jednym (Søowem) i drugim (ciaøem, czøowiekiem) jednoczesÂnie? A mozÇe Søowo przemieniøo sieÎ w ciaøo, czyli BoÂg przemieniø sieÎ w czøowieka, tworzaÎc cosÂ ¹trzeciegoº? MozÇe BoÂg przybraø tylko
postacÂ czøowieka, jego wyglaÎd, figureÎ? ± jak beÎdaÎ uczyli dokeci. RoÂwniezÇ, co
znaczy ¹staøo sieÎº (egeÂneto, factum est)? Czy Søowo stworzyøo to ciaøo, czy
przyjeÎøo od kogosÂ, czy wcieliøo sieÎ w czøowieka juzÇ istniejaÎcego? Czy staøo sieÎ
faktem fizycznym i historycznym, czy tylko sieÎ objawiøo? Czy byøo realnosÂciaÎ?
A mozÇe tylko zjawaÎ lub pozorem (por. dokeci)? EgeÂneto ± od poÂzÂnogreckiego
ginomai (deponens medialny) mozÇe tezÇ znaczycÂ ¹narodziø sieÎº (jako ¹ciaøoº).
I wreszcie, co znaczy ¹zamieszkaøo wsÂroÂd nasº? Eskenosen oznacza raczej
¹rozbiøo namiot wsÂroÂd nasº. A to niewiele znaczy w jeÎzyku sÂwieckim. WøasÂciwy
sens otrzymujemy dopiero wtedy, gdy odniesiemy sieÎ do Starego Testamentu:
do weÎdroÂwki do Ziemi Obiecanej, do Namiotu Spotkania, do przebywania
Jahwe w obøoku (por. Wj 13,21; 24,16; 31,7; 35,11; 1Krl 8,10 n; Ez 9,3). Ciaøo
jako forma namiotu dla mentalnosÂci greckiej nie oznacza bynajmniej zwiaÎzku
Boga z czøowiekiem, a coÂzÇ dopiero moÂwicÂ o zwiaÎzku ze spoøecznosÂciaÎ ludzi.
2
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To, zÇe wyrazÇenie ¹Søowo staøo sieÎ ciaøemº oznacza wcielenie Boga w Jezusa
z Nazaretu w jednosÂci podmiotowej, wynika dopiero z sensu gøeÎbinowego, zaøozÇonego w tym zdaniu przez osobeÎ Autora zdania i sensu przyjmowanego
przez osobeÎ receptora, ktoÂry posiøkuje sieÎ z kolei sensami spoza tego zdania,
mieszczaÎcymi sieÎ w caøosÂci Pisma SÂwieÎtego i w wierze KosÂcioøa. W kazÇdym
razie, dla uchwycenia gøeÎbinowego sensu zdania J 1,14 trzeba stosowacÂ nie tylko
analizeÎ literackaÎ i hermeneutykeÎ jeÎzykowaÎ, lecz nalezÇy takzÇe miecÂ na uwadze
caøy sÂwiat rozumienÂ, na ktoÂry skøadajaÎ sieÎ i ¹przedrozumienieº, i caøy horyzont
rozumienia. OczywisÂcie, saÎ roÂzÇne ¹przedrozumieniaº i roÂzÇne filozofie rozumieniowe. Rozumienie materialistyczne i radykalnie empiryczne z goÂry potraktuje
wspomniane zdanie jako pozbawione sensu gøeÎbinowego, ktoÂry miaøby wyznaczycÂ dalsze uwarunkowania. Podobnie postaÎpi filozofia neopozytywistyczna,
analityczna i lingwistyczna, ktoÂre uwazÇajaÎ zdania religijne, transcendujaÎce prostaÎ empirieÎ za pozbawione jakiegokolwiek sensu intelektualnego. Ludwig
Wittgenstein dopiero po ostrej krytyce, jakaÎ spotkaøo sieÎ jego stanowisko przyznaø zdaniom religijnym co najwyzÇej sens emocjonalny, nie zasÂ intelektualny.
