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Pojęcie osoby w untropologii Siemiona Franka

w

perspektywie klasycznej definicji

,,PersonQ esł naturae rałionulis indiviłIua subsłantią"

(EareHllfi 3hHrcoscxil il, Irounmue .7ultHocntu s oHmpołro.ło?uu Ce.ueua Opauxa s nepcnelmuue
rclaccu4ecxbzo onpedeilewuĄ ,,Fełsona esl naturae ratianalis iłdividua substantił')

Rozprawa doktorska, którą ks. Yevgeniy Zinkovskiy napisał w języku rosyjskim:
Poniatie liłchnosti y antł"opologii Semył;na Frunku l, pcrspekliyie k]assitche,skogo opredełeniyc
,,Persona est ńaturae rationalis indiyiducl substantia", do§czy istotnego wymiaru dorobku jednego z
na.irvażniejsryclł przedstarł icicli tzw. rosyjskiego rene,qallsu filozqficzno-re ligijrrego pierwszej połoxy

dwudziestego wieku. Siemion Ludwigowicz Frank (1877-1950)przeszedł w swoim życiu szczególną
niełatwą drclgę zarówno w sferze intelektu orłz ducha,

jak i W

i

wyjątkorv<.l wówczas niespokcljn,v,m

obszarzę światamaterialnego, tJrodzony w Moskwie w rodzinie żydowskiej, z.auroczony w młodości

marksiznrem, a następnie poszukujący prawdy

i

prawosławie wydalony z bolszeyickiej Rosji. pq

cz_vm zfi}uszony do

mądrości w filozofii idealistycznej, konwertyta na
ucieczki z nazistowskich Nięmiec,

ukrywający się podcza5 drugiej wojny światowejna terenie Francji i ostatecznie znarły r,v L.ondynie *
Frank został u początku swej wędrówki od nrarksizmu ku idealizmowi i ostatecznie chrześcijaństwu

(oraz clrrześciiańskiemu neoplatoniznrowi, zabanvionenru filozofią diałogu) zainspirowany przez
lekturę Nietzschego (l). a już jako myślicielprawosławny uwazał za 'swcljego najważrliejszego
naucry-ciela filozofii piętnastolviecznego karclynała" 1\'Iikołaja Kłlzańczyka, Wielkim r,valorem refleksji

Rosjanina pozosta.ie lundamentalna intuicja wszechprzenika.iącej rzeczyrvistość. oraz nadającej jej
spójność i sens Tajemnicy ahsoluinego Rl,hr. określanej jako Niepoj

ęte

{Nepasłi:hvmoe),

§trona formalna rozprawy

Autor recenzowanej dysertacji zaj$ się, pod naukowym kierownictwem s. dr hab. Teresy
Obolel,itch, prof. UPJPlI, syntetycznym opracowaniem, orazpfzęanalizolł,aniem w oryginalnym ujęciu
badawczym (w porównawczym zestawieniu z elementami klasycznej definicji Boecjusza). nauczania

Franka na tęmat osoby ludzkiej, wpisanego nieroz,lącznie \Ą, panenteistyczny system komunijnej

ontologii, zwany ,,filozofią wszechjedności". Postawione sobie zadanie Doktorant wykonał
spraw,nic, sumicnnic i kompctcntnie. Oparł się na bogatej bibliografii tekstów zródłorłych (32

pozycje) i literatury przedmiotu (166 pozycji), obejmującej publikacje lv językach łacińskim,
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rosyjskim, angielskim, polskim, francuskim. niemieckim, włoskim, i hiszpańskim.
Wspomniana bibliografia została adekwatnie wykorzystana,

a

erudyc,łjna, metodyczna

prezentacja oplacówanej problematyki daje świadectwojej wnikliwej ana\izy. Dyskurs jest
uporządkclrł,any, ujęty w przejrzystą i klarowną (mimo clrobnych niedoskonałości.cl których

poniżej) strukturę. a Doktorant rł,ykazuje się, obok wieclzy

i

komunika§.wności, widoczną

samoświadomościąmetoclologiczną. Jednocześnie to pilnowanie naukowej dyscypliny nie
przeszkadza dyskretnemu sygnalizowaniu sympatii Doktoranta dla studiowanej myśli, co w

przypadku uprz,vstępniania czytelnikowi filoz.ofii programo\\-tl .,nie abstrakcyjnej,lecr. zywej"
(by odwołac się do deklaracji młodego Sołowjowa) stanowi miły bonus.

