streszczenie
RozPrawa doktorska stanorvi próbę opisu doświadczenia ludzkiego w filozofii
w świetle podmiotowych warunków poznania. Zasaditczym celem
niniejszej dysertacji bvła analtza poglądów świętego AugusĘna doiyczących
człowieka ot az jego stanowisko względem pojęcia cloświaclczenia, przeclstawionego
PoPrZeZ Ptvzmat ontologiczno-gnozeologicznych struktur ludzkiego bytu. Badania
PrzeProM/adzone W niniejszej rozprawie stanowią próbę opisu cloświadczenia
ujętego filozoIicznie oraz uzasadnienia, dlaczego powyższe zagadnienie zostaje
okreŚlone w ramach onto-gnozeologii. Omówienie głównej tezy zawarte jest w
czterech roz,Jziałach. Obejmują one: zarys ontologii człowieka według Augustyna,
antropologiczne aspekty doświadczenia i egzystencji, doświadczńie
w
";ętó
kontekŚcie introspekcji otaz problem ontologizmu wraz z doświaclczeniem religijnomistycznym.
'N r o zdziale Pierw s zy rn, wprowad zający m, zo stała zapt ezentowana o gólna
charakterYstyka koncepcji człowieka w ujęciu Augustyna, a w szczegóńości
głównYch idei jej ontologicznych podstaw. W odróznieniu od innych filozofow
swojej ePoki, biskup z Hippony docenił rolę ciała, które w jego mniemaniu nie
tYlko wPłYwa na doświadczenie zmysłowe, ale także stanowi istotny aspekt
ludzkiej natury. Na baczną uwagę zasługuje równiez wyeksponowana pTzez
autora Problematyka duszy. Ten swoisty fenomen aktywizuje nasze działania w
asPekcie bYtowym, teoriop oznawczyrn| a także decycluje o realizacji życia
duchowego.Bez duszy nie sposób byłoby mówić o ludzkim cloświadcz eniu.Plsarz z
AfrYki zasygnalizował w swojej ontologii antropolo giczny pluralizm, w świetle
którego człowiek nie jest układem neuronów lub kawałkiem materii, lecz pozostaje
unikatową całościąsfery fizy czno-duchowej. Pierwszy r oz,Jział stanowi podstawę jo
dalszYch badań W kontekścieAugustyńskiej epistemologii, co pozwala lepiej
zrozumieĆ wPływ aparatu poznawczego człowieka na doświadczenie zarówno w
ujęciu bytowym jak i teoriopoznawczyrn.
Rozdział drugi miał na celu omówienie głównych antropologicznych
asPektów doŚwiadczenia i egzystencji. Powyższe przedsięwzięcie nie- byłóby
mozliwe bez ekspozycji kluczowych elementów filozofti Augustyna z rozd,ziału
Pierwszego, Przeprowadzona w drugim rozdziale analtza wybranych aspektów
doŚwiadczenia ukazuje ludzki byt jako uporządkowaną strukturę, która sprzeciwia
się wszelkim uproszczeniom. Dla myśliciela z Tagasty człowiek, który chce zyć
zgodnie ze swoją naturą, tzn. pragnie szczęściai chce być prawclziwie autentyczny,
musi stanowiĆ harmonijną całość,której podstawowe elementy, takie jak psychika,
sfera ducha (w znaczeniu biblijnym) , a także ciało, stworzą spójny system zwany
osobą. Z ontologii Augustyna jasno wynika, że człowiek z natury jesi dobry/ co w
konsekwencji przekłada się na to, że jeżeli grzeszy, to dlatego , że d,ziała wbrew
swojej naturze. Ten wielki fl|ozof dobitnie podkreśla, że zło jest odstępstwem i
WYPaCZeniem stworzenia a więc i prawa, które ustalił Bóg. Struktura omawianego
rozdziału uwydatnia podstawową myś1zawattąw tytule, która scala wiele rożnych
wątkÓw Pojawiających się w rozważaniach Hippończyka. Wśród nich nie sposób jest
PominąĆ tematu antropologii odc1olnej, jak również stanowiska Augusty.,u *ot".
doŚwiadczenia transcendencji, problemu autonomii sumienia, realizmu
Św. AugustYna

idei oraz piękna ptzejawiającego się w
doŚwiadczeniu estetvcznym. Niniejszy tozdział prezentuje rcżie ujęcia
egzYstencjalnego, sposobu istnienia