TotezÇ w teologii katolickiej stosuje sieÎ raczej systemy maksymalistyczne:
platonizm (augustynizm), arystotelizm (tomizm), stoicyzm, idealizm, spirytualizm, fenomenologieÎ, egzystencjalizm teistyczny, a nawet i ewolucjonizm uniwersalny (P. Teilhard de Chardin). Od XIII wieku przewageÎ zaczaÎø zdobywacÂ
tomizm (sÂw. Tomasz z Akwinu). Wydaje sieÎ jednak, zÇe obecnie najlepszy byøby
system personalizmu. ¹Rodzina platonÂskaº, pojmujaÎca zdania religijne jako
takie, ktoÂre oddajaÎ idee i nazywajaÎ rzeczywistosÂci ponadziemskie lub ¹nadrzeczywisteº lub traktujaÎca je jako jedynie istniejaÎce, wydawaøa sieÎ ponad tysiaÎc
lat najlepsza i dla teologii najbardziej twoÂrcza. ¹Rodzina arystotelesowskaº
oraz ¹stoickaº ujmuje mimo wszystko ¹rzeczy religijneº jako ¹elementy tego
sÂwiataº. ¹Rodziny empiryczneº odrzucajaÎ sensy wyzÇsze i gøeÎbinowe. Dopiero
personalizm wykorzystuje odpowiednio roÂzÇne trafne ujeÎcia, tworzaÎc øuk syntezy nad jednymi i drugimi: nad empirycznymi i idealistycznymi, nad materialistycznymi i spirytualistycznymi oraz wskazujaÎc na osobeÎ ludzkaÎ jako nadrzeÎdne
centrum ontyczne i poznawcze. Osoba jest pewnaÎ nadsyntezaÎ obiektywizmu
i subiektywizmu, rzeczy i istot zÇywych, materii i ducha, empirii i twoÂrczosÂci
intelektualnej.

3. FILOZOFICZNY PERSONALIZM W TEOLOGII

JesÂli filozofia ma bycÂ narzeÎdziem oraz sposobem porzaÎdkowania i opracowania religijnych informacji, oraz samej religijnej rzeczywistosÂci, to najlepsza
dla tych celoÂw wydaje sieÎ systemowa filozofia personalistyczna. W personaliz-
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mie tym chodzi nie tylko o antropologieÎ personalistycznaÎ, tzn. naukeÎ o czøowieku jako osobie, ktoÂra stanowi dzisÂ element niemal wszystkich kierunkoÂw mysÂlowych, ale takzÇe o caøy system, ktoÂry tøumaczy wszelkaÎ rzeczywistosÂcÂ w sÂwietle
fenomenu osoby.
I tak dla kierunku personalizmu punktem wyjsÂcia jest caøy system osoby
ludzkiej dany w dosÂwiadczeniu i samodosÂwiadczeniu. Przy tym nie mozÇna sieÎ
ograniczacÂ ani do Boethiusowej definicji osoby jako ¹indywidualnej substancji
natury rozumnejº, bo okresÂla czøowieka jako jednostkeÎ, a nie osobeÎ ani do
definicji Ryszarda ze sÂw. Wiktora, moÂwiaÎcej zÇe osoba to ¹ktosÂ pojedynczyº
(aliquis singularis), co z czasem zrodziøo zachodni indywidualizm, ktoÂry dzisÂ
sÂwieÎci swoje najwyzÇsze triumfy. Po Kartezjuszu (ego cogitans) trzeba osobeÎ
okresÂlacÂ syntetycznie jako ¹subsystencjeÎ na sposoÂb kogosÂº, czyli jako ¹ja subsystujaÎce, samoistneº. Jest ona ujmowana jako byt najdoskonalszy w naturze
rzeczy, wzgleÎdnie absolutny, punkt wyjsÂcia, centrum, cel i sens wszelkiej rzeczywistosÂci.