Praca składa się

z

Lrzech roztlziałów, ,z ktrlrych drugi

*

najdłuższy(120 stron)

-

poświęconoprozopologii Siemiona Franka. Ten'obszerny esej, zatytułowany Osoba iuko idea
ubsoiutne.j yyarltlściindywidualnego bytu iudzkiego.liczy pięć: podrozdziałów. podzielonych na

mniejsze paragrafy. Omawia kolejno: Główne etapy zycia i twórczości rosyjskiego myśliciela.
a irastępnie problcmatykę strcszez.oną w podtytulre Osoba

i

śvyiul - czyli Frankclrł,ską wizję

funkcjonowania wstępnie opisanegó bytu osobowego wewnątrz całościowejpanoramy
ontologicznej (paragrafy: Ospbęt

i

ł,zecz, Obrqz śv,iatas),steł,łtic .filozoficznyłłrlłrankc,

Szc:zególne miejsce człowieka w htiecie);

w

dalszej zaśkolejności fenomęnologiczne

dookreślenieosoby jako takiej (podrozdział Osoba .iako .iedność.forłwłjt1ca Ąlgig

dusz.v.

paragra§: Ąnuioł Ą,cia p,ly,chicznego, Konkrerno,śc:ycia psychicznego, Osoba jako
nieu,l,razatna taiemnica jednaścidusz1,,). Kolejny padrozdział, zatytułovrany Osohą i
społeczeństwo,zawleraparagrafy
naroclzin_v*

Relacja .,ja-o-" - rozpisany napunkty Spotkanie z ,,Ę".jako

mojego ,,,;ja". oraz, Lęk

i

zhav,cza taiemnica miłości- ota7, Bycie ,m1," .iako

fundament i,stnienia osobowego, na który składają się punkty Jednośćw relacji ,,ja-ty" i ,,fu{y"

jako

v,ewnętrznlł .funtlament istnienią osohov,e4o.

a także niepoclzielony na mnieisze pariie

tekstu (clroć liczący dwanaście stron) paragraf Rola osohy w zyciu społecznym. W odniesieniu
cio drugiego ze wspomnianych paragrafórv mamy do ezynienia

z ręclakc}jnym potknięciem:

niezbyt szczęśliwejest niemal dosłowne powtórzenie w tytule drugiego punktu tytułu całego
paragrafu. jakliolwiek Doktorant próbowal ten zgrzyt złagłdz,ić,lekko ów, t,ltuł modl,fikując.

W

przypadku trzeciego paragrafu została chyba przęoczona możliwośćw,yodrębnienia

nrtrdułói.v.

Na przykład pierwszy punkt mozna by poświęcić,,uniwersalistyc,znemu" (czy"li na

swój sposób kolektywnemu, choć zdecydowanie nie kolektywistycznemu w komunistycznym
sensie tegcl terminu) pojmowaniu prrcz, Franka współistnienia osób w społeczeństwie

opozycji do perspektywy indywidualizmu,

w której

społeczeństw,o

to twór

-

w

jednostek

zawierających między sotlą układ, lub podlegających scalającyrri je zewnętrznie tęndencjtlm w
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efekcie swoich indyłvidualnych działań

- drugi natomiast mógłby uwidaczniać

w,ty,tule istotne

dla Franka w życiu społecznym zasady słuzb,v, solidamości i wolności.

