
Józef Król

Hermeneutyczne koncepcje
doświadczenia religijnego
Studia Psychologica nr 4, 179-191

2003



Studia Psychologica 
U K SW  

4 (2002) s. 179-191

JÓ Z E F  K R Ó L
U niw ersytet O polski, Insty tu t Psychologii

HERMENEUTYCZNE KONCEPCJE DOŚWIADCZENIA RELIGIJNEGO

Hermeneutical concepts of religious experience 

Abstract
The article presents hermeneutical concepts of religious experience. The first section 

shows Gadamer’s views on hermeneutical approach to experience, according to which 
experience is a process, a “movement” of awareness leading to a mindful embrace of so
mething, to a creation of an insight. The second section presents the notion of a religio
us experience. Particular attention has been paid to the integral structure of a religious 
experience containing elements of cognitive, intellectual, emotional and evaluative natu
re. The last part o f the article presents a hermeneutical notion of religious experience. It 
presents the dialogical, historical and symbolic character of religious experience.

Doświadczenie, stanowiąc fundamentalną formę ludzkiego poznania, nie
przerwanie w dziejach myśli skupiało uwagę filozofów i psychologów. Z racji 
przypisywanej mu bezpośredniości i naoczności wyróżnia się ono wśród innych 
form dochodzenia do wiedzy. Niemniej, zdaniem Gadamera (1993, s. 324), po
jęcie doświadczenia jest jednym z najmniej wyjaśnionych pojęć, jakimi dysponu
jemy. Mówimy np. o doświadczeniu naukowym, ejdetycznym, metafizycznym, 
transcendentalnym, religijnym.

Nazwa „doświadczenie” (greckie słowo empiria, łacińskie experientia, angiel
skie experience, francuskie expérience, niemieckie Erfahrung) występowała w hi
storii ludzkiej w bardzo różnym znaczeniu. Można się spotkać z opinią mówiącą, 
że w historii myśli ludzkiej, zwłaszcza najnowszej, ukształtowały się dwa główne 
pojęcia doświadczenia: empirystyczne oraz fenomenologiczne. Albert (1988, s. 
454-467), jeden z autorów badających przemiany pojęcia doświadczenia w dzie
jach myśli ludzkiej, zauważył natomiast, że słowo „doświadczenie” używane było 
raczej w trzech znaczeniach. Zgodnie z pierwszym i najwęższym rozumieniem, 
doświadczenie jest percepcją wrażeń zmysłowych oraz ich umysłowym opraco
waniem. Drugie, nieco poszerzone rozumienie doświadczenia, nie ogranicza je
go przedmiotu do samych tylko wrażeń zmysłowych, lecz uznaje za ów przed
miot to wszystko, co jest bezpośrednio dane świadomości (zob. Król, 2002). 
Wreszcie doświadczenie w trzecim rozumieniu, zgodne z etymologią niemieckie
go słowa Erfahrung, wywodzoną od czasownika fahren („jechać”), oznacza pro
ces, „ruch” świadomości, dzięki któremu dochodzi się do rozumiejącego ujęcia 
czegoś, do uzyskania jakiegoś wglądu. W artykule tym interesować nas będzie



trzecie rozumienie doświadczenia, występujące we współczesnej myśli ludzkiej, 
które za Gadamerem (1993) można nazwać doświadczeniem hermeneutycznym.

1. HERMENEUTYCZNE POJĘCIE DOŚWIADCZENIA

Za właściwych twórców tego pojęcia uznać należy Diltheya, Heideggera i Ga- 
damera. Heidegger (1997, s. 152), który dużą uwagę przywiązywał do etymolo
gii słów, uważał bowiem sens etymologiczny za jakąś petryfikację sensu pierwot
nego, również i w rozważaniach na temat doświadczenia odwołał się do etymo
logii niemieckiego słowa Erfahrung. Słowo to, jak już wspomniano, wywodzi się 
od czasownika fahren („jechać”). Od strony etymologicznej zatem „doświadczać 
czegoś” oznacza „przemierzać drogę”, „wędrować do celu”. W zmierzaniu do 
celu oraz w rozumieniu go nie bez znaczenia jest sama droga. Liczy się nie tylko 
to, dokąd wędrujący doszedł, ale i to, w jaki sposób tam dotarł, co przeżywa! 
podczas drogi, gdyż to wszystko także kształtowało go i przemieniało jego świa
domość. Gadamer (1993, s. 329-330) zarzucał wszystkim dotychczasowym uję
ciom doświadczenia, łącznie z fenomenologicznym, że postrzegały one doświad
czenie wyłącznie od strony celu, wyniku (np. pojęcia ogólnego), a pomijały sam 
proces doświadczenia. Doświadczenie jako proces zmierza do zrozumienia sen
su czegoś. „Rozumienie” {das Verstehen) -  to drugie ważne słowo w całej herme
neutyce oraz w teorii doświadczenia hermeneutycznego. Ono również wiąże się 
z metaforyką drogi, w jego rdzeniu bowiem znajduje się czasownik stehen 
(„stać”). Rozumienie jest celem i kresem doświadczenia, jest zatrzymaniem się 
w drodze wówczas, gdy doszło się do jakiegoś punktu końcowego. Zatrzymanie 
się jest jednak zawsze przystanięciem w danym momencie historycznym. Świa
domość, którą Gadamer nazywał świadomością „efektywno-dziejową”, jest 
określona przez drogę, przez dany kontekst historyczny, od którego poprzez roz
maite redukcje chciała się uwolnić w aktach doświadczenia fenomenologia.