W ten sposoÂb personalistyczna wizja rzeczywistosÂci odkrywa niejako dwubiegunowosÂcÂ bytu: caøa rzeczywistosÂcÂ jest w poznawczej i ontycznej relacji do
osoby, a osoba jest w poznawczej i ontycznej relacji do caøej rzeczywistosÂci.
OczywisÂcie, osoba ma tu prymat. Jest po prostu najwyzÇszym i centralnym rodzajem bytu. Jest ona istotnaÎ podstawaÎ bytowosÂci, jest bytem na zasadzie
¹streszczenia rzeczywistosÂciº w sobie (recapitulatio entis), lub na zasadzie
¹sÂciaÎgnieÎcia bytuº (contractio entis). Wszelka rzeczywistosÂcÂ nieosobowa i pozaosobowa jest ¹sÂciaÎgnieÎtaº ontologicznie do osoby, lub osoÂb, nie zasÂ do rzeczy
ani do czegosÂ anonimowego. W zwiaÎzku z tym byt osobowy jawi sieÎ jako
problem fundamentalny ± jest w konsekwencji podstawowym problemem religijnym i teologicznym.
PoniewazÇ osoba nie tøumaczy samej siebie, dlatego jej zasadniczaÎ strukturaÎ
jest misteryjne odniesienie do innych istot i rzeczy, przez co zresztaÎ samaÎ siebie
realizuje i speønia. Przede wszystkim jest ona odniesieniem do jakiejsÂ Osoby
absolutnej absolutnie, ktoÂraÎ nazywamy Bogiem osobowym. A zatem byt jest
relacjaÎ sÂwiata do Boga i Boga do sÂwiata. W tym odniesieniu naczelne miejsce
zajmuje relacja: osoba ludzka ± BoÂg. Dlatego osoba to problem religijny ze swej
istoty, a zagadnienia religijne nalezÇaÎ do naczelnej problematyki bytu i filozofii.
W konsekwencji takzÇe zdania religijne, biblijne oraz teologiczne majaÎ znaczenie pierwszorzeÎdne. A dzieÎki odniesieniu caøej rzeczywistosÂci do osoÂb sfera
materialno-jeÎzykowa mozÇe roÂwniezÇ oddawacÂ najgøeÎbsze i najwyzÇsze sensy.
NasteÎpnie osoba jako subsystencja relacyjna realizuje sieÎ wzgleÎdem innych
osoÂb. StaÎd w interpretacji rzeczywistosÂci doniosøaÎ roleÎ odgrywa takzÇe spoøecznosÂcÂ osoÂb (communio personarum). W rezultacie w centrum rzeczywistosÂci
znajduje sieÎ takzÇe spoøecznosÂcÂ, beÎdaÎca roÂwniezÇ ¹streszczeniem bytuº i contractio entis; byt w najwyzÇszym rodzaju to spoøecznosÂcÂ i relacja spoøeczna. W konsekwencji filozofia personalizmu spoøecznego przygotowuje grunt pod antro-
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pologieÎ spoøecznaÎ jako ontologieÎ spoøecznaÎ, a w tym i pod spoøecznosÂcÂ KosÂcioøa, spoøecznosÂcÂ religijnaÎ, czyli spoøecznosÂcÂ w relacji do Boga; pod KosÂcioÂø jako
religijnego hermeneuteÎ rzeczywistosÂci w aspekcie religijnym. KosÂcioÂø cechuje
zbiorowa sÂwiadomosÂcÂ, poznanie, wola, czyn, wprost osobowosÂcÂ (kard. Karol
Wojtyøa). StaÎd wynika szczegoÂlne dosÂwiadczenie spoøeczne, autorytet spoøeczny, moc prawa i wøadza tworzenia Pisma SÂwieÎtego oraz mozÇliwosÂcÂ jego interpretowania. Wreszcie teologia katolicka jest z gruntu spoøeczna, nie indywidualistyczna.