Ostatni podrozdział: Boze podobieństwo osoby, dzieli się na trzy parugtafy. Pierwszy z

nich, Poseukiwanie autenĘcznej podstawy bytu osobowego, obejmuje trzy punkty: Byr
cluchowy juko fundament

i

korzeń mego istnienia, Relacja między duchem

i

duszq, oraz

Człoy,iek i tajemnica jego osoby, Dwa pozostałe, ,,monolityczne" paragrafy to Duch, ąbsolutna
realność,Bóstwo, otaz Dwoistośćosoby ludzkiej i jej niestworzona zasarlaL. Ostatni, intrygujący

podtltuł odnclsi się do Frankowego przeświadczenia o jednoczesnej przynależnościosoby
ludzkiej do dwóch,wymiarów: rzeczywistości ,.przedmiotowej" otazgłębokiej sfbry ducha, a
także o kreującej osobę jako taką perychorezie zNiepojętym. określanym juz wprost jako Bóg.
RozdziaŁ, o którym była mow-a, ujęty został (stosownie do tego, co zapowiada tytuł całej

rozpraw;i) w lamy utworzone przę7, zaprezentowaną w rozdziale pierw,szym historię pojęcia
osoby w antropol ogii ęGeneza pojęcia osr,lby i nabyte przez nie znaczenia), oruz dokonaną w

rczdziale trzecim konfrontację Boecjańskiej definicji osoby

z jęj charakterystyką

w

prozopologii Rosjanina (Klasyczna definicja osob7, i nąucząnie o niej S,L. Frankll). Rozdział

pierwszy obejmuje na 42 stronach pięć podrozdziałórv: Poszukiu,anie pojęcia

osoby,

Ontologiczne ugruntowanie osoby, Klasyczna definicja osobyl. Inne znac:enia osoby,

orz

Poszukiwanie godności osoby w sy,llemach 7łersonalislyczłry,ch, Natorniast rcz,d,ział trzeci (33

strony) dzieli się, odpowiednio do członów definicji Boecjańskiej, na cztery podrozdziały:
}iatura asoby versusje7 wolność.Substuncja versus realność,Racjonulnośl, versus niepojętość,
oraz Indy

u- i

dual

no ść

versus

w-

szec

hj

e

dno

ść .

Wańtlściow_ł,przyczynek do badań nad twórczością Sienriona Franka.

a

zarazęm

świadectwonaukowej pasji Autora rozprary, stanowi dołączony do niej Aneks, zawierający
odcyfrowafiy przezsamego Doktoranta z rękopisu niepublikow-any esej rosyjskiego myśliciela.

Tekst zatl'tułowany Słlto takoe tchelovek? (Czym jest człov,iek?), przechowywany w
nowojorskim Archiwum Bachmetierł,a (Bakhmeteff Archive of Russian and East European

History and Culture

na

Uniwersy,tecie Columbia), koresponduje

z

problematyką

recenzowanego doktoratu (w którym zlesztą jest cytorvany). bęclac połączeniem refleksji

Franka nad sytuacją antropologii filozoficznej w jego czasach ze zwięzłym, aprobatywnokrytycznym omówieniem wy,danej pośmiertnie niedokończonej pracy Maxa Shelera Dle
Słellung des Menschen im Kosmos (Darmstadt 1928). Aneks został przygotowany bardzo
kompetentnie. Otwięra go dokumentacja fotograficzna. przedstawiająca pięć podniszcz,onych

kart pokrytych odręcznym pismem filozofa.

a

następnie

w

rórvnoległych kolumnach
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zestawiono dwie wersje odcyfrowanego tekstu: jedna odtwarzająca oryginalny zapis według
przedrewolucyjnej ońografii, druga zapisana zgodnie z aktualną ońografią rosyjską.

\ł'alor merytoryczny pracy
Wybór problematyki doktoratu zasługuje na pochwałę

z kilku

powodów. Wypada

povł,itać z uzrraniem wkład kolejnego bad,aęza w pielęgnowatrie pan'ięci o wciąż inspirującym

dorobku wybitnego przedstawiciela filozolii rozumianej w sposób klasyczny, jako dyscyplina

sapiencjalna otwafia na doświadczenie duchoił,e. To rvic-lce pclżyteczne przedsięw,zięcie, lv

perspektywie potrzeb

i

bolączek zarówno globalnego ltlozoficznego Areopagu naszych

czasów. jak i (ośmielęsię prą,puszcz,ac) duchowych potrzeb stre§ kulturorvej, do ktorej na|eży

ojczyzna Doktoranta.

