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Cz³owiek wobec cierpienia

Man in the face of suffering
Zak³ad Filozofii Kultury, Instytut Filozofii UJ

Pytanie o cz³owieka wymaga przyjêcia pewnej koncepcji ludzkiego bytu. Historia filozofii
przedstawia nie jedno rozwi¹zanie tej kwestii.
Okreœlenia cz³owieka jako istoty rozumnej, dzia³aj¹cej, prze¿ywaj¹cej, tworz¹cej posiadaj¹ swe
miejsce w historii myœli, wraz z ca³ym przys³uguj¹cym im filozoficznym zapleczem. Byt ludzki
mo¿na jednak¿e ujmowaæ w oparciu o jeszcze
jedn¹, istotn¹ cechê, kszta³tuj¹c¹ jego istnienie:
jakby to okreœli³ Heidegger wspó³bytowanie,
¿ycie z innymi i wœród innych. Tego typu próba
zrozumienia ludzkiego bytu opiera siê na pojmowaniu cz³owieka jako z istoty swej niepe³nej
i nie samodzielnej. Dopiero inni, ich obecnoœæ,
wspó³bytowanie z nimi otwiera przed cz³owiekiem
mo¿liwoœæ bycia sob¹., Tego rodzaju myœlenie
o cz³owieku bêdzie, jak s¹dzê, nie obce filozofom kultury i wszystkim tym, którzy uznaj¹ cz³owieka jako istotê spo³eczn¹. Bycie z innymi, czy
wspó³bycie konstytuuj¹ce cz³owieka bêdzie jednak¿e rozumiane zupe³nie inaczej u Gehlnera
a zupe³nie inaczej u dialogików. Gehlner wyeksponuje na przyk³ad instytucje spo³eczne i role
samego spo³eczeñstwa, które pozwalaj¹ cz³owiekowi rekompensowaæ brak, jaki pojawi³ siê
w nim na skutek ewolucji przyrodniczej. Dla
Gehlnera bowiem (co powtarza ten myœliciel za
Herderem) cz³owiek to istota naznaczona brakiem, a wiêc istota, która skazana jest na niedobór
i koniecznoœæ uzupe³niania tego niedoboru.
Tylko poprzez relacje z innymi (relacje, które
maj¹ tu charakter spo³eczny) mo¿e cz³owiek