W konsekwencji w teologii katolickiej wiedzie prym sÂwiadomosÂcÂ zbiorowa
KosÂcioøa jako ¹osoby spoøecznejº, a nie tylko osoby indywidualnej i prywatnej.
W indywidualizmie prymat ma jednostka. Ona to, jak moÂwiø sofista Protagoras
( ok. 4l0 r. p.n.e.), jest jako czøowiek ¹miaraÎ wszystkich rzeczyº. ChrzesÂcijanÂstwo mozÇe tu dodacÂ w pewnym sensie, zÇe i spoøecznosÂcÂ osoÂb jest ¹miaraÎ wszechrzeczyº. Ale ta spoøecznosÂcÂ to ¹spoøecznosÂcÂ osoÂbº, ktoÂra nie niweluje bynajmniej znaczenia osoÂb indywidualnych, ktoÂre we wzajemnych relacjach sieÎ
warunkujaÎ i speøniajaÎ. W kazÇdym razie dzisiejsza teologia katolicka stara sieÎ,
jak sieÎ zdaje, powoli eliminowacÂ filozofieÎ czysto reistycznaÎ, ktoÂra akcentuje we
wszystkim prymat rzeczy (res) i jej kategorie nad osobaÎ oraz jej kategoriami
i prawami. Jest to wieÎc wielkie zadanie, a takzÇe temat do opracowania i w filozofii i w teologii.
Osoba jako naczelny model struktury bytu i klucz do percepcji rzeczywistosÂci sÂwiata, jako jedyny ¹obserwatorº sÂwiata, stanowi niepowtarzalnaÎ nadsyntezeÎ dualnosÂci, pozostajaÎcej ciaÎgle w ruchu wewneÎtrznym oraz zewneÎtrznym,
i zmierzajaÎcej ku transcendujaÎcej jednosÂci, co mozÇna przedstawicÂ graficznie
jako ¹dwoistosÂcÂ ku jednosÂci wyzÇszego rzeÎduº: dwa ® jeden. Realizuje ona
¹obieº sfery bytu: ziemieÎ i niebo (por. mitologieÎ), sfereÎ przedmiotowaÎ i podmiotowaÎ, materialnaÎ i niematerialnaÎ, cielesnaÎ i duchowaÎ, zewneÎtrznaÎ i wewneÎtrznaÎ, immanentnaÎ i transcendentnaÎ. Ale te przeciwstawne sfery, ktoÂre korespondujaÎ ze sobaÎ, pozostajaÎc w poteÎzÇnym napieÎciu, zmierzajaÎ ku wyzÇszej
jednosÂci, chocÂ jej nie osiaÎgajaÎ na swoim poziomie, lecz w nadsyntezie, czyli
w bycie finalnie osobowym. Na poziomie syntezy osoba znowu jest owym
¹sÂciaÎgnieÎciem bytuº (contractio entis), czy ¹streszczeniemº lub ¹ugøowieniemº
bytu (recapitulatio entis), w czym owe sfery sieÎ schodzaÎ i dochodzaÎ do swoistej
¹ekstazyº ku postaci absolutnej bytowo, czyli osobowej. Sfery te warunkujaÎ sieÎ,
korespondujaÎ ze sobaÎ; charakteryzuje je pewien paralelizm per analogiam, ale
prymat przysøuguje sferze duchowej, wyzÇszej i przez to blizÇszej bytowaniu osobowemu. Sfera empiryczna, nizÇsza, wyznacza przy tym podstawy analogii do
poznania sfery duchowej, wyzÇszej. Duch ludzki zwiera te sfery, odczytuje je
i interpretuje, poczynajaÎc od sfery empirycznej3. OczywisÂcie, nauka jakoby caøy
sÂwiat byø jednaÎ gigantycznaÎ ¹osobaÎº, jak chciaø William Stern (+1939), miaøaby
3
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charakter zgoøa gnostycki. Niemniej personalizm w ogoÂle pokonuje neÎdzeÎ empiryzmu i wszelkich filozofii minimalistycznych. Tym samym personalizm jest
niepomiernie bardziej odpowiedni dla teologii.