W

szczególności wypada przyklasnąć projektowi systematyzacjt i

pogłębionej analiz,7l doktryny antropologicz.nei _ a dokładniej prozopologicznej _ Siemioną
Franka. lv celu wzbogacenia płynącymi z niej inspiracjami chrześcijańskiego personalizmu w

naszej epoce. naznaczonei fiak odnotowuje sam Doktorant) nowymi. palącymi wyzwaniami

fiozoflcznymi, głównie w

dzi edzini e arrtropo lo gii właśnie.

Krytycznie opracorvany

i

spraumie omórvion.v

w

recenzówanej prac_y dorobęk

rosyjskiego myślicielato przede wszystkim genialna fenomenologia naszego postrzegania
światai siebie w nim, a takż,e fenornenologia wer,vnętrznego unirł,ersum ludzkiej psychiki_
duszy, aż po jego tajemniczy fundament - intuicyjnie wyczuwany

i przeżyciowo dany poziom

ducha" czylt zakołzenienia duszy tra sposób konlunijnv (we wzajemnyffi przcnikaniu sic
.,korzenia" i .,gruntu") w głębokiej warstrvie bYu, realnr_is'ci wymykającej się pojmowaniu, lecz

wyczuwanej intuicyjnie pod pclwicrzehnią rzeczl+łisltlścinaturalnej, cmpirycznej i pcfęcitlwtl
opis5,walne.i. wszystko to widziane jest u Franka w perspektywie ontologicznej. gdzie afinnuje

się jednoścpoznania

z bytern i

pryrrrat bytu rrad ptrztratrietn,

w optyce nletaftzyczrlego i

,,mistycznego" realizmu, w ramach którego poprzez głębię własnego .ja" otw.ieramy się na
rzeczywistoŚĆ transcendentną. Spontanicznie nasuwa się tu skojarz,cnic ze znaną scntcncją św,

Augustyna in interiore homine habiłat veritas *

i

szkoda, ze Doktorant nie odnotował tego

Augustyńskiego rysu filozofii Franka. oraz w* ogóle rł,yraźnego,clroć niekoniecznie
deklarowanego, augustynizmu całego nurtu rosyjskiej myślireligijnej. clo którego Frank się
zalic,rń.

Ponadto prozopologia Siemiona Franka łączy w sobie zdecydowana afirmację
,.absolutnej wartości" indywidualnego, wolnego ,ja"

-

które przy Ę.rn nie jest jednostronnie

sprowadzone do samoświadomego pcldmiotu przeżyć ps_vchiczn.vch

- z akcentowaniem w
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charakterystyce osoby jej niezbywalnie dialogicznego i społecznego charakteru, przy czym ten
ostatni rozumiany jest na sposób,,sobororły",to znaczy w sensie organicznego włączenia w

pierwotnąmiędzyoscbowąkomtlnię. harmonijnąjednośc wwielości i rozmaitości.Wizjaosoby

ludzkiej, zaprezentowana przez rosyjskiego myśliciela.okazuje się integralna, głęboka i
wielowymialowa. Doktorant potrafił ją zreferowac zę znawstwem, dostarczając cerrnego
rvkładu w filozoficzno-ęlvześcijańską odpowiedź na nie tylko norvozl,tne, ale również
ponowoczesne bolączki naszego myślenia o człowieku oraz społeczeństwie: koncepcje osoby

redukujące ją, spĘcające jej rozumienie

i

zaciemniające jej godnclść,a także atomiĄący

ludzką społecznośćindywidualizm,lub dławiący wolnośćosobistą kolektywizm.