Przedmiotem doświadczenia nie jest nigdy czysty przedmiot sam w sobie, 
a więc to tylko, na co jest skierowana intencja aktu. Jest nim raczej to, co się 
nam w owym czasie jawi jako korelat naszej intencji. Dziedzina odnoszenia ak
tów doświadczenia jest pojęta bardzo szeroko. Jest nią cały przeżywany przez 
człowieka świat. Zdaniem Diltheya (1982, s. 196-201), akty doświadczenia mogą 
odnosić się do faktów zewnętrznych (do danych spostrzeżenia zewnętrznego), 
do faktów wewnętrznych (percepcja własnego istnienia oraz aktów poznania, 
myślenia, woli, przeżyć, danych spostrzeżenia zmysłowego wewnętrznego), do 
stanów psychicznych drugiego człowieka, a także do historycznych czynów czło
wieka, utrwalonych w tekstach i w dziełach sztuki. Również Gadamer (1993, 
s. 332, 334) podkreślał, że doświadczenia nie można ograniczać do samego do
świadczenia naukowego, ale należy je pojmować jako „doświadczenie w cało
ści”, a więc jako doświadczenie, którego przedmiotem jest cały przeżywany 
przez człowieka świat, domagający się zrozumienia, na czele z drugim człowie
kiem, jakimś Ty.

Gadamer (1993, s. 332-337) zwrócił ponadto uwagę na dodatkowe elementy, 
które pojawiają się w aktach doświadczenia. Doświadczenie uczy nas uznawania 
rzeczywistości, lecz uczy człowieka także prawdy o nim samym. Zdaniem Gada
mer a, doświadczenie czegoś jest zawsze zarazem doświadczeniem ludzkiej skoń-



czoności. W każdym akcie doświadczenia wiedza napotyka bowiem na swe gra
nice, przez co jest ona otwarta na przyszłość. Okazuje się jednak, gdy porówna 
się ze sobą następujące po sobie doświadczenia, że wszelkie oczekiwanie ma 
skończony i ograniczony charakter. Możliwości twórcze i planowanie rozumu 
napotykają na granice, uświadamiające człowiekowi jego skończoność. Z tym 
wiąże się kolejny doświadczany moment, jakim jest dziejowość. Każde doświad
czenie ujawnia to, że świadomość ludzka jest świadomością historyczną, istnieją
cą w danym momencie historycznym. Doświadczenie i rozumienie są uwarun
kowane przeszłością i teraźniejszością podmiotu, zależą też od całego kontek
stu, w jakim dokonuje się doświadczenie. Gadamer pisał dalej, że doświadczenie 
ma do czynienia z tradycją, którą można porównać do języka ujawniającego jakiś 
sens. Tradycja nie tylko towarzyszy doświadczeniu, ale, zdaniem Gadamer a, jest 
ona doświadczana.