doŚwiadczenia, które odnoszą się do strukturv ludzkiegó bytu. Wszystko wskazuje
na to, ze doŚwiadczenie w ujęciu onto-gnozeologicznym zostało ptzez myślicielaz
Tagastv określone jako wspólne działanie aktów intelektualno-poznawczych, co nie
jest bez znaczenla,gdy idzie o powyższy związek ontologii z gnózeologią.
Rozdział ttzecl podejmuje ważną kwestię doświaclczeniawolności.
CfuzeŚcijanski ptsarz odróznia wolnośćrozumianą ontologicznie od wolności
będącej konsekwencją działania wolnej woli. Ta pierws za jest bytowym aspektem
ludzkiej natury umozliwiającym człowiekowt wyzwolenie się od grzecl-iq'tzeczy
PrzernljającYch. Natomiast wolnośćstanowiona jest w nauczaniu Augustyna
zadaniem mającym na celu moralną prawość,a także duchowy rozwój człówióka.
Trzeci rozdział skłania do postawienia dwóch waznych wniosków. Po pierwsze,
doŚwiadczenie wewnętrzne z<laje się przemawiać za istnieniem ontológicznych
aspektów ludzkiej natury, które współtworzą jeden byt. Po drugie, prr"pro*adz'ona
w trzecim tozdziale rekonstrukcja porównawcza pokazuje, ze autor nie stworzył
jednej definicji doświadczenia. Łatwo jest dostrzec, że przemyślenia
chrześcijańskiego myśliciela posiadają niezwykle rozbudowaną strukturę
znaczentową, W ktÓrej mozemy wychwycić kilka interpretacji cloświadczenia
wewnętrznego/ takich jak pojęcie wiedzy i samoświadomych aktów, a także
doŚwiadczenie będące rezultatem wzajemnej współpracy funkcji umysłowowolitYwnych. Omawiane zagadnienie zostało przedstawione ocl strony
samoobserwaĄi, a więc procesu łączącego sferę wewnętrznego uniwersum ludzkiój
PsYchiki z umysłową czynnościącogitnre. Augustyn opisuje to zjawisko jako
natury ludzkiej, co oznacza, że przeżycia i,ac\lodzące w
Podstawową właściwość
głębi naszej świadomościsą uwarunkowane nie tylko ptzezczynniki zewnętrzne, ale
Przede wszYstkim dokonują się w wymiarze introspekc.yjnym, co przekłada się w
sPosób oczywisty na doświadczenie rozumiane gnozeologicznie. Tak więc
zdaniem HiPpończyka - siły decydujące o przebiegu ludzkiej aktywności (w
wymiarze introspekcyjno-wolitywnym), tkwią w człowieku, a nie poza nim.
Mozliwośćrozpoznania tej niezwykłej prawdy o człowieku umozliwia nam proces
Samopoznanl,a, czYli swoista fenomenologia partycypacji samego siebie, a zarazem
intuicYjnY wgląd w realnośćwynikającą ze świadomościwłasnego bytu, To
wszYstko sprawia, ze antropologia Augustyna nie zostaje sprowadzona wyłącznie
do samoświadomego podmiotu przeżyć psychicznych, Iecz stanowi raczej
wielowymiarową harmonię relacji pojętych na sposób trynitarny.
Ostatni rozdział pracy ukazuje różnicę, jaka zachod,zi pomiędzy
doŚwiadczeniem religijnym a doświadczeniem mistycznym. Trudno jesi wskazać
granicę rozdzielaląca obvdwa cloświadczenia. Niemniej, mając na uwaclze osobiste
PrzeŻYcta autora, naleŻy uznać, że jego mistyka zostaje poprzedzona głębokim
wysiłkiem ascetycznyrn.Przeżycie mistyczne oznacza u niego najbardziej intymne i
Pełne Poznanie rzeczywistości Bożej, w której relacja ,,ja i Bóg" przekracza
konwencjonalne ,,tu i teraz". Jednak omawiane cloświadczenie (pódobnie jak u
innYch mistyków) bynajmniej nie wyczerpuje poznania natury Boga w sposób
całoŚciowy. Reasumując: z jednej strony biskup z Hippony uznał w cloświaclczeniu
mistycznym poznanie Stwórcy, jednak z drugtej autor, odwołując się do teologii
Świętego Jana, dobitnie zasygnalizował epistemologiczną aporię, w świetle któiej