W religii i w teologii personalizm oznacza otwarcie na sÂwiat ponadempiryczny i ponadmaterialny, chocÂ one saÎ punktem wyjsÂcia. JeÎzyk religijny i teologiczny jest dwu-, a wøasÂciwie troÂjwymiarowy: znak empiryczny, sens ponadempiryczny i nadsynteza w postaci jazÂni. Wolno wieÎc i trzeba posøugiwacÂ sieÎ
jeÎzykiem potocznym z jego znakami empirycznymi, ale muszaÎ bycÂ tezÇ kreowane sensy wyzÇsze, intelektualne; jedne i drugie zasÂ pleromizuje i niejako ¹uprawdziwiaº duch osobowy. MozÇna dostrzec tezÇ kierunek odwrotny: osoba przetwarza sensy duchowe na empiryczne i materialne, oddajaÎc sensy ponadempiryczne znakami empirycznymi. StaÎd jest zrozumiaøe, zÇe w pøaszczyzÂnie religijnej proces poznawczy i komunikacyjny jest dwukierunkowy: znaki empiryczne
oddajaÎ takzÇe znaczenia ponadempiryczne, a osoba ludzka tworzy z jednych
i drugich razem sensy transcendentne, nasteÎpnie zasÂ osoba posøuguje sieÎ znakami jednymi i drugimi, a nawet tworzy je jako swoÂj jeÎzyk najwyzÇszy. A zatem
objawienie, øaskeÎ i Pismo SÂwieÎte trzeba tøumaczycÂ ¹mieÎdzyº Bogiem a osobaÎ
ludzkaÎ. Przy tym w ludzkiej drodze do prawdy niezbeÎdna jest czystosÂcÂ ± nie
tylko intelektualna, ale i moralna. MoralnosÂcÂ jest strukturaÎ koniecznaÎ w poznawaniu sensoÂw wyzÇszych i transcendentnych, zwøaszcza w komunikacji mieÎdzyosobowej.
Caøa rzeczywistosÂcÂ i wszelkie zespoøy znakoÂw empirycznych i ponadempirycznych, przeniknieÎte duchem ¹jaº i ¹myº, stajaÎ sieÎ jednym wielkim jeÎzykiem,
w ktoÂrym majaÎ miejsce søowa i akty mowy mieÎdzy osobami, mieÎdzy nimi a Bogiem oraz mieÎdzy nimi a sÂwiatem. Taki jeÎzyk ¹ontycznyº jest tworzony przez
Boga jako Osobowego StwoÂrceÎ, ale posøuguje sieÎ nim i czøowiek, w pewnym
zakresie roÂwniezÇ w sposoÂb twoÂrczy. I tak, jeÎzyk ten jest procesem w pewnym
sensie ontologicznym jest jak najbardziej realistyczny, tworzy sieÎ, moÂwi przez
caøy czas i na wszelkie sposoby, i komunikuje stworzenia mieÎdzy sobaÎ i z BoÂ w jeÎzyk ma swojaÎ, ciaÎgle maøo nam znanaÎ, struktureÎ, gramatykeÎ, logikeÎ
giem. O
i symbolikeÎ. MiesÂci sieÎ w tym pojeÎciu roÂwniezÇ jeÎzyk rzeczy, mieÎdzy rzeczami
oraz mieÎdzy nimi a nami; nawet np. proces materialny jest jakaÎsÂ mowaÎ mieÎdzy
elementami, a nasteÎpnie mieÎdzy przyczynami a skutkami, mieÎdzy prawami
a nieoznaczonosÂciaÎ i wolnosÂciaÎ. Struktura sÂwiata ma charakter metajeÎzyka:
wewneÎtrznego, immanentnego, obejmujaÎcego i rzeczy, i ludzi, oraz zewneÎtrznego i transcendentnego ± w stosunku do Boga i sÂwiatoÂw osobowych. W ujeÎciu
personalistycznym jeÎzyk to nie tylko wymiana znakoÂw informacji i konstrukcji
logicznych, ale jest to takzÇe kreowanie rzeczywistosÂci, jej formowanie i caøa
ontologia. StaÎd uniwersalna koncepcja søowa i jeÎzyka jest dla teologii fundamentalna.
Personalizm przyjmuje realnosÂcÂ sÂwiata i realizm poznania, posÂwiadczane
dosÂwiadczeniem i kategoriami personalistycznymi, gdzie prawda jest ¹zroÂwna-
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niem osoby z rzeczaÎº (adaequatio rei et personae). JednoczesÂnie sÂwiat realny
ma z istoty swej wymiar religijny, tzw. ciaÎgle i caøy znajduje sieÎ w relacji: czøowiek ± BoÂg, BoÂg ± czøowiek (jak jest w najstarszych mitach i religiach). SÂwiat
jest pewnaÎ caøosÂciaÎ rzeczy, odniesionaÎ do czøowieka, ktoÂry z niego sieÎ wyøania,
wchøania go, odczytuje, poznaje, miøuje oraz przetwarza i interpretuje baÎdzÂ na
sens najwyzÇszy, baÎdzÂ na bezsens. Osobie jest wøasÂciwa wszelka otwartosÂcÂ na
caøy byt, odkrywczosÂcÂ, poznawczosÂcÂ i twoÂrczosÂcÂ, a jednoczesÂnie autonomia
wobec sÂwiata i pewna wewneÎtrzna wolnosÂcÂ. NajwyzÇsze prawdy nie ograniczajaÎ
sieÎ do sÂwiata czysto zmysøowego, lecz wykraczajaÎ daleko poza teÎ sfereÎ. Osoba
posiada najwyzÇszaÎ moc poznawczaÎ, swoje wyzÇsze kryteria i system weryfikacji.
StaÎd w religii czøowiek odczytuje ze søoÂw, znakoÂw i zjawisk empirycznych duzÇo
wieÎcej nizÇ zdawaøaby sieÎ miesÂcicÂ sfera materialna, czy nawet i struktury logiczne. Poznanie najwyzÇsze to poznanie osobowe. Dla klasycznych kierunkoÂw
minimalistycznych realne saÎ tylko rzeczy i ich znaki, ale poglaÎdy te wypøywajaÎ
z pesymistycznej wizji czøowieka, a nawet z pogardy dla niego, co przypomina
nie tyle daÎzÇenie do prawdy, ile raczej ucieczkeÎ od problemu religijnego.
W systemie personalistycznym prawdy wiary nie saÎ zmienione, lecz saÎ
bardziej zgøeÎbione, zharmonizowane i jasÂniejaÎ wyzÇszym sÂwiatøem dla osoby
ludzkiej. Tak owo zdanie: ¹Søowo staøo sieÎ ciaøemº (J 1,14), zawierajaÎce fundamentalnaÎ prawdeÎ chrzesÂcijanÂskaÎ, odczytuje sieÎ najgøeÎbiej i najpeøniej jako:
¹Syn BozÇy staø sieÎ czøowiekiemº albo: ¹Osoba Syna BozÇego przybraøa ciaøo
czøowiekaº.

Zusammenfassung
Der Autor ist BegruÈnder eines originalen Personalismussystems. In der Abhandlung erklaÈrt er sich fuÈr die Verwendung der maximalistischen Philosophie,
darunter auch des Personalismus in der systematischen Theologie als Lehre vom
Glauben. Er weist weittragende Bedeutung des Personalismus in der Hermeneutik
Joh 1, 14 auf und macht einen Entwurf des Personalismus in Neigung zur dogmatischen Theologie, die heutzutage vom Reismus abgehen muss.