Z drugiej strony godny uznania jest wybór specyficznego klucza. w jakim analizuje się
w rozprawie Frankowską filozofię osoby

-

to znaczy podjęcie się przez Doktoranta swoistego

,.usprawiedliwienia" teize doktryny wobęc klasycznej tradycii zachodniej antropologii
t1lozoficznej, za pomocą wspomnianej wyżej konfrontacji zestawu pojęć fundamentalnych tak
<lla całościśw.iatopoglądu, jak

i

konkretnie dla prozopologii rosyjskiego myśliciela. z

elementami Boecjuszowej definicji człowieka. Ten ostatni zabieg chciałoby się zresztą
interpretołł.ać nie tyle jako tłumaczenie ."wschodniej" w,rażlirvościreligijno-filozoficznej w'
kategoriach optyki,,racjonalnego" Zachodu. ile raczej jako budowanie mostu (czy może lepie.i:

odkrywanie intelektualnych przejść)mięttzy ,,siostrzanymi" traciycjanli filozofowania in

Chrislo (a więc en Logó, w Bożym Logosie, w żywiole ,.mistycznego realizmu" klasycznie
zorientowanej filozofii oświeconej przet Objawienie). W recenzowanej pracy dochtldzi do
głosu specyficzna prawidłowość.zgodnie zktorą zarówno Boecjusz, jak i Frank, a w końcu
takze sam ks. Zinkovskiy, w,ykonują ważną pracę na rzccz wykzywania zgodności wiary

i

rozumu, oruz godzenia perspektyw filozoficzno-teologicznych Wschodu i Zachodu.

O jednostronnym, .,okcy,dentalnocentrycznym" usprar,viedliwieniu nic porvinno być
mowy również dlatego. że wykazaniu zasadniczej niesprzeczności rozumienia osr:by na gruncie

rosyjskiej filozofii rvszechjedności, w jej wersji reprezentowanej przez Franka (skądinąd
najważniejszego protagonistę tego nufiu),

z podstawowymi intuicjami

prozopologicznymi

łacińskiego klasyka towarz,vszy dyskretne uwidocznienie większej sńtelności u.ięć
przedstawionych przęz Rosjanina. Być moze szkoda, żetaprzewaga nie została skomentowana

wyrazniej, choć z drugiej strony dokonane przez Doktoranta omówienia refleksii Franka
świetniewydobywają jej watory. Szkoda tęż, że przy omawianiu definicji Boecjtrsza nie
przywołantl jęi średniowięczneikorektury autorstwa Ryszarda ze Swiętego Wiktora (rcłtionali.s

nahrae incommunicabilis existentia

-

do propoą-cji tej wypadnie ieszcze powrociĆ), która
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wydaje się cokolwiek lepiej korespondowac z obecną u Franka bardziej dynamiczną wizją
osoby i jej apofatycznie wywaźonym clpisem.

Doslcwieraj ące nied opowied zen i a

Skoro zaśmow-a o niedosycie. jaki pozostawia to niezwyk|e zresńą kompetentne i
bogate w treśćsfudium. to iakkcllwiek Doktorant w sposób całkowicie trprawniony skupił się

łla filozoficznej

problematyce osoby ludzkiej, jednocześnie brakuje

w

rozprawie

i

Franka na

uważniejszego przyjrzenia się mozliwym implikacjom prozopologii Boecjusza

gruncie teologii trynitarnej. Właśniedlatego,

że omawiana w

dysertacji refleksja

wspomnianych myślicieli była rozwijana intencjonalnie w powiązaniu z danymi Objawienia

*

a co więcej, natchnieniem dia prozopologii klasyczno-chrześcijańskiej stało się ukazane nam
osobowe (nomen omen) oblicze Boga Biblii (Esłmeióthe eph' hj,mos

to

phos ttłu prosdpull sotł,

Kyrie. Ps 4, 7b. LXX) - nie mozemy unikać w ustaieniach dotyczących charakterystyki osoby
swoistej weryfikacji naszych teorii łv świetleich inspiracji źródłowej. .ieśliOsobowy Bóg
zwtaca się do nas jako do osób

personalny charakter.

to

i

obiawia nam własny i nasz (niestworzony

trzeba sprawdzać,

czy

i

stworzony)

dokonylvane następnie filozoficznę

opracowanie problematyki osoby stworzonej nie zniekształca aby nieclrcący postrzegania

Niestworzonych Hipostaz,.. Otóż zauważono

w literaturze

przednriotu, ze Boecjuszowa

formułarationalis naturae indivińta substantia stwarza przy odniesieniujej do Hipostaz Trójcy

ryzyko popadnięcia w tryteizm. Doktorant odnotorłrrje wprawdzie zróżnicowatrie doktryny
Boecjusza na temat osoby w kontekście jego trynitologii (rozwiniętej na kańach traktatu De
Trinitate) oraz w kontekście chrystologicznego sporu z nestorianizmem i monofiz_łtyzmem (na

którego gruncie Rzymianin sfomułował swą klasyczną definicję). jednak są to wyłącznie
napomknienia -. ktclrym towarzyszy konstatacja troski starożl.tnego myśliciela o klaryfikację
pojęcia osoby dla konkretnych potrzeb dyskursu pochalcedońskiego. Trzebajednak mieć na
uwadze, żę rozważania chrystologiczne takze dotyczą Osclby Boskiej, a jeślinawet prz-yjąć

-

jak chce Ryszard ze Swiętego Wiktora - że określęnię individua substantia odnosi się do osób
stworzonych, podczas gdy

o

niestworzonych porviemy indil,idtta (vęl incommunicahilis)

existentia, to pozostaje do sprecyzowania kwestia, na jakiej zasadzie uznajemy analogiczność

określenia,,osoba" rł,odniesieniu do pojedynczego człowiekaorazdo jednej zniętazdzielnych

i

współistotnych Hipostaz

w Bogu

(ocikładając w

tym momencie na bok

kwestię

problematyczności terminu exisłentiu jako określenia ..Punktów" istnienia jednego jedynego
Bi,tu).

7

Szkoda zatem, że ani orł,a słabośćdefinicji klasycznej, ani zarysowana u progu epoki
scholastycznej droga jej ptzezvłyciężenia. nie zostały na marginesie rozprawy (koncentrującej

się w-szak raczej na problemie niezbywalnej warlościindywidualnej osoby ludzkiej) zwięźJ.e
ukazane. Tym bardziej, Ze Doktorant wspomina ptzy akarji zestawienia kltrczolłrych pojęć

prozopologii Franka

z

elementami Boecjuszowej definicji osoby

o

prawdopodobnym

oddziałyu,aniu na myślRosjanina pralł,osławnej perspektyrły trynitologicznej, rł,ktorej osoba
ma pierwszeństwo przed naturą... Być może równiez w odnotowanej w doktoracie niechęci
Frarrka do terminu ,.substancja" (ze w-zględu na wyczuwaną w nim sugestię niezależności
danego bytu, kłócącej się

czynienia

z

z

komunijną

i

relacyjną ontologią wszechjedności) mamy do

promieniowaniem wrażliwościukształtow,anej ptzez wyznanie ,.Trójc5l

współistotnej i nierozdzielnej". Ańykułowane mocno ptzęz rosyjskiego filozofa przekonanie,
że z jednej strony koncepcja osoby wyraza ,,absolutną wartośc indl.widualnej istoty ludzkiej",
a z drugiej strony istnienie osobowe pozostaje pierwotnie zakorzenione w ontologicznym (a
nie

jedynie kwantytatywnym) ,,my", w pewien sposób współbrzmi zzasadąwyw,iedzionąprzęz

v,spółczesnego greckiego teologa, Ioannisa Ziziou|asa, z medytacji relacyjnego bYu Trojcy:
..Osoba nie moze istnieć bez rł-spólnoty, lecz kazda forma wspólnoty" która negrrje lrrb dłarvi
osobę, jest niedopuszcza|na". Ogolnie rzeczbiorąc wydaje się, ze zaprezentowane zarówno w

całej Frankowskiej filozofii, jak

iw

prozopologii tegoż autora. wyczucie dynamicznego i

znwsze jednak ostatecznie niepojętego charakteru żyw,ej realności (we Frankowskim sensie
tego terminu), której adekwatnym korelatem może być tylko poznanie ,,Ęwe" i apofatyczne.

lepiej odpowiada wymogom analogicznego opisu tajemnicy Osób stwórczych
stworzonych.

W

i

osób

każdym razie afirmacja niepojętegcl. choć intuicyjnie postrzegalnego i

logicznie (iakkolwiek tylko w przybliżeniu) opisywalnego. ..trans-racjonalnego" charakteru
ludzkiej osobowości, odgrywa ważną rolę w rozwiniętej pr7e7, Franka teorii osob.v (o czym
zr esztą ob szernie trakttrj e recenzowana rozprawa),

Nawiasem mówiąc,

\Ą,

pracy przedstawiającej z. taką wnikliwościąi wl,czuciem (co

stanowi w-ielki plus doktoratu) intuicjonistyczny ideał poznania..zywego" otaz.,integralnego"

(iak rowniez unikającą redrrkcji do cogito integralną ontologię osoby), mozna by poświęcićo

kilka cieplejszych słow więcej antropologii Pascala. o której Doktorant wspomina w jednym
akapicie, w, ramach przeglądu ftlozoficznvch interpretacji osobowej egzystencji człowięka.
Oczyrł-iściemyślfrancuskiego ..piewcy antynomii ludzkiego losu". araz rzecznika głębokich
,,racji serca", nie jest istotna dla rozwoju poglądów Franlia

i nie wymaga

szczególniejszej uwagi w studium Frankowskiej prozopologii

-

zwTacania na nią

jednak kreśląc(co przecież

Doktorant czynl) dałsze tło ideowe tej ostatniej dobrze byłoby zauw,ażryc współbrzmienie

B

intuicjonizmu Pascala (bo w końcu jego ,,serce" to intelektualna intuicja, poznająca między
innymi ,,pierwsze zasady") z paradygmatem antropologicznym i .,teoriopoznawczym" Biblii.
Podobne spostrzezenia da się borł,iem sformułować takżę w odniesieniu do refleksji Franka.

Niezależnie od zasadniczo filozoficznej optyki recenzowanej rozprawy. można i warto byłoby

w niej poświęcićodrobinę uwagi korespondowaniu teorii ,.ż}wego poznania" rosyjskiego
neoplatonika z biblijrrą domyślną metafizyką osoby i poznania właśnie.których sugestywtre
oplacowanie sporządził swego czasu Claude Tresmontant (choó akurat ten ostatni postrzegał
umysłowośćbiblijną i platońską jako instancje nieuleczalnie antagonistyczne).
Na koniec można by jeszcze zasygnalizować * bardziej w charakterze sugestii na dalszą
drogę intelektualną olaz zaproszenia do dyskusji w trakcie obrony, niZ jako zarzrrt

zarwyczĄ niedostrzegany

vzy

omawianiu

i

-

wątek

ewentualnym apologetycznym wykorzystaniu

fenomenologii doświadczenia religijnego, czlł też życia ducho\.vego. Ovr, wątek, o którpn
poniżej, został też ptzeoczany przę,z Doktorania (leoz piszący te słowa ma świadclmość

podobnej niedoskonałości rł,e własnym dorobku). Chodzi o to, że wnikliwe opisy oraz
interpretacje apercepcjl

t

zwtązanych

z nią doświadczęń transcendentalnych,

pozwalające

Siemionowi Frankowi fiak rownież rł.ielu innym ..ortodoksyjn.vm ontologistom", by posłużyć

się określeniem Elmara Saltnana) wskazywać noologiczną ścieżkędo Boga, coraz bardziej
wymagają przemyślenia i rozsądnej apologii

w konfrontacji ze współczesną

neufonauką.

Innymi słowy, należałoby może jakośadekwatriie bronić nieiluzory,cznęgo charakteru
samooczy\ł,istościintuicyjnego poznania konstytuującej nas realności(w jej Frankowskim
rozumieniu) wobec nasilonych obęcnie tendencji dcl naturalistyc;łnej redukcji całej aktywności
umysłrt do funkcji mózgu i układu nerwowego

- wykazlrvać.

przeżyciu niepojęta duchowa podstawa naszej psych€

zejar,viąca się w wewnętrznym

nie stanowi 1razem z ową psychć) po

prostu epifenomenu procesów fizjologicznych. Warto zadbać, żeby ontologiczna
fenomenologia ludzkiej duchowości nie miała analogtcznego posmaku anachronizmu. jak
kategoryczne stwierdzenie Franka z eseju Czym jest człou,iek? o naukowym obaleniu teorii
ewolucji.

podsumowanie

Zgłoszone w niniejszej recenzji zastrzeżenia

i

uwagi krytyczne nie przyćmiewają

zbytnio zawartych w niei również pochwał i nie zmieniają zasadniczo pozytywnej oceny
omarł,ianej clyseriaoji. Reasumując wypada powtorzyc, ze przepro\Madzonę ptlęz Autora tejże
dysertacji studium nauczania Siemiona Ludwigowicza Franka na temat osoby ludzkiej stanolvi
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przedsięwzięcie nie tylko warsztatowo udane, lecz takżę wielce pożlieczne w wymiarze

naukowym oraz

kulturowym

wzbogacając recepcję nryśliwaznego przedstawiciela

interesującego nurtu ftlozoftcznego, a zatazem podtrzymując tradycję personalizmu

i

to w

wyraźnie przywołanym kontekście filozoficzno-społecznym. Nie do przecenienia wy,daje się

tak mocne położenie ptzez Franka akcentu na korelację absolutnej wartościkażdej osoby
(afirmowanej jako epifania realnościwyższego rzędu)

z niezbylvalną i konstytutywną dla

osobowej egzystencji wspólnotowością, wizja dynamicznej równowagi między prawami

osoby. a

jej

powinnościami wynikającymi

z

wymogów organicznej jedności ..my". Z

perspektyrły fiozaftczno-religijnej oraz teologiczno-fundamentalnej cenna jest natomiast

identyfikacja duchowego fundamentu bytu osobowego, będąca aata7,ęm odczytaniem
immanentnego świadectwao Transcendentnym Kreatorze. nieuchwytnym i niepojętym, lecz

wyczuwalnym dla intuicji (Pascal powiedziałby: dla serca).

Autor recenzowanej dysertacji przybllża nam ten fascynujący dorobek, jednocześnie
pokazując jego harmonizowanie (Wzy wszystkich odmiennościach, które okazują się

walorami)

z

intuicjami zawartymi

w

klasycznej dla zachodniego kręgu kulturowego

Boecjańskiej definicji osoby. Urł.idacznia spójność kultr"rrowej ekumeny chrześcijanWschodu

i

Zachodu fieden oddech dwóch płuc - można by rzec, wykorzystując słynną metaforę

Wiaczesłarł,a lłl,anowa), ale tez otw,iera .,łacińską" perspektyrł,ę na szersze horyzonty (rra
oddychanie pełną piersią, jeślichcemy pozostać przy wspomnianei metaforze). Ks. Zinkovsiy

dokonuje tego dzieła z wielką erud,vcją

i

widoczną pasją, pomysłowo i metodycznie.

przedstawiając czyelnikowi klarowny wykład dobrze uporządkowanej problematyki. owoc
rł,nikliwej analłzy i unriejętnej syntezy,

Stwierdzam zatęm, że Doktorant sprawnie uporał się

z

oryginalnie postawionym

problemem badawczym, r,łykazując ogólną wiedzę teoretyczną w zakresie filozofii, oraz clobrą
umiejętnością prowadzenia samodzielnej pracy naukowej i prezentowania jej wyników * dzięki

czemu w interesujący sposob naślł,ietliłrvażną merltorycznie kwestię i wzbogacił dotyczącą

jej literaturę przedmiotu. Jego rozprawa spełnia wymagania stawiane pracon doktorskim.
Wnioskuję, aby ks. Yevgeniy Zinkovskiy został dopuszczony do dalszych etapów-przewodu
doktorskiego.
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