Zwolennicy hermeneutycznego pojęcia doświadczenia wiele uwagi poświęcili 
analizie sposobu prezentowania się w świadomości tego, co dane w doświadcze
niu. Heidegger (1997, s. 165) i Gadamer (1993, s. 334) w opisie sposobu pre
zentowania się tego, co dane, posłużyli się metaforą rozmowy, dialogu. Każde 
doświadczenie może być porównane do poznania drugiego człowieka -  jakiegoś 
Ty. Gadamer omówi! trzy sposoby poznawania drugiego człowieka, którym od
powiadają trzy różne sposoby doświadczania czegoś. Pierwszym sposobem po
znawania innych jest poszukiwanie w ich zachowaniach tego, co typowe. W ta
kim nastawieniu jesteśmy przekonani o tym, że potrafimy przewidzieć czyjeś za
chowanie, jako że jest ono typowe. W płaszczyźnie doświadczenia hermeneu
tycznego takiemu sposobowi poznania człowieka odpowiada naiwna wiara 
w metodę czy też przekonanie, że gdy się wyłączy subiektywne momenty i re
spektować się będzie wymogi przyjętej metody, to uzyska się najlepsze poznanie 
właściwej zawartości tego, co dane w doświadczeniu. Zdaniem Gadamera, istota 
doświadczenia ulega wówczas zaciemnieniu. Drugi sposób poznania innego 
człowieka polega na tym, że choć jest on uznany za osobę, za Ty, to jednak owo 
Ty zostaje odniesione do mojego Ja. Pomiędzy Ja i Ty toczy się walka o wzajem
ne uznanie. Temu sposobowi poznania człowieka odpowiada takie doświadcze
nie, w którym ujawnia się świadomość historyczna. Świadomość historyczna, 
choć uwzględnia jednorazowość tego, co doświadczane (w poprzednim warian
cie uwzględniana była tylko typowość), to jednak nie uwzględnia własnej dziejo- 
wości. Człowiek chce się wznieść ponad własne uwarunkowania, uważając się za 
wolnego od uprzedzeń. Jeśli ktoś próbuje się w ten sposób dystansować od ży
ciowej więzi z tradycją, ten niszczy właściwy jej sens. Istnieje wreszcie trzeci, 
najwłaściwszy sposób doświadczenia Ty. Polega on na otwartości na to, co chce 
powiedzieć drugi człowiek, przy czym relacja ta powinna być wzajemna. Otwar
tość i słuchanie kogoś nie oznacza ślepego wykonywania jego woli, lecz goto
wość przyjęcia czegoś, co może być nawet przeciwne mnie samemu. Dokonuje 
się konfrontacja tego, kim jestem, jakie są moje uprzedzenia, przed-sądy, z tym, 
co ma mi do powiedzenia ktoś drugi. Ten typ doświadczenia uznał Gadamer za 
najwłaściwszy model doświadczenia hermeneutycznego. Wówczas, gdy stajemy 
wobec doświadczenia w postawie otwartej wobec tego, co dane, wobec tradycji, 
to cechować nas winna świadomość tego, kim jesteśmy oraz gotowość przyjęcia



tego, czego uczy nas doświadczenie, w tym także tego, co jest nam przeciwne. 
W obliczu doświadczenia zmienia się nasza wiedza i jej przedmiot. Nasze rozu
mienie doświadczanej rzeczywistości wymaga więc często szeregu doświadczeń, 
które mają ten sam przedmiot. Każde jednak kolejne doświadczenie prowadzi 
do innego nieco rozumienia i na tym polega nasz nieustanny „dialog” z rzeczywi
stością, mający strukturę „hermeneutycznego koła”.

Doświadczenie hermeneutyczne nie jest bezzałożeniowe ani pozbawione po
średnictwa, lecz jest zapośredniczone przez dzieje: zarówno dzieje człowieka do
świadczającego, jak i doświadczanej rzeczywistości. Doświadczenie jest zanurzo
ne w dziejach, które oddziałują na świadomość, na sposób prezentacji, a także 
na sam przedmiot. Z drugiej strony, każde doświadczenie wpływa na dzieje. Ga- 
damer wprowadził tu pojęcie „dziejów efektywnych” (Wirkungsgeschichte). Czło
wiek jako podmiot jest dziejowy, to znaczy, że nigdy nie osiąga on pełnej samo- 
wiedzy. Każdorazowe rozumienie polega na stapianiu się horyzontów współcze
sności i przeszłości. Doświadczenie jest także zapośredniczone przez język, tra
dycję, uprzednią wiedzę stanowiącą o „przed-rozumieniu” tego, co doświadcza
ne, o „przed-sądach”. Podkreślał to już Dilthey w swojej „filozofii życia”, w któ
rej życie pojmowane było nie tylko jako fenomen biologiczny, lecz także jako 
świat ludzkiej kultury i historii oraz jako określony sposób myślenia i odczuwa
nia, zmieniający się wraz z epokami.

Sformułowane wyżej uwagi dotyczące przedmiotu i sposobu prezentowania 
się tego, co dane w doświadczeniu, zawierały już niektóre tezy dotyczące samego 
podmiotu doświadczenia. Spróbujmy je podsumować. Kim jest podmiot do
świadczenia hermeneutycznego? Jest nim oczywiście indywidualny, jednostkowy 
człowiek, dysponujący niezbędnymi władzami poznawczymi (zmysły, intelekt, 
pamięć, świadomość). Podmiot doświadczenia jest jednostkowy, lecz nie odizo
lowany od innych podmiotów ani od całokształtu dziejów. Społeczność oraz 
dzieje kształtują stan rozumienia, który jest celem doświadczenia. Podmiot jest 
więc efektywno-dziejowy, kształtowany przez dzieje i je kształtujący. Aby mogło 
się zrealizować doświadczenie hermeneutyczne, niezbędna jest postawa otwar
tości, polegająca na gotowości przyjęcia tego, co dane w doświadczeniu, nawet 
wtedy, gdy jest to czymś nieprzewidywalnym oraz przeciwnym dotychczasowej 
wiedzy. Wiedza podmiotu i rozumienie nie mają nigdy charakteru zamkniętego 
i ostatecznego. Doświadczenie, którego elementem strukturalnym jest moment 
negatywności, zastępowane jest przez kolejne doświadczenia, a stan rozumienia 
jest znoszony przez nowe rozumienia. Gotowość do „słuchania” doświadczenia 
oraz do nieustannego rewidowania swojego rozumienia, będąca cechą świado
mości „efektywno-dziej owej ”, stanowi przeciwieństwo postawy dogmatycznej, 
uniemożliwiaj ącej doświadczenie.