Bog Przekracza luclzkie mozliwości poznawcze l dlatego pozostaje On w pewnej
mierze nieosiągaln"y 0 1,18). Nasz autor bvł świadomytego, ze celem poznania
mistvcznego jest przede wszystkim stopniowe uobecnianie się tajemnicy Boga.
Natomiast wyrazem doświadczenia religijnego są przeżycia, takie jak mocllitwa,
dziękczvnienie, przeŻywianie liturgli oraz działalnośćcluszpasterska. Zestawienie
tYch dwóch doŚwiadczeńłączy ze sobą problem chrześcijańskiej mistyki, intuicji oraz
Bozego oświecenia.Powyższe zagadnienia są dla Augustyna częściowo związane z
Pojęciem ontologizmu. Ten ostatni termin okazuje się propozycją subtelną, a
ZatazeffI nowatorsk4, co pozwala oszacować dalsze perspektywy badawcze. Sam
autor nigdzie nie uznał, iż pojęcie bytu posiada pierwszeństwo względem teorii
Poznania. Podobnie sama intuicja (równiez na płaszczyźnie wiary) nie oznacza
jednoŚci poznania z bytem. Pomimo tego nie sposób odmówić Augustynowi pewnej
antroPologiczno-poznawczej triady, która przejawia się w jednościmomentu, jakim
jest Świadomość podmiotu,bycla, a takze istnienia. Nie choclzirzeczjasna o jeclność
W rozumieniu tomizmu, lecz o flLozoficzną korelacją, o której wspomni przeszło
PiętnaŚcie wieków poźniej S. Frank. Toteż nie sposób jest jednoznacznie
rozstrzYgnąĆ, czy poglądy AugusĘna można określićmianem ontologizmu. Na
gruncie osobisĘch doświadczeń naszego fllozofa nieosiągalny dla umysłu Bóg
Pozostaje wiecznym światłem,co nie oztlaczajednak stanowiska, w świetlektoregó
AugustYńskie llisio byłoby tozsame z bezpośrednim widzeniem natury roń.
PrzeProwadzone w pracy analizy pozostająw pewnej mierze otwarte, a sama teoria

ontologizmu nie daje podstaw do jej całkowitego odrzucenia.
Filozofia starochrześcijańskiego myśliciela moze prowadzić c1o róznych
interPretacji pojęcia doświadczenia. Dlatego w doktrynie Augustyna nie ma jeclnego
skonkretyzołvanego stanowiska, które w sposób jednoznaczny określałobypirezycia
jednostki. Nalezy taczej mówić o pe\^/nym uogólnieniu określającymdoświarlczenie
Za Pomocą rÓŻnych wewnętrznych aspektów tkwiących w jednym podmiocie. Do
najbardziej znaczących zaliczamy wymienione już wyżej funkcje duszy, które
decYdują nie tylko o omawianym doświadczeniu, ale.takze aktywizują ludzkie
działania w wymialze somatycznym oraz duchowym. Wydaje się uzasadnione
stwierdzenie, że dla biskupa z Hippony człowiek pomimo umiarkowanego
dualizmu pozostaje psycho-fizyczno-duchową jednością. Nietrudno jest clostrz
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Pojęcie doŚrł'iadczenia omówione w rozprawie obejmuje szeroki pluralizm
zagadnielr dających poczucie motywacji, a także kontroli nad własnym zyciem,
AugustYn wypowiadając się na temat doświadczeniaopisuje to zjawisko od strony
fllozoficznej, skupiając się głównie na bytowvch aspektach luclzkiej natury. Tytuł

rozPtawY wskazuje na dośćwyraźną tendencję, która charakteryzuje antropologię
HiPPończYka, a mianowicie, że człowiek nie jest rzeczywistością*yłąrrir"
materialną. Stanowisko naszego autora względem doświadczenia podmiotu jest
antYnaturalisfyczne / co oznacza, że istota ludzka nie jest zcleterminowana ptzez
czYnniki behawioralne 1ub determinizrn. Ytlszystko wskazuje na to, że przywołana
koncepcja sprzeciwia się powyższyrn tendencjom i przemawia za ujęciem
humanistyCZnymI a więc poglądem,który tłurnaczy działanie człowieka poprzez sily
tkwiące w nim samym. Do nich należv zaliczyć: pamięć, intelekt, wolę, świadomośĆ,
myśleniew zrraczel:rtu cogitarel pozrranlre otaz miłość.
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