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istnieje sporo różnic, sprzecz
nych i wzajem wykluczających 
się dążeń, któiych próby godze
nia muszą być oparte na 
pogłębionej znąjomośd obu 
antagonistycznych wizji spo
łecznych. Nie uporamy się 
z rozlicznymi dylematami świa
topoglądowymi za pomocą na
szej starej metody: ucieczki 
przed problemem. Dowodem, iż 
poważna debata świato
poglądowa czeka na nas w spo
sób nieunikniony są wnioski, 
jakie nasuwąją się po zapozna
niu się z materiałami ogło
szonymi po innej konferencji 
"Chrześcijaństwo i demokracja”. 
Podsumowanie całej konferencji 
spoczęło na profesorze Leszku 
Kołakowskim, który powołał się 
na dwie zasady soborowej 
"Deklaracji o wolności religij
nej": ”1) godność osoby ludzkiej 
ma nąjwiększe szanse w de
mokracji, 2) liberalizm nie chce 
wyrugować Kościoła z obecności 
publicznej; oraz na dwie zasady 
liberalne: 1) prawo jest ogra
niczeniem rządów większości, 2) 
istnieją niezbywalne prawa oso
bowe, których żadna większość 
gwałcić nie może. Zdawałoby się 
więc, że istnieje już jakaś

płaszczyzna porozumienia, cały 
kłopot Kościoła polega jednak 
na tym, że «Jezus Chrystus nie 
pisał encyklik społecznych»" *.

P io tr U rbański

Absolut i absurd

Jó zef BAŃKA: A bsolut i ab 
surd* F ilozoficzne docieka
n ia  początkow ości i final- 
ności św iata . P race  N auko
we U niw ersy tetu  Ś ląskiego 
w K atow icach n r  1395, K ato
w ice 1993,172 s.

"Każdy byt posiada jakąś 
nieokreśloną mowę i milczenie 
i zdąje się coś wyrażać, lecz nie 
wiadomo, co i dla kogo” -  tym 
zdaniem Karla Jaspersa opatru
je jako mottem swą nąjnowszą 
książkę Józef Bańka. A jest to 
chyba już trzydziesta książka 
tego tyleż interesującego, co -  
podobno -  kontrowersyjnego fi
lozofa. Książka ważna ze wzglę
du na trzy sprawy: jej miejsce 
w dorobku autora, oryginalność 
wyłożonej koncepcji oraz -  for
mę lite rack ą . Przypomnijmy, 
że Bańka je st jednym z niewie-

2 M. Tański: Chrześcijaństwo i demoknuja. "Nowa Res Publica" 1993, n r 10.
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lu  filozofów, którym nie wystar
cza komentowanie cudzych 
przemyśleń. Sam stara się więc 
stworzyć pełny system filozo
ficzny.

Jego zainteresowania ba
dawcze obejmowały początkowo 
filozofię techniki, co doprowa
dziło do stworzenia tzw. euty- 
froniki, postulującej ochronę 
człowieka przed zagrożeniem 
jakie niesie rozwój cywilizacji 
technicznej -  ochronę w imię 
jego nąjbardziej osobistych 
właściwości. Krokiem następ
nym była antysokratejska pro
pozycja etyki prostomyślności, 
która stała się podstawą do 
sformułowania niewątpliwie 
nąjważniejszej, bo całościowej, 
teorii recentywizmu. Powiada 
ona, że choć opis jakiegoś faktu 
czy 2j  a wieka jest możliwy 
w każdym z czasów, to praw
dziwy jest on jedynie w czasie 
teraźniejszym; to, co istnieje, 
istnieje te raz . Idea ta  ma dale
ko idące konsekwencje: pozwo
liła Bańce wypracować orygi
nalną ontologię, epistemologię, 
etykę, teorię czasu, a wreszcie -  
estetykę ("Metafizyka piękna. 
Zarys estetyki recentywistycz- 
nej”. Olsztyn-Warszawa 1991). 
Jeśli idea może objąć tak wiele 
płaszczyzn filozofowania, świad

czy to chyba o pragnieniu jej 
autora stworzenia właśnie sys
tem u, w którym wreszcie musi 
zostać przedstawiona teoria 
Absolutu. Jej to poświęcona jest 
omawiana rozprawa.

Bańka zarzuca filozofii to, że 
zbyt łatwo utożsamiała Absolut 
z Bogiem religii czy teologii 
i niejako w imię tej tożsamości 
podejmowała "obronę" Boga- 
- Absolutu przed oskarżeniem go
0 zło w świecie -  tworzyła 
teodyceę. Jeśli uniknie się tego 
błędu, wolno jako problem 
pierwszy widzieć nie zło, ale 
m ilczenie Absolutu. Trzeba 
bronić zasady milczenia o Bogu 
w związku z jego milczeniem 
w świecie. Absolut milczy
1 przejawia się u naszego 
początku jako Wieczne Milcze
nie -  Megalesige, niepamięć by
tu. To milczenie jest przejawem 
nąj wyższym jego doskonałości. 
Do niego dopiero odsyła słowo. 
Milczenie jest początkiem, By
tem, ale jest również końcem, 
Nicością, i u kresu przejawia się 
jako Thanatosige -  Wielkie Mil
czenie Śmierci. Początek jest 
tożsamy z końcem. Absolut zaś 
jest rzeczywistością nąjbardziej 
teraźniejszą -  objawia się jako 
wieczne teraz.
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Tak więc nowy typ teodycei 
to taceodycea -  próba uspra
wiedliwienia milczenia Abso
lu tu  wobec człowieka i świata. 
Jest to próba uprawiania filozo
fii ze świadomością, że istnieją 
pojęcia sygetyczne, tj. takie, 
o których możemy tylko mil
czeć, pamiętąjąc jednak, że 
o nich milczymy -  milcząco za
kładamy ich istnienie. A jed
nocześnie owo milczenie jest tyl
ko przesłanką, a nie zasadą 
metafizyki.

Przez "wykrzyk” (Megalebre- 
mc) zostaje przerwane Wieczne 
Milczenie, zostąje stworzone 
zjawisko -  ”Nic, które znika 
w Bycie”, a jego rozpad rodzi 
cierpienie. Człowiek, oddalając 
się od Megalesige, czuje się za
wieszony między dwoma nieby
tami, lęka się tej drugiej strony 
Absolutu, lęka się śmierci. To 
ona je st wspólnym losem 
człowieka i Absolutu, je st prze
mocą Absolutu wobec własnego 
JA. Stworzenie świata zjawisko
wego, konieczność jego zmierza
nia ku Thanatosige jawi się ja 
ko wieczne samobójstwo Abso
lutu.

Próba opisu Absolutu jako 
milczenia jest o tyle interesu
jąca, że Bańka jakby rozdzielał 
dwa aspekty Absolutu, nie

utożsamiał ich do końca, a ana
liza tego, co dzieje się pomiędzy 
Megalesige a Thanatosige kwes
tionuje to, co -  przynąjmniej 
w potocznym myśleniu -  jest 
podstawowym atrybutem Abso
lutu -  jego wolność. Zostąje ona 
zanegowana, skoro całość prze
jawiania się Absolutu w bytach 
zjawiskowych, w świede zda
rzeń i zjawisk, zdeterminowana 
jest koniecznością samobójstwa 
Absolutu. Musi on -  przez 
przepełnienie się Pleromy, 
w Megalebreme (wielkim "wy- 
krzyku”) upaść w stworzenie, 
aby u kresu powstać jako 
AbeolutrThanatosige.

Świat, który jest owocem 
stworzenia przez "ślepy akt mo
wy" Absolutu, wypełniony jest 
cierpieniem -  rozciągniętą 
w czasie formą śmierci i umie
rania. Jest on zły. Z natury 
przysługuje mu trwanie, ale te
go trw ania ubywa. Konsek
wentnie prowadzona analiza 
musi prowadzić do twierdzenia, 
że "Niebyt jest zaskoczeniem 
dla bytu, toteż kiedy człowiek 
zda sobie sprawę z usytuowania 
siebie w «tutąj-teraz-byciu», 
a więc w środkowej części 
recencjału, dostrzega, iż wycofa
nie się z obszaru zjawisk jest 
umieraniem, klęską trwania.
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Oba jego brzegi: Megalesige, od 
którego odbił się z okrzykiem 
stworzenia, i Thanatosige, do 
którego zmierza w odruchu roz
paczy, stanowią połączenie 
Absolutu i Absurdu" (s. 91).

W tej perspektywie poja
wiają się rozważania antropolo
giczne. Człowiek wielopcjawie- 
niowy I daną sobie teraźniej
szość zastępuje mitem, ucieka 
w przeszłość. Odwraca się ku 
Megalesige. Natomiast wielo- 
pojawieniowy Π -  stawia sobie 
zadania dziejowe, wierzy w swe 
posłannictwo, które może się 
zrealizować dopiero w przy
szłości. Zmierza ku Tkanatosi- 
ge. Przeciwstawieniem obu, nie
jako projektem pozytywnym, 
jest człowiek jednopojawienio- 
wy, umiejscawiąjący się w środ
ku recencjału egzystencjalnego. 
Jest tak, gdyż to tylko chwila 
obecna, kairos, decyduje o tym, 
że jestem  -  kim jestem  -  z kim 
jestem.

Taceodycea, która jest mil
czącą zasadą Bytu, jest więc 
podstawą do interpretacji teraź
niejszości, jedynego naprawdę 
istniejącego wymiaru czasowe
go, w której bytuje człowiek 
jednopojawieniowy. Taceodycea 
stała się przeto ostatecznym 
potwierdzeniem idei recenty-

wizmu, że tylko teraźniejszość 
nie stwarza człowiekowi złu
dzeń (mit, posłannictwo). Tylko 
ona, teraźniejszość, trwa. Jej 
analiza prowadzi do stworzenia 
możliwości analizy Absolutu, 
a właściwie -  już ona je st po
szukiwaniem Bytu Nąj wyż
szego. Ale -  powiada Bańka -  
"My i nasz partner, Bóg, gramy 
w tym namyśle [nad naszą 
wspólną teraźniejszością] partię 
nieuczciwą, ponieważ On milczy 
i czyni ów świat takim, w któ
rym On sam i nieśmiertelność 
nie zostały dostatecznie rozgra
niczone. Niestety, pojęcia te są 
rozłączne [...]" (s. 169). Brak tu 
jednak dopowiedzenia, dlaczego 
także my jesteśmy nieuczciwi. 
Czyżby -  przez swą wiarę 
(udawanie, że wierzymy...) w to, 
że komunikacja z Absolutem 
jest możliwa, że on nie milczy -  
wbrew doświadczanemu milcze
niu? Zresztą, czy wizja Absolutu 
milczącego nie jest bardziej 
przerażąjąca niż możliwość jego 
nieistnienia? Wbrew twierdze
niu Leibniza, że świat, w któ
rym trzeba konstruować teody- 
ceę, je st i tak  nąjlepszym z moż
liwych, wydąje się, że świat, 
w którym z argumentu ex silen- 
Ho m undi wyprowadza się 
teorię Absolutu, który je st mil
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czeniem, świat stworzony przez 
"wykrzyk" jest chyba najgor
szym z możliwych.

Nasze "teraz" otoczone jest 
przez milczenie -  przeszłe 
i  przyszłe, fascynujące i napa- 
wąjące lękiem, Megalesige 
i Thanatosige. Milczenie jest 
najdoskonalszym sposobem ja 
wienia się Absolutu. Jest on 
ukryty w świede tak, jak  autor 
w swym dziele: milczy, choć to, 
co jest, pochodzi od niego. Tak 
więc nie język, nie historia, nie 
świat, ale m etafizyka m ilcze
n ia  jest tym, co pozwala pojąć 
Absolut.

1 na koniec o formie literac
kiej książki "Absolut i  absurd". 
Jest nią trak tat. Bańka nie tyl
ko używa -  dość częstej przecież 
w piśmiennictwie filozoficznym 
-  nazwy. Więcej, stara się wy
ciągnąć wszelkie konsekwencje 
z obranego gatunku. Oto dąje 
swej rozprawie równoległy ła
ciński tytuł: "De absolut© et 
absurdo. Questiones disputatae 
super provenientiam e t fina- 
litatem  mundi". Zgodnie ze śre
dniowiecznym obycząjem, roz
działy i fragmenty tekstu są nu
merowane, ciąg liczbowy od
powiada ciągowi logicznemu 
"kwestii". I całość, i poszczegól
ne rozdziały opatrzone są mot

tam i z Karla Jaspersa, M istrza 
Eckharta, De Laubardemonta, 
przede wszystkim zaś -  z Mic
kiewiczowskiej "Wielkiej Impro
wizacji". Wreszcie, pojawia się 
inwokacja -  do milczącego boha
tera rozprawy, Absolutu-Mege- 
lesige. ("O Megalesige: Jeżeli 
dąjesz mi siłę, aby mówić -  cho
ciaż Ty milczysz -  to już dla te
go samego istniejesz!", s. 23). 
A jeśli tak, wolno dopatrywać 
się w tym zabiegu także gry li
terackiej. Absolut milczy -  nie 
tylko me mówi, ale i nie słyszy! 
Skierowanie do niego inwokacji 
może więc być wyłącznie g rą  ze 
średniowieczną konwencja. Grą, 
którą autor podejmuje świado
mie dla... sobie tylko wiado
mych celów. Może wśród nich 
jest także pragnienie wynagro
dzenia czytelnikowi trudu zmie
rzenia się z niełatw ą propozycją 
intelektualną?