nadrabiaæ braki, jakie posiada. Tworzenie struktur spo³ecznych z jednej strony zale¿ne jest od
specyficznej struktury bycia z innymi. Z drugiej
zaœ strony, utworzone struktury spo³eczne, „instytucje” pozwalaj¹ cz³owiekowi stawaæ siê sob¹. A zatem bycie cz³owiekiem jak i zrozumienie
ludzkiego bytu zale¿ne jest od relacji z grup¹,
z otaczaj¹cym cz³owieka spo³ecznym œwiatem.
Z innej perspektywy ujmuj¹ tê kwestiê dialogicy,
chocia¿ i oni pokazuj¹, ¿e byt ludzki kszta³tuje
siê poprzez bycie z drugim cz³owiekiem. Zasadnicza ró¿nica miêdzy ich ujêciem, a powy¿ej naszkicowanym podejœciem, zwi¹zana jest z p³aszczyzn¹, na której zostaj¹ umieszczone relacje
miêdzy ludzki i ich rozpatrywanie. Filozofia
dialogu abstrahuje od kontekstu spo³ecznego
(a niekiedy wrêcz go wyklucza), badaj¹c relacje
miêdzyludzkie w ich bezpoœrednioœci i intymnoœci
spotkania dwojga ludzi. Ta istotna cecha, jako
podstawowa i Ÿród³owa zosta³a potraktowana jako
kluczowa w wywodach Lévinasa. Samotna jednostka pozbawiona jest dla tego myœliciela wszystkiego, co wa¿ne i ludzkie, a jej egzystencja przekszta³ca siê w niepe³n¹ i niespe³nion¹.
P³aszczyzna prywatnoœci, bezpoœrednioœci,
o jakiej mówi¹ filozofowie dialogu pozwala na
pokazanie, i¿ to, co charakterystyczne w prze¿ywaniu obecnoœci drugiego cz³owieka, to
wspó³odczuwanie z nim. Drugi cz³owiek nie jest
bowiem poznawany, czy rozumiany. To, co ³¹czy
w tych relacjach jednostki to przede wszystkim
uczucia, odczuwanie obecnoœci drugiego, wczu-
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wanie siê w jego sytuacjê, uchwytywanie tego,
co prze¿ywa i tego, co doœwiadcza. Cz³owiek
zaczyna siê kszta³towaæ poprzez uczucia innych
ludzi, oraz swoje w³asne pojawiaj¹ce siê w odpowiedzi na poznanie emocji innych, odkrywanie
ich doznañ. Ca³e spektrum emocji, jakie wywo³uje w jednostce doœwiadczanie obecnoœci innego cz³owieka staje siê fundamentalnym prze¿yciem okreœlaj¹cym jego byt. Takie ujêcie
kondycji ludzkiej pozwala równie¿ na ujêcie cierpienia, jako zaanga¿owania w prze¿ycia innego
cz³owieka. Z jednej strony, bêdzie to doœwiadczane przez jednostkê uczucie (w tym przypadku cierpienie). Z drugiej strony, bêdzie to
uczucie doœwiadczane przez innego cz³owieka.
Jak s¹dzê, w filozofii Lévinasa zw³aszcza doœwiadczenie drugiego rodzaju, a wiêc kontakt z cierpieniem innego cz³owieka staje siê dla jednostki
szczególnie wa¿ny i Ÿród³owy. W ten sposób
cierpienie nie jest ju¿ stanem, emocj¹ samotnego podmiotu, ale staje siê stanem, emocj¹
wspóln¹. Wspó³czuj¹c, czy wspó³odczuwaj¹c
z innym cz³owiek nie tylko towarzyszy w jego
emocjach, ale zaczyna sam siebie kszta³towaæ,
a jego uczucia wy³aniaj¹ce siê z prze¿ycia doœwiadczeñ drugiego pozwalaj¹ na w³aœciwe
zrozumienie nie tylko siebie, ale i tego, z kim
wspó³odczuwa.
Cierpienie przez sw¹ drastycznoœæ, przez si³ê
swego oddzia³ywania posiada jako uczucie najmocniejsz¹ rolê w spajaniu i rozwijaniu ludzkich
relacji, a poprzez nie w kszta³towaniu siê ludzkiego bytu. I chocia¿ mo¿na przytoczyæ wiele
rodzajów rozumienie cierpienia wszystkie one
bêd¹ wskazywaæ na silne oddzia³ywanie i prze¿ywanie pozwalaj¹ce na kszta³towanie siê cz³owieka. niekiedy cierpienie mo¿e staæ siê Ÿród³em
przemian które nie zaistnia³y by nigdy gdyby nie
to dojmuj¹ce doznanie. Cierpienie mo¿e byæ
rozumiane wówczas jako emocja, doznanie, czy
stan otwieraj¹cy cz³owieka, ukazuj¹ce mu do tej
pory zakryt¹ przed nim prawdê. Cierpienie mo¿e
byæ równie¿ zwi¹zane ze sfer¹ fizycznoœci b¹dŸ
psychicznoœci, czy wreszcie rozumnoœci. Niezale¿nie jednak od tych rozró¿nieñ zawsze jest
„spraw¹” prze¿ywaj¹cego je cz³owieka. Dotyczy
on bowiem tego, kto je prze¿ywa. Zawsze te¿,
ma mo¿noœæ rozszerzenia swego zasiêgu, jako
dojmuj¹ce uczucie zawsze mo¿e siê staæ tym, co
przejmie drugi cz³owiek jako wspó³czuj¹cy czy
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partycypuj¹cy w doznaniach, jakie rozpozna
w cierpi¹cym.
I w jednym i w drugim przypadku pojawia siê
pytanie czy cierpienie jest czy nie jest wpisane
w byt ludzki. S³owem, czy jest lub staje siê cech¹
wewnêtrzn¹ ludzkiego bytu czy mo¿e stanowi
tylko przejœciowy, istotny stan egzystencji. Problem cierpienia i jego wp³ywu na ludzk¹ egzystencjê poruszali równie¿ fenomenolodzy. Rozwijaj¹c
tê problematykê Scheler wskazuje na cierpienie
spójnie zreszt¹ z jego przeciwieñstwem: szczêœciem i omawiaj¹c te dwa doznania jako nierozerwalnie ze sob¹ zwi¹zane. Szczêœcie bowiem nie
by³oby prze¿ywane i rozumiane bez doznania
cierpienia. Jako negatywne, cierpienie ma si³ê nie
tylko kszta³towanie egzystencji ludzkiej, ale równie¿ kszta³towania sposobu odbierania rzeczywistoœci, st¹d szczêœcie choæ jest pozytywn¹
emocj¹, ma ono s³abszy i niesamodzielny status.
Przede wszystkim jednak dla Schelera cierpienie
wpisane jest w ludzk¹ œwiadomoœæ. Koncepcja
Schelera nie jest ³atwa do schematycznego czy
krótkiego przedstawienia, a to dlatego, ¿e Scheler
pisz¹c o cz³owieku ujmuje go w jego podwójnej
kondycji: zwierzêcia (¿ycia) i istoty œwiadomej
(ducha). I chocia¿ powie, ¿e cz³owiek przynale¿y
do sfery ducha i poprzez niego siê wyra¿a, bêdzie
poszukiwa³ w nim tych elementów, które prowadz¹ do cia³a i jego natury nie duchowej. S³owem,
choæ cz³owiek jest przede wszystkim duchem,
jest te¿ istot¹ stoj¹c¹ pomiêdzy dwoma œwiatami:
natury i czysto ludzkiej kultury. I chocia¿ zadaniem jego jest przezwyciê¿anie ograniczeñ sfery
natury, to dla zrozumienia jego bytu nale¿y przyjrzeæ siê tym dwóm, opozycyjnym elementom.
Dlatego gdy Scheler bêdzie charakteryzowa³
ludzkie uczucia konsekwentnie poprowadzi analizê poprzez te dwie sfery.
W swej ksi¹¿ce „Istota i forma sympatii” Scheler odró¿nia uczucia i stany. Stany le¿¹ u pod³o¿a uczuæ, natomiast stany dotycz¹ naszej
sfery witalnej, wegetatywnej. Przechodz¹c pewn¹ sublimacjê doznañ stany przeradzaj¹ siê
w uczucia, czy mog¹ siê w nie przerodziæ, a dok³adniej, uczucia nabudowuj¹ siê na stanach.
Wyró¿nienie przez Schelera nastêpuj¹cych
czterech poziomów uczuæ pozwala na uchwycenie zale¿noœci uczuæ i stanów:
• wra¿enia uczuciowe – których nie mo¿na
zlokalizowaæ i które pozostaj¹ bli¿ej nie
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okreœlone, czy trudne do zwerbalizowania.
Cz³owiek odczuwa w sposób niewyraŸny,
¿e coœ z nim jest, coœ siê w nim dzieje, np.:
ból, ³askotanie, rozkosz.
• uczucia witalne: dotycz¹ ca³ego organizmu,
a ich komunikacja innym osobom jest mo¿liwa jedynie do pewnego stopnia. Na tym
poziomie widaæ, jak ¿ycie ca³ego organizmu
polega na pewnym rozwoju, lub regresie.
W ten zbiór doznañ wchodz¹ takie jak: lêk,
spokój, uczucie choroby, zmêczenie.
• uczucia psychiczne: odnosz¹ siê bezpoœrednio do naszego „Ja”, naszego cogito.
Jest to nowy poziom, odrywaj¹cy nas od
analiz czysto biologicznych, wegetatywnych, konstytuuj¹cy problemy natury psychicznej i metafizycznej, a wiêc jak zak³ada³
Scheler, czysto ludzkiej. Uczucia te s¹ natury intencjonalnej, dlatego zak³adaj¹ nastawienie na jakiœ przedmiot; natury zewnêtrznej, b¹dŸ wewnêtrznej. Na tym poziomie
dokonuje siê wartoœciowanie i postrzeganie
sensów.
• czysto duchowe uczucie metafizyczno-religijne: jako poziom uczuæ najwy¿szych,
czysto ludzkich.
Pierwsze dwa poziomy uczuciowe s¹ stanami. Dopiero w trzecim i czwartym etapie ewoluuj¹ i s¹ sublimowane do poziomu uczuæ. Poziom
uczuciowy zak³ada wartoœciowanie stanów.
Uczucia psychiczne i czysto duchowe s¹ uczuciami g³êbszymi, opieraj¹cymi siê na refleksji,
autorefleksji, podczas gdy uczucie wra¿eniowe
i witalne pozostaj¹ na poziomie doznawania
pewnych bodŸców, spontanicznych doznañ,
niewymagaj¹cych refleksyjnego myœlenia. Pojawiaj¹ siê tu równie¿ rozró¿nienie bólu i cierpienia.
Ból jest przynale¿ny w swej warstwie znaczeniowej sferze biologicznej zwi¹zanej z najni¿szym
uczuciem, uczuciem wra¿eniowym. Z kolei cierpienie, jako stan, zale¿ne jest od uczuæ.
Scheler rozró¿niaj¹c te cztery poziomy wskazuje na wpisanie cierpienia w byt ludzki na ró¿nych p³aszczyznach, przechodz¹cych z prostych
doznañ w coraz bardziej wysublimowane formy.
Pokazuje tym samym jak rozwija siê prze¿ycie
cz³owieka przechodz¹c z doznañ czysto cielesnych w duchowe.
Wracaj¹c do cierpienia wi¹¿¹cego cz³owieka
z prze¿yciami drugiego cz³owieka mo¿na

zaobserwowaæ kilka relacji, które budz¹c emocje
rozwijaj¹ œwiadomoœæ i lepsze zrozumienie siebie lub zrozumienie drugiego cz³owieka. Przede
wszystkim ten typ cierpienia my sami nie doznajemy bezpoœrednio, ale jest ono nam dane przez
prze¿ycia drugiego cz³owieka. I chocia¿ mo¿na
od razu wnieœæ zastrze¿enie, ¿e doznania innych
ludzi tak naprawdê nigdy nie bêd¹ nam dane
z tak¹ bezpoœrednioœci¹ i oczywistoœci¹ jak
nasze w³asne, chcia³am skupiæ siê w³aœnie na
tym szczególnym aspekcie cierpienia. Z jednej
bowiem strony, mo¿emy byæ informowani przez
cierpi¹cego, ¿e to a to jest jego prze¿yciem, co
bêdzie dawa³o, byæ mo¿e, pewn¹ wiedzê na
temat nie prze¿ywanych przez nas uczuæ. Ten,
kto nie cierpi mo¿e siê bowiem zdystansowaæ do
intensywnoœci jego prze¿ycia i jako nie zaanga¿owany ma mo¿noœæ niesienia pomocy, czy szukania Ÿróde³ tego, co przydarza siê drugiemu.
Wówczas fakt, ¿e nie mo¿emy z tak¹ sam¹
dok³adnoœci¹ i intensywnoœci¹ prze¿yæ tego, co
przytrafia siê innym mo¿e mieæ swój pozytywny
wymiar: nasza poœrednia wiedza na ten temat
nieobci¹¿ona bezpoœrednioœci¹ i intensywnoœci¹ mo¿e okazaæ siê wiedz¹ wystarczaj¹c¹ by
podejmowaæ pewne dzia³ania.
Z drugiej strony, cierpienie drugiego cz³owieka mo¿e siê okazaæ naszym cierpieniem, bêdzie
to bowiem cierpienie, które wywo³aæ w nas mo¿e
rozpacz, ¿al, niepewnoœæ. Oczywiœcie ponownie,
nie mamy tu do czynienia z prze¿yciem czy doznaniem, jakie doœwiadcza cz³owiek cierpi¹cy.
Ale jego doznania mog¹ wp³ywaæ na nasze,
a tym samym, mog¹ powodowaæ, ¿e zaczniemy
wspó³-cierpieæ, b¹dŸ cierpieæ z jego powodu. Po
prostu, mój chory przyjaciel jest moim cierpieniem, boli mnie bowiem jego ból. I w tym na
pozór banalnym postrze¿eniu mo¿na szukaæ
intryguj¹cej postaci cierpienia, która ma szczególn¹ mo¿noœæ kszta³towania naszej œwiadomoœci – przy za³o¿eniu, ¿e byt ludzki jest emocjonalny i empatyczny.
Innym rodzajem wspó³cierpienia jest cierpienie
pogr¹¿aj¹ce równoczeœnie dwie osoby. I na ten
temat w interesuj¹cy sposób pisze Scheler
pos³uguj¹c siê pojêciem wspó³odczuwania.
Wspó³odczuwanie jest momentem, w którym
cz³owiek wychodzi poza w³asny egoizm, przekracza zamkniêcie w³asnych uczuæ i œwiata w³asnej œwiadomoœci, co daje mu mo¿noœæ odkrycia
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drugiego cz³owieka (poznania, zrozumienia).
Dziêki kategorii wspó³odczuwania œwiat relacji
miêdzyludzkich zaczyna byæ przestrzeni¹
kszta³towania siê cz³owieka. Dziêki obecnoœci
drugiego dokonuje siê proces pog³êbienia prze¿ywanych emocji, lub proces zrozumienia,
uœwiadamiania tego, co prze¿ywane. Wspó³odczuwanie jako wspólny moment prze¿ywania
tego samego mo¿e byæ równie¿ p³aszczyzn¹
buduj¹c¹ relacje zanurzonych w tê sytuacjê
ludzi.
Scheler wydzieli³ cztery momenty, czy te¿
cztery typy wspó³odczuwania, jako cztery odmienne fakty:
Bezpoœrednie odczuwanie z kimœ. Jako przyk³ad tego stanu Scheler daje cierpienie rodziców
po utracie dziecka. Chodzi tu o to, i¿ ludzie ci
prze¿ywaj¹ to samo cierpienie, ten sam jego
rodzaj. Ich wspólnota w cierpieniu polega na
równoczesnym prze¿ywaniu tego samego.
W tym miejscu Scheler podejmuje zreszt¹ próbê
rozró¿nienia bólu i cierpienia. Ból jest czymœ,
czego nie mo¿emy wspó³odczuwaæ, nie ma
czegoœ takiego jak „wspó³ból”. Natomiast cierpienie mo¿liwoœci przekazania innemu i mo¿e
staæ siê wspólnym prze¿yciem.
Wspó³odczucie czegoœ. Jest to po prostu
wspó³czucie. Odkrywaj¹c czyjeœ cierpienie i rozumiej¹c je, cz³owiek potrafi przej¹æ siê nim
i wspó³czuæ, a wiêc przej¹æ to, na co cierpi osoba,
której wspó³czuje. Jest to fakt kluczowy dla rozwa¿añ Schelera, bowiem we wspó³odczuciu
dany jest nam drugi cz³owiek. Cierpi¹ca osoba
uobecniaj¹c swe cierpienie komuœ innemu,
otwiera siê na tê osobê. Z kolei wspó³odczuwaj¹cy nakierowuje swe wspó³odczuwanie na
cierpi¹cego, otwieraj¹c siê na niego. Nie znaj¹c
i nie odczuwaj¹c tego samego cierpienia, poprzez otwarcie siê na drug¹ osobê, nakierowanie
na ni¹ uwagi, wspó³odczuwaj¹c tworzymy wiêŸ.
Zara¿enie uczuciowe. Nie jest zwi¹zanej z
uczuciami i jest bardzo powierzchowne. Mo¿na
by rzec, ¿e to moje cia³o zara¿a siê czyj¹œ emocj¹, cudzym stanem: radoœci – i wówczas œmieje
siê z t¹ osoba; lub smutku – i wówczas z ni¹
p³aczê. Przy zara¿eniu uczuciowym mo¿na potraktowaæ drugiego cz³owieka czysto instrumentalnie, jako tego, który ma mnie rozœmieszyæ, lub
zasmuciæ. Smutna osoba mo¿e zostaæ wci¹g-

niêta poprzez radoœæ osoby weso³ej, choæ nie
koniecznie zmieni siê jej stan. W zara¿eniu uczuciowym Scheler pokazuje zale¿noœæ cz³owieka
od innych ludzi, pokazuje jak mog¹ inni na nas
wp³ywaæ i jak mog¹ sterowaæ naszymi stanami,
choæby tylko powierzchownie.
Odczucie jednoœci. Przynale¿y ono uczuciowoœci pierwotnej, nierozwiniêtej, b¹dŸ prymitywnej. Jest takim stanem, w którym cz³owiek
jednoczy siê, osi¹ga poczucie wiêzi z drugim
cz³owiekiem, czy grup¹ zatracaj¹c tym samym
w³asne poczucie odrêbnoœci. Jest to jednak bardzo wa¿ny stan, gdy¿ stanowi on etap przejœciowy do wy¿szych form emocji. Odczucie jednoœci jest przeciwieñstwem zara¿enia uczuciowego. To nie ja zara¿am siê od innego, ale on jest
przeze mnie wch³aniany, identyfikowany ze mn¹.
Dzieje siê to poprzez zrozumienie drugiego tworz¹cej z nim jednoœæ poprzez wspó³cierpienie.
Co wa¿ne w myœleniu Schelera, wspó³odczuwanie mo¿e byæ zarówno wspó³cierpieniem,
jak i wspó³radowaniem siê. Zatem radoœæ jak
i cierpienie le¿y u pod³o¿a wspólnych prze¿yæ
buduj¹cych zarówno jednostkow¹ œwiadomoœæ
jak i specyficzn¹ relacjê miêdzy ludŸmi. Niezale¿nie od negatywnej czy pozytywnej strony odczuwania istotne jest nabudowuj¹ce siê na nim, czy
dziêki niemu powstaj¹ce poczucie „jednoœci”.
„odczucie jednoœci jest w³aœnie konstytutywne
dla uchwycenia ka¿dej istoty ¿ywej (...) na tym
pierwotnym fundamencie prezentowania siê innych istot buduje siê najprostsze ‘odczuwanie’,
a tym bardziej najprostsze ‘wspó³odczuwanie’,
zaœ na nich wszelkie duchowe rozumienie”1.
Wspó³odczuwanie zachodzi i jest mo¿liwe
dziêki œwiadomoœci witalnej, która lokuje siê pomiêdzy naszym cia³em, bodŸcami, jakie ono odbiera, a naszym duchowym centrum osobowym.
Mo¿liwoœæ wspó³odczuwania jest zagwarantowana naszym z jednej strony, „wznoszeniem
siê”, uwalnianiem siê od w³asnego cia³a, a z drugiej strony, jest odejœciem od duchowego centrum osobowego. Œwiadomoœæ witalna pozwala
cz³owiekowi na wyzbycie siê egoizmu. To prze³amywanie siebie stanowi podstawê altruistycznych
inklinacji i dzia³añ, budowania prawdziwie g³êbokich wiêzi miêdzyludzkich.
Wra¿liwoœæ ludzka budowana jest na odkryciu
cierpienia innych ludzi, na zrozumieniu ich cier-

1 M. Scheler: Istota i formy sympatii. T³um. A. Wêgrzecki, PWN Warszawa 1986, s. 57.
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pienia. Wra¿liwoœæ le¿¹ca, jak mo¿na domniemywaæ, w œwiadomoœci witalnej, popycha nas w
kierunku otwarcia siê na innych, rozbicia skorupy
naszego ego, w którym w przywi¹zaniu do
swego cia³a i myœli, nie postrzegamy œwiata.
Wspó³odczuwaj¹c poznajê nie tylko innych, ale
i siebie. Poznanie siebie jest pierwotne w stosunku do poznania innych, dopiero gdy nabywam œwiadomoœci tego, kim jestem, mogê otworzyæ siê na innych, mogê wspó³odczuwaæ.
Wa¿noœæ wspó³odczuwania ujawnia siê w roli,
jak¹ spe³nia. Po pierwsze wspó³odczuwanie jest
zrozumieniem Innego, drugiej osoby. Uzmys³owienie sobie przede wszystkim jego odrêbnoœci,
innoœci. Wspó³odczuwanie rodzi równie¿ wiêzi,
relacje miêdzyludzkie.
Wspó³odczuwanie sugeruje, ¿e cz³owiek
poznaje swoje uczucia, rozwija w relacji z drugim
cz³owiekiem. Empatyczne wczucie – jakie z jednej strony, staje siê podstaw¹ uczestnictwa
w ¿yciu innej osoby, a z drugiej, sprawia, ¿e w
ogóle jesteœmy w stanie przezwyciê¿yæ egoizm
i budowaæ relacje z innymi – stanowi podstawê
relacji, o jakiej mówi Lévinas. Lévinas pokazuje
jednak¿e jeszcze jeden aspekt cierpienia. Cierpienie cz³owieka, który jest nam obcy (którego
nie znamy i poznaæ nie mo¿emy), staj¹ siê
komunikatem docieraj¹cym do nas. Jest to przekaz o krzywdzie, o kondycji ludzkiej, nag³ym
nieszczêœciu zmieniaj¹cym tego, kto je doœwiadcza. Co wa¿ne, wspó³odczuwanie pozwala cz³owiekowi staæ siê sob¹, gdy¿ rozbija stagnacjê
egoizmu, zamkniêcie w sobie zaœlepiaj¹ce na to,
co nas otacza, ale równie¿ na nasz¹ wewnêtrznoœæ. Cz³owiek bowiem, wedle Lévinasa, staje
siê sob¹ dopiero wówczas gdy przekroczy samego siebie, gdy przejdzie od samotnoœci do bycia
z innymi ludŸmi.
W tym miejscu warto wspomnieæ g³os
wspó³czesny Philippe’a Madre’a ukazuj¹cy wa¿noœæ cierpienia i jego funkcjê kszta³tuj¹c¹ zarówno byt ludzki jak i nasze postrzeganie œwiata.
Cierpienie bowiem nabiera szczególnego charakteru, uczucia ods³aniaj¹cego prawdê o cz³owieku, jak i nios¹cego mo¿liwoœæ specyficznego
spotkania z drugim cz³owiekiem, w jego intymnoœci i bezpoœrednioœci prze¿yæ. W swej ksi¹¿ce
„Skandal z³a” pokazuje, ¿e cierpienie jest
wpisane w nasze istnienie jako pewna pozytyw-

na emocja, wskazuj¹ca nam na coœ z³ego, co
wydarza siê w nas. Niezale¿nie czy cierpimy ból
fizyczny, czy te¿ psychiczny za ka¿dym razem
jest on dla nas pewn¹ przes³ank¹, alarmem
pokazuj¹cym nam, ¿e coœ z³ego z nami, czy w
nas zaczê³o siê dziaæ. Podobnie jak u Teilharda
de Chardina, cierpienie ma tu aspekt pozytywny,
przynosz¹cy w sobie coœ dobrego, lub pozwalaj¹ce nam przetworzyæ swe z³o na dobro. Przede
wszystkim tworzy specyfikê ludzkiej egzystencji.
Madre pokazuj¹c, i¿ cierpienie jest przynale¿ne
naszej egzystencji. Jak pisze Mój ból jest
czêœci¹ mojej istoty.
Madre k³adzie nacisk na odró¿nienie takich
pojêæ jak: ból, z³o, cierpienie, jednoczeœnie pokazuj¹c ich wzajemn¹ zale¿noœæ. Cierpienie jest
konsekwencj¹ z³a i bólu. Z³o (jako pewien zachodz¹cy w œwiecie fakt), rodzi ból (który jest
pewnym stanem wywo³anym przez z³o), a prze¿ywanie bólu jest cierpieniem (cierpienie jest
zatem pewnym uczuciem).
„Cierpienie jest wiêc prze¿ywaniem jakiegoœ
z³a i jego konsekwencji – bólu. Cierpieæ mo¿e
tylko cz³owiek. Zwierzêta mog¹ doœwiadczaæ
jakiegoœ z³a, odczuwaæ ból, ale nie cierpieæ, gdy¿
aby cierpieæ, nie wystarczy mieæ organizm, psychikê czy wra¿liwoœæ. Trzeba mieæ rozum czy raczej: œwiadomoœæ. Tylko ona zdolna jest wyczuæ
paradoks, jaki zawiera siê w fakcie, ¿e dotknê³o
nas jakieœ z³o”2.
Cierpienie jako specyficzna ludzka cecha,
przys³uguj¹ca cz³owiekowi jako istocie œwiadomej, jest prze¿ywaniem z³a, jakie spotka³o cz³owieka, jakie pojawi³o siê w œwiecie. Cierpienie
jako swoistego rodzaju zdolnoœæ odczuwania,
zarazem prze¿ywania œwiata, przynale¿ne jest
ludzkiej œwiadomoœci, wyró¿niaj¹c cz³owieka
spoœród innych istot. Cz³owiek uczy siê cierpieæ,
a tym samym uczy siê siebie i innych ludzi. Cierpienie jako specyfika ludzkiej œwiadomoœci jest
swoistego rodzaju punktem, miejscem spotkania
z drugim. Niezale¿nie od tego, czy tym drugim
bêdzie bóg czy inny cz³owiek, to w³aœnie poprzez
cierpienie, jako uczucie wyró¿niaj¹ce ludzk¹
œwiadomoœæ mo¿emy spotkaæ i poznaæ drugiego
cz³owieka. Fenomen spotkania w cierpieniu jest
zagwarantowany przez wspó³czucie rodz¹ce siê
na pod³o¿u prze¿ywanego przez nas cierpienia

2 P. Madre: Skandal z³a. T³um. D. Zañko, Spo³eczny Instytut Wydawniczy ZNAK, Kraków 1996, s. 67.
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lub zrozumienia cierpienia osoby nim dotkniêtej.
Widaæ tu zatem jak wa¿nym jest odró¿nienie
bólu od cierpienia, poniewa¿ podczas gdy cierpienie jest jedynie pewnym pozytywnym symptomem pozwalaj¹cym rozpoznaæ nam z³o, cierpienie, jako specyfika naszej œwiadomoœci, przynosi nam rozpoznanie rzeczywistoœci, bliski
kontakt z drugim cz³owiekiem. Ból jest stanem,
który nas zamyka na innych ludzi, nie pozwala
nam na spotkanie i porozumienie z Innym.
Tymczasem cierpienie ma strukturê pozwalaj¹c¹ nam w³aœnie na otwarcie wobec innych –
oczywiœcie o ile potrafimy w sposób w³aœciwy
cierpieæ. Cierpienie jako spotkanie jest mo¿liwe
dziêki naturze cierpienia, które ods³ania przed
nami to, kim jesteœmy. Cierpi¹c zdejmujemy
z siebie maski, jakie nak³adamy podczas ¿ycia:
maski nie koniecznie przybrane dla zafa³szowania obrazu o nas samych, a powstaj¹ce
mimowolnie poprzez nasze nie rozpoznanie
tego, kim jesteœmy. Cierpienie pokazuje nam,
jacy jesteœmy i jakie by³o pod³o¿e naszego
postêpowania i formowania. Tym samym cierpienie uwalnia nas od wszelkiego pozoru, jaki
móg³ siê pojawiæ podczas ¿ycia. Cierpienie
pokazuj¹c nam prawdê o nas umo¿liwia nam
prawdziwe spotkanie z Innym. Przypomina to
nieco myœlenie o spotkaniu z Innym Emmanuela
Lévinasa, który w spotkaniu upatrywa³ podobnie
wa¿nego momentu przygotowywanego i konstytuowanego przez nasz¹ œwiadomoœæ.
Cierpienie jest wynikiem z³a. Lecz czym jest w
takim razie z³o? Z³o jest sprzecznoœci¹, sprzecznoœci¹ pojawiaj¹c¹ siê w ¿yciu, tak¹ jak: brak,
choroba, œmieræ. Z³o zatem jest pewnym pêkniêciem jakie nagle pojawia siê w istnieniu, pêkniêciem poprzez które dostaje siê coœ odmiennego,
diametralnie ró¿nego ni¿ istnienie: niebyt, nicoœæ.
Przedstawiaj¹c tê sytuacjê obrazowo mo¿na sobie wyobraziæ, ¿e istnienie jest pewn¹ jednoœci¹,
np.: p³ótnem, które nagle pêkaj¹c ods³ania coœ,
co jest od niego ró¿ne, ods³ania nie-p³ótno.
Poprzez to pêkniêcie zaczyna ws¹czaæ siê
innoœæ sprzeczna z jednoœci¹ materia³u. W³aœnie
tak¹ sprzecznoœci¹ jest z³o. Fakt, ¿e istnieje z³o,
¿e pojawia siê ono w istnieniu jest dla Madre
nonsensem, czymœ niezrozumia³ym, absurdalnym. Istnienie bez z³a by³oby u³o¿one i harmonijne, by³oby logiczne, poprzez z³o jest absurdalne.
Podobnie jak absurd Alberta Camusa rodz¹cy
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siê z zestawienia naszego oczekiwania, i¿ œwiat
powinien mieæ logiczn¹ i celow¹ strukturê, a z rzeczywistym stanem, który jest nie celowy i nielogiczny. Cierpienie wynika ze z³a jako zewnêtrznej przyczyny, ale jest cech¹ immanentn¹ œwiadomoœci, rodz¹c¹ specyficznie ludzk¹ sytuacjê
egzystencjaln¹: spotkania cz³owieka ze sob¹
samym, z Innym, Bogiem.
Podobne rozumienie cierpienia ujawnia siê
w myœleniu wspominanego ju¿ Lévinasa. Przede
wszystkim Lévinasa interesuje cierpienie drugiego cz³owieka. Uzmys³owienie sobie jego z³ej
kondycji, negatywnych emocji staje siê dla cz³owieka kluczowym prze¿yciem. Empatyczne odczucia pobudzane przez obecnoœæ drugiego
cz³owieka maj¹ si³ê sk³aniania nas do podejmowana dzia³ania. Lévinas dobiera specyficzne
przyk³ady/metafory: wdowê, sierotê, emigranta.
S¹ to trzy przyk³ady kondycji ludzkiej doœwiadczaj¹cej specyficznego rodzaju cierpienia. Jest
to cierpienie nieprzewidywalne, niezawinione,
spadaj¹ce na cz³owieka w sposób gwa³towny.
A co najistotniejsze, jest to rodzaj cierpienia,
który w sposób istotny zmienia sytuacjê prze¿ywaj¹cego je cz³owieka. Dziecko nie przewiduje, ani nie oczekuje œmierci rodziców. Œmieræ,
która ich spotyka ma wp³yw na jego sytuacjê nie
tylko w chwili tego zdarzenia, ale przenosi siê na
jego kondycjê w ogóle. Od tej chwili bowiem
zmienia siê ca³e jego dzieciñstwo, a wielu ludzi
zmiany te i prze¿ycia zabiera ze sob¹ w doros³e
¿ycie. Z kolei sytuacja cz³owieka trac¹cego sw¹
ojczyznê jest równie wyj¹tkowa i determinuj¹ca
jego kondycjê. Oto bowiem cz³owiek ów, z przyczyn zewnêtrznych, sytuacji nad którymi nie
panuje traci swój dom. A wiêc traci tak naprawdê
przestrzeñ, która z jednej strony by³a jego miejscem, gdzie kszta³towa³ swoje ¿ycie, gdzie
rozwija³a siê jego œwiadomoœæ, z drugiej strony
traci miejsce gdzie czu³ siê bezpiecznie. Miejsce,
w którym ¿yjemy, które jest nasze jest bowiem
przestrzeni¹, któr¹ znamy i rozumiemy, a tym
samym daje nam ona poczucie bezpieczeñstwa.
W myœleniu Lévinasa wygnany, emigrant to
cz³owiek, który jest skazany na utratê nie tylko
„swojego” miejsca na ziemi, a wiêc tym samym
skazany zostaje na obcoœæ i wyobcowanie, ale
równie¿ zostaje wrzucony w nowe otoczenia jako
ktoœ, kto musi w nim prze¿yæ i dostosowaæ siê,
a wiêc zacz¹æ wszystko od nowa. Tym samym,
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kondycja cz³owieka wygnanego jest nieustann¹
podró¿¹ i walk¹ z w³asnym wyobcowaniem.
Bezbronnoœæ wdowy, sieroty, emigranta dla
Lévinasa jest jednak¿e bezbronnoœci¹ szczególn¹. Ich nieszczêœcie ma si³ê oddzia³ywania na
nas. W swej s³ynnej metaforze twarzy Lévinas
t³umaczy ów fenomen jako domaganie siê.
Twarz cz³owieka, którego spotykamy w swej
bezbronnoœci i krzywdzie ma moc zobowi¹zywania. Staj¹c naprzeciwko cierpi¹cego cz³owiek
odczuwa nie tylko litoœæ, czy ¿al nad jego losem,
zaczyna odczuwaæ potrzebê pomocy. Drugi,
cierpi¹cy, wydobywa nas z zamkniêcia w³asnych
prze¿yæ radoœci czy utrapieñ, staje siê znakiem
ludzkiej bezradnoœci wobec losu.
Sytuacje zachodz¹ce pomiêdzy ludŸmi, gra
œwiadomoœci jest przestrzeni¹, w której rodzi siê
specyficznego typu cierpienie, jak równie¿ postawa cz³owieka wobec takiego cierpienia. I tak,
mo¿na odnaleŸæ moment odpowiedzialnoœci za
drug¹ osobê, powoduj¹cy cierpienie b¹dŸ przejêcie cierpienia drugiego. Czym bowiem jest cierpienie, jakiego doznaje drugi cz³owiek, najbli¿szy, ukochany i wreszcie ktoœ obcy? W wypadku
osoby nam bliskiej, przez pryzmat uczuæ, cierpienie to staje siê naszym. Spotkania, zale¿noœci i relacje miêdzyludzkie buduj¹ pod³o¿e, na którym ludzie zaczynaj¹ siê poznawaæ, rozumieæ,
wyczuwaæ w³asne nastroje i uczucia. W ten
sposób, buduje siê mo¿liwoœæ empatii, a cierpienie obcej osoby zaczynaj¹ dotyczyæ „mojej”
œwiadomoœci, anga¿uj¹c i stawiaj¹c przed problemem – nierzadko natury moralnej. Pojawia
siê tu wymiar etyczny, jak¿e istotny w filozofii
Emmanuela Lévinasa.
„W przeœladuj¹cym mnie bólu godzi we mnie
ból odczuwany przez drugiego cz³owieka i dotyczy
mnie tak, jakby drugi cz³owiek od razu mnie wzywa³, rozbijaj¹c moje spoczywanie w sobie samym
i moje contatus essendi, jakbym, zanim zacznê
lamentowaæ z powodu w³asnego cierpienia na tym
padole, musia³ odpowiadaæ za Innego”3.
W tej osobliwej interpretacji cierpienia, w³asne
odczuwanie ³¹czy siê z cierpieniem drugiego
cz³owieka. To, co prze¿ywa jednostkowy cz³owiek odsy³a go do prze¿yæ drugiego. Myœlenie
Lévinasa jest g³êboko etyczne, wskazuje bo-

wiem nieustannie na drugiego cz³owieka, jako na
cel, któremu powinna podporz¹dkowaæ siê jednostka, bior¹c za niego odpowiedzialnoœæ, która
jest najwa¿niejszym momentem relacji. Mo¿na
pokusiæ siê tu o interpretacjê, ¿e tak naprawdê,
nasze cierpienie, samo w sobie, tylko nasze, nie
ma dla tego myœliciela tak wa¿nego znaczenia, do
momentu, w którym nie zostanie ono otwarte na
cierpienia innych. W istocie, to drugi cz³owiek nas
boli. Wynika to z samego charakteru relacji miêdzy
ludŸmi; relacji, która w œwiecie Lévinasa zawsze
ma zabarwienie etyczne, oraz zawsze stanowi
wyjœcie jednostki w kierunku Innego, jako uprzywilejowanego – tego, któremu nale¿y siê nasze
staranie i uwaga. Drugi cz³owiek jest zawsze najwa¿niejszy i ju¿ samo jego pojawienie siê nak³ada
na nas odpowiedzialnoœæ. Dla Lévinasa, wynika to
nie tyle z empatii, wyczucia zagubienia, s³aboœci
czy cierpienia drugiego, ile z jego obecnoœci, któr¹
postrzegaj¹c rozpoznajemy jako wa¿n¹, jako
istnienie wymagaj¹ce od nas etycznej postawy. To
odpowiedzialnoœæ za drugiego powoduje, ¿e jego
cierpienie staje siê naszym.
Staj¹c wobec cierpienia drugiej osoby, cz³owiek ma szansê na prze³amanie swojego egoizmu. To drugi cz³owiek wydobywa go z zamkniêcia
w sobie, pozwala na dostrze¿enie zewnêtrznoœci. Takie myœlenie t³umaczy postawienie bólu
drugiego cz³owieka przed naszym w³asnym.
W³asne cierpienie zamyka, mo¿e powodowaæ
skostnienie i nieczu³oœæ na cierpienia innych. Ból
drugiego cz³owieka, dany nam poprzez jego
obecnoœæ, otwieraj¹c nas na jego istnienie i innoœæ, staje siê wa¿nym mementem ³¹cz¹cym nas
ze œwiatem zewnêtrznym, momentem podjêcia
odpowiedzialnoœci, nawet za to, co wydarzy³o siê
bez naszej winy czy udzia³u.
„Czy¿ nie tak w³aœnie – pyta Lévinas – w tym
bólu [Drugiego], w ‘intencji’, której poprzez w³asny ból jestem wy³¹cznym adresatem, docieramy
do Dobra? Teofania. Objawienie. Strach przed
z³em, które dotyczy mnie samego, zamieniaj¹cy
siê w strach przed z³em, które uderza w drugiego
cz³owieka”4. Takie myœlenie Lévinasa widaæ
wyraŸnie w metaforze czêsto przez niego stoso-

3 E. Lévinas: O Bogu, który nawiedza myœl. T³um. M. Kowalska, Spo³eczny Instytut Wydawniczy ZNAK, Kraków
1994, s. 212.
4 Tam¿e, s. 212.
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wanej: wdowy, sieroty, obcego5. Te trzy postacie
przywo³ywane s¹ przez filozofa w wielu jego
pismach, zw³aszcza tam, gdzie podkreœla specyfikê etycznoœci w relacjach miêdzyludzkich.
Etyczne domaganie siê bezwzglêdnego podporz¹dkowania drugiemu, ofiary wobec niego, podyktowane jest nie tylko za³o¿eniem niesymetrycznoœci relacji miêdzyludzkich, ale przede
wszystkim fenomenem twarzy. Imperatyw twarzy, jaki wy³ania siê nam w swej bezbronnoœci
i niewinnoœci, wymusza na nas podjêcie odpowiedzialnoœci za drugiego. Ów imperatyw nabiera
szczególnej mocy w przypadku twarzy – w³aœnie
sieroty, obcego i wdowy. S¹ to bowiem trzy
modusy, trzy sposoby w jakich Drugi mo¿e
zostaæ nam przedstawiony. Poprzez tak wiele
znacz¹cy imperatyw, drugi jest nam dany
w swym cierpieniu, w swym poni¿eniu i nieszczêœciu. A zatem twarz, która ma tak wielk¹ moc
uzmys³awiania nam naszych obowi¹zków wzglêdem innych ludzi, nie jest twarz¹ bezbronn¹, czy
nic nieznacz¹c¹. Drugi cz³owiek przychodzi do
nas w swoim cierpieniu i w³aœnie poprzez to cierpienie. „Inny – jak pisze Lévinas – który panuje
nade mn¹ w swojej transcendencji, jest tak¿e
obcym, wdow¹ i sierot¹ – tym wobec kogo mamy
tak¿e obowi¹zki”6. To dlatego, mo¿na powiedzieæ,
¿e w jego ujêciu w³aœciwe cierpienie to cierpienie
drugiej osoby, za któr¹ mamy wzi¹æ odpowiedzialnoœæ.
Takie cierpienie drugiego cz³owieka sprawia,
¿e najtrudniej jest przed nim uciec, najtrudniej
jest je omin¹æ. A twarz cierpi¹cego, w swej bezbronnoœci i s³aboœci najmocniej siê domaga naszej uwagi i poœwiêcenia. Byæ mo¿e, dopiero
w tym miejscu metaforyczny jêzyk Lévinasa,
mo¿ne staæ siê zrozumia³y. Imperatyw twarzy,
wzmocniony si³¹ cierpienia, bezbronnoœci i obna¿enia, domaga siê od nas zrozumienia i w³aœciwego odczytania etycznego nakazu. Cz³owiek
wchodz¹c w œwiat relacji miêdzyludzkich, zostaje nakierowany na innych, uczy siê ich od-

miennoœci, miêdzy innymi poprzez sw¹ mo¿liwoœæ dostrzegania ich cierpienia. To dlatego
Lévinas mo¿e napisaæ: „Podmiotowoœæ podporz¹dkowana Soboœci jest cierpieniem nad cierpieniami – ostatecznym aktem ofiarowania siê
albo cierpieniem w ofiarowaniu siê. Podmiotowoœæ jest podatnoœci¹ na zranienie, podmiotowoœæ jest wra¿liwoœci¹”7. Ta podatnoœæ na zranienie, wra¿liwoœæ podmiotowoœci, to w³aœnie mo¿noœæ dostrze¿enia w drugim cz³owieku cierpienia.
I w³aœnie na tej ludzkiej mo¿liwoœci, francuski
fenomenolog opiera swe rozumienie twarzy wraz
z jej imperatywem. To te¿ dziêki temu cz³owiek
jest w stanie dostrzec nie tylko cierpienie w drugim cz³owieku, nie tylko jego nêdze i poni¿enie,
ale i wielkoœæ. Tym samym, jak wskazuje sam
filozof, cz³owiek jest w stanie dostrzec to, co jest
wy¿sze od niego, uzyskuj¹c teofaniczny wgl¹d.
Niejednokrotnie Lévinas przywo³ywa³ Boga,
jako tego, który jest radykalnie inny. Boska transcendencja, innoœæ, to, co w Bogu niepoznawalne
i nieobejmowalne przez ludzki rozum, ma uzmys³awiaæ istnienie innoœci i jej istotê. Innoœæ to to,
czego nie mo¿e cz³owiek zg³êbiæ, co wymyka siê
nie tylko jego mo¿liwoœciom poznawczym, ale
równie¿ intuicjom. To dlatego wraz z objawiaj¹c¹
nam cierpienie twarz¹ (wdowy, sieroty, obcego)
mo¿emy dostrzec twarz kogoœ od nas lepszego,
doskonalszego, mo¿emy przeczuæ istnienie Boga. Co jednak¿e istotne, równie¿ poprzez twarz
cz³owieka nie odczuwaj¹cego cierpienia przebija
siê imperatyw „nie zabijaj”, a zatem i w tej twarzy
dotykamy cierpienia. Teofania nie zaciera przekazu cierpienia, pokazuj¹c najwy¿sze dobro,
dobro jakim jest Bóg, Lévinas za pomoc¹ Jego
istnienia wskazuje równie¿ na wymiar cierpienia
i jego istn¹ rolê w œwiecie relacji miêdzyludzkich.
Po prostu: „Przyjmuj¹c innego cz³owieka, przyjmujemy Najwy¿szego”8.
I tak dla Lévinasa cierpienie okazuje siê
swoistego rodzaju drog¹ do Dobra, Teofanii. Ale
droga ta ma swoje etapy. W pierwszym, odkrywa-

5 Wdowa, sierota, obcy to metafory kondycji ludzkiej, w któr¹ wpisane jest cierpienie. Lévinas pos³uguje siê nimi
nie tylko po to, aby zobrazowaæ problem cierpienia, ale równie¿ dla ukazania specyfiki relacji miêdzyludzkich i
domagania siê twarzy o przestrzeganie imperatywu „nie zabijaj”; por. E. Lévinas: O Bogu, który nawiedza myœl,
cyt., wyd., s. 252 i dalsze oraz E. Lévinas: Ca³oœæ i nieskoñczonoœæ. Esej o zewnêtrznoœci, t³um. M. Kowalska,
PWN Warszawa 1998, s. 67. s. 252 i dalsze.
6 E. Lévinas: Ca³oœæ i nieskoñczonoœæ, cyt., wyd., s. 256.
7 E. Lévinas: Inaczej ni¿ byæ lub ponad istot¹, t³um. P. Mrówczyñski, Fundacja Aletheia Warszawa, 2000, s. 96.
8 E. Lévinas: Ca³oœæ i nieskoñczonoœæ, cyt., wyd., s. 361.
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my w³asne cierpienie, co pozwala nam na empatiê. W drugim, dotyka nas cierpienie innych
ludzi, które przychodz¹c z zewn¹trz, odkrywa
naszej œwiadomoœci szersz¹ perspektywê. I wreszcie najwa¿niejszy moment na tej drodze do
Dobra, to przyjêcie odpowiedzialnoœci za cierpienie innych, niezgoda na z³o, jakie ich dotyczy.
Dobro, teofania pojawiaj¹ siê na pod³o¿u relacji
miêdzyludzkich – w nastawieniu intencji i dzia³ania na dobro drugiego cz³owieka.
Tak ujmowane cierpienie – na p³aszczyŸnie
relacji miêdzyludzkich – zostaje ukazane jako
swoistego rodzaju pod³o¿e tych¿e relacji. Cierpienie wskazuje nam drugiego cz³owieka, u³atwia zrozumienie jego emocji, przybli¿a do jego
osoby. Odczuwanie cierpienie uruchamia w cz³owieku nie tylko ca³y szereg przemyœleñ, lecz
tak¿e œwiadomoœæ obecnoœci i cierpienia innych,
œwiadomoœæ, która zmienia cz³owieka. Pytaj¹c
o cierpienie, Lévinas pyta o mo¿liwoœæ spotkania
drugiego cz³owieka, zrozumienia jego problemów. Takie cierpienie, jest nie tylko fizycznym,
czy psychicznym doznaniem, ale przede wszystkim momentem budz¹cym pewien typ postawy
moralnej.
Jest to jeden z momentów, jaki mo¿na wydobyæ zadaj¹c pytanie o cierpienie. Widaæ w nim
wyraŸnie funkcjê cierpienia ods³aniaj¹c¹ pewien
aspekt relacji miêdzyludzkich. Niew¹tpliwie jest
to zwi¹zane z swoistego rodzaju „granicznoœci¹”, intensywnoœci¹ tego uczucia. Pod¹¿aj¹c
nadal tropem Lévinasa, mo¿na zauwa¿yæ, i¿
owa „granicznoœæ” cierpienia zwi¹zana jest
z jego aspektem ods³aniaj¹cym z³o i œmieræ. Tym
samym, cierpienie odsy³a do problemu rzeczy
ostatecznych.
Cierpienie ods³ania nam nie tylko obecnoœæ
drugiego, ale co bardzo wa¿ne, „anga¿uje” cz³owieka we w³asn¹ egzystencjê. Powraca w tym
miejscu ontologiczne znaczenie cierpienia. Staje
siê ono, jak s¹dzê, szczególnie wyraŸne w kontekœcie relacji miêdzyludzkich Anga¿uje cz³owieka w istnienie poprzez uczucia i poprzez istnienie innych ludzi. Postawy te mieszcz¹ w sobie
dwa, tylko pozornie sprzeczne, momenty: transcendowanie siebie samego, oraz zakorzenianie
siê w bycie. W akcie przekraczania w³asnej
s³aboœci, ograniczeñ œwiadomoœci cz³owiek
dostrzega to, co poza nim. Równoczeœnie, cier-

pienie dziêki swej intensywnoœci daje mo¿liwoœæ
odkrycia samego faktu istnienia, bycia.
„W cierpieniu mamy do czynienia z nieobecnoœci¹ wszelkiego schronienia. Jest ono faktem
bezpoœredniego wystawienia na bycie (...). Ca³a
ostroœæ cierpienia tkwi w tej niemo¿liwoœci wycofania siê. Jest ono faktem bycia osaczonym
przez ¿ycie i bycie. W tym sensie cierpienie jest
niemo¿liwoœci¹ nicoœci”9. Intensywnoœæ cierpienia polega na tym, ¿e zagarnia ca³ego cz³owieka
i nie pozwala mu na ucieczkê przed sob¹. I w³aœnie dziêki tej nieuniknionoœci, nieodraczalnoœci
cierpienia, cz³owiek odkrywa bycie, jego egzystencja zostaje mu ujawniona. Takie myœlenie
odsy³a do spostrze¿enia Schelera, i¿ cierpienie
wydobywa stan szczêœcia, to, co negatywne
uœwiadamia istnienie tego, co pozytywne. U Lévinasa cierpienie ods³ania sam¹ egzystencjê:
cierpi¹cego jak i istnienie w ogóle – a przede
wszystkim istnienie innych ludzi. Spe³nia zatem
swoistego rodzaju funkcje poznawcz¹. To odkrycie w³asnego istnienia (istnienia w ogóle),w gruncie rzeczy pozwala na wydobycie pewnych
oczywistoœci, uzmys³owienie tego, co jako codzienne i banalne staje siê niezauwa¿alne i bezproblemowe. W ten sposób, cz³owiek zostaje
uwra¿liwiony na istnienie i jego wartoœæ.
Równoczeœnie cierpienie spe³nia bardzo
istotn¹, egzystencjaln¹ rolê, broni¹c cz³owieka
przed nicoœci¹. Jako zakorzeniaj¹ce w egzystencji, pozwala na zabezpieczenie wobec nicoœci. Nicoœæ, jako wy³om, pêkniêcie w strukturze
bycia, staje siê w ten sposób niemo¿liwa. (Jak
s¹dzê, nicoœæ nie wi¹¿e siê tu ze œmierci¹, lecz
z pewn¹ destruktywn¹ funkcj¹ œwiadomoœci,
która zaœlepia, niszczy, wprowadza niepokój.)
Cierpienie ods³ania perspektywê œmierci. Z jednej strony, zakorzeniaj¹c w byciu, pozwala odczuæ istnienie, doceniæ w³asne ¿ycie, jak i drugiego cz³owieka. Z drugiej strony, przez niemo¿liwoœæ ucieczki przed sob¹, wskazuje na wymiar
nieuniknionego – ods³ania œmieræ jako przysz³oœæ. Jak chce Lévinas, œmieræ zapowiedziana
jest przez cierpienie, jego dojmuj¹ce i obezw³adniaj¹ce odczuwanie. Co wa¿ne, fakt, ¿e cierpienie zakorzenia cz³owieka w egzystencji powoduje,
¿e rozpoznanie horyzontu œmierci nie jest dla
cz³owieka traumatycznym i parali¿uj¹cym jego

9 E. Lévinas: Czas i to, co inne, t³um J. Migasiñski, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999, s. 68.
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postêpowanie, odkryciem. Zakorzenienie w istnieniu i odkrycie koniecznoœci œmierci s¹ w tej
koncepcji dziêki pojêciu cierpienia sprzê¿one ze
sob¹, potêguj¹c wa¿noœæ samego istnienia,
pozwalaj¹ na wydobycie jego wartoœci.
Pod¹¿aj¹c za myœleniem Lévinasa, mo¿na
uznaæ, i¿ pytanie o cierpienie z perspektywy
relacji miêdzyludzkich, ludzkiej œwiadomoœci ods³ania – jak wa¿ne jest otwarcie siê na drugiego,
na to, co nas otacza, na sam¹ egzystencjê.
Podstaw¹ takiego otwartego nastawienia jest
jednak¿e samo cierpienie, które w tym rozumieniu mo¿na uj¹æ jako intensywne prze¿ycie egzystencjalne. Wskazuj¹c na rolê cierpienia jako
drogê prowadz¹c¹ do Dobra, teofanii, Lévinas
ukazuje tym samym aksjologiczn¹ wartoœæ cierpienia: gdy otworzymy siê na cierpienie innych,
w³asne podporz¹dkowuj¹c drugiemu, wówczas
bêdziemy mieli szansê na doœwiadczenie dobra,
prze³amanie wydarzaj¹cego siê z³a. Pytaj¹c
o cierpienie, Lévinas pyta o z³o i bezradnoœæ
wobec niego, o mo¿liwoœæ jego przezwyciê¿ania, prze³amania w³asnego egoizmu, jako Ÿród³a
z³a wewnêtrznego. S³owem, pytaj¹c o cierpienie,
pyta o ludzk¹ kondycjê.
W ten sposób cierpienie ujawnia jeszcze
jeden wa¿ny aspekt ludzkiej natury. Samotny
cz³owiek prze¿ywaj¹c to, co mu siê wydarza
zostaje wydany tylko na w³asne prze¿ycia (cierpienie czy radoœæ). W tej samotnoœci pozostaje
on jednak odizolowany a tym samym pozbawiony pewnej specyficznej mo¿liwoœci rozwoju,
samorozwoju. Otwarcie siê na obecnoœæ drugiego cz³owieka powoduje, ¿e z jednej strony
wychodzimy poza w³asne emocje, co sprawia, ¿e
przestaj¹ one byæ tak wik³aj¹ce i ci¹¿¹ce.
Z drugiej strony, staj¹c siê wspó³bytuj¹cymi i
wspó³odczuwaj¹cymi wzbogacamy siê o prze¿ycia i emocje innych ludzi. Tym samym zaczynamy prze¿ywaæ coœ innego i nowego. Ów rozwój
nie tylko ma charakter cudzych uczuæ, które
staj¹ siê moimi, ale tak jak pokazywa³ Lévinas, w
obecnoœci innego zaczynamy istnieæ naprawdê.
Bowiem w relacji cz³owiek staje siê w pe³ni sob¹,
a wiêc proces samokonstytucji zostaje realizowany, gdy anga¿ujemy siê w drugiego cz³owieka, co jednoczeœnie, jako proces zwrotny,
staje siê zaanga¿owaniem w nas samych. Ale
ju¿ w innej perspektywie, która ujmuje szersze
pole doœwiadczeñ i prze¿yæ.
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Streszczenie
Szukanie odpowiedzi na pytanie o naturê
ludzk¹ otwiera przed nami ró¿ne perspektywy
myœlenia o cz³owieku. Cz³owiek jako samotna
jednostka, cz³owiek wobec innych, wobec cierpienia to tylko nieliczne przyk³ady kwestii ukazuj¹cych siê przed pytaj¹cym. Tekst stara siê
przybli¿yæ ten w³aœnie fenomen ludzkiej natury:
cz³owieka, który musi zmagaæ siê ze sob¹ i innymi w obliczu w³asnej œmiertelnoœci i cierpienia.
Opieraj¹c siê na koncepcji Emmanuela Lévinasa, który wskazuje na niesymetrycznoœæ relacji
ludzkich i kszta³towanie siê cz³owieka w spotkaniu
z drugim, mo¿na zauwa¿yæ koniecznoœæ obecnoœci drugiego. Wobec cierpienia innego, wydarzaj¹cego siê z³a na œwiecie, które przestaje byæ
bezimienne i nieosobowe, ale nabywa konkretnych wymiarów spotykanego cz³owieka, ods³ania siê nam, wed³ug Lévinasa, sfera istnienia,
prawdziwego bytu. Rozró¿niaj¹c pojêcia bólu
i cierpienia, wskazuje Lévinas, na wa¿noœæ w³asnych uczuæ i kryj¹cego siê w nich niebezpieczeñstwa, jakim jest zamkniêcie siê w sobie. Samotny pozbawiony jest w jakiœ sposób w³aœciwej
cz³owiekowi natury (bycia w relacji z kimœ, bycia
wobec kogoœ), dlatego musi podejmowaæ wysi³ek przezwyciê¿ania zamykaj¹cych go barier.
S³owa kluczowe: ból, cierpienie, z³o, Inny

Summary
Seeking the answer for the question about
human nature, we find different perspectives of
perceiving of human beings. Man as a detached
individual, man towards others and man towards
suffering are only sparse examples of this given
issues.
In this paper the author tries to depict this
specific phenomenon of human nature – man
forced to struggle with himself and the others in
the face of his own mortality and suffering. On
the basis of Emmanuel Levinas’ view, which
indicates the asymmetry of human relations and
moulding man by the contact with the other, the
necessity of the presence of the other can be
found inevitable. Levinas puts his emphasis on
suffering of the other, which is no longer namel-
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ess and impersonal but incorporates concrete
dimensions of the specific man and reveals the
sphere of existence, the sphere of the real life.
Distinguishing between such notions as pain and
suffering, Levinas implies the validity of feelings
and their hidden risk connecting with withdrawing into oneself. Detached man, in a sense, is
deprived of his own human nature (being in a
relation with someone, being towards someone)
and he has to put a great effort to overcome his
limitations.
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