Doświadczenie hermeneutyczne różni się, co oczywiste, od ujęcia empiry- 
stycznego. Takie przedmioty tego doświadczenia, jak sens, tradycja, itp. nie mo
gą stać się przedmiotem percepcji zmysłowej. Jest to jednak inne pojęcie do
świadczenia także w stosunku do pojęcia fenomenologicznego. Przedmiot do
świadczenia hermeneutycznego jest pojęty przynajmniej równie szeroko, jak 
w pojęciu fenomenologicznym. O ile jednak metoda dochodzenia do właściwego 
doświadczenia fenomenologicznego polegała na stopniowej eliminacji tego



wszystkiego, co nie było bezpośrednio dane, źródłowo prezentujące się, o tyle 
w hermeneutyce cały kontekst dziejowy, językowy, pochodzący z tradycji, był 
elementem składającym się na rozumienie. Fenomenologowie mieli nadzieję zy
skać dzięki swemu doświadczeniu wiedzę absolutnie niepowątpiewalną, nato
miast przedstawiciele hermeneutyki przyjmowali raczej heglowski pogląd o zno
szeniu się kolejnych faz uzyskanej wiedzy (Wolsza, 1999, s. 37-44).

2. POJĘCIE DOŚWIADCZENIA RELIGIJNEGO

Pojęcie „doświadczenia religijnego” budzi żywe zainteresowanie przedstawi
cieli wielu dyscyplin naukowych, wśród nich także i psychologów. Różne nauki 
przypisują temu pojęciu odmienną treść, a jego potoczne rozumienie i język ży
cia codziennego dodatkowo wzmacniają istniejące wieloznaczności. Chociaż do
świadczenie religijne należy do centralnych pojęć psychologii religii, to i tu nie 
ma zgodności co do rozumienia jego znaczenia (por. Argyle, 2000, s. 46).

Termin „doświadczenie religijne” używany byl przez psychologów religii 
w różnym znaczeniu. Niektórzy utożsamiali ten termin z „przeżyciem religij
nym”. Doświadczenie jest jednak pojęciem szerszym od przeżycia, zawiera ono 
w sobie element poznawczy, emocjonalny oraz wartościujący, natomiast w prze
życiu wyeksponowany jest element emocjonalny. Przeżycie należy traktować ja
ko element doświadczenia. Można więc powiedzieć, że każde przeżycie jest jed
nocześnie doświadczeniem. Doświadczenie jest współtworzone przez przeżycia, 
ale nie jest ich prostą sumą, stąd nie do końca zasadna wydaje się niemal po
wszechna praktyka używania zamiennie tych terminów. Problem ten nabiera 
szczególnej ostrości w odniesieniu do doświadczeń i przeżyć religijnych. Smith 
(1971, s. 26) w miejsce terminu „doświadczenie religijne” używał wyrażenia 
„religijny wymiar doświadczenia ludzkiego”. Chciał przez to podkreślić, że reli
gijność nie jest jedynie wycinkiem życia człowieka, lecz jego swoistym, głębszym 
wymiarem, odniesieniem wszystkiego do Boga. Dlatego wszystko może przetwo
rzyć się w doświadczenie religijne: podziw przyrody, przeżywana radość, smutek, 
więź rodzinna i narodowa, uczucie miłości, dobrze wykonywana praca itd.

Konkretne opisy doświadczenia religijnego są ujmowane różnorodnie. Hes
sen (1955, t. 2, s. 103) określa je jako „rozgrywające się w centrum osobowości 
przeżycie transcendentnej rzeczywistości aksjologicznej, będącej misterium tre
mendum  i zarazem misterium fascinosum”. Pokrewny charakter posiada opis 
Guardiniego (1957, s. 26), który doświadczenie religijne nazywa „odczuciem 
pierwiastka innego, świętego, tego numinosum”. Opisy te nawiązują do analiz 
Otta, zawarte w jego dziele Świętość. Mouroux (1952) doświadczenie religijne 
nazywa zespołem aktów, poprzez które człowiek nawiązuje relację z Bogiem. 
Można formułować jeszcze inne opisy, np. że doświadczenie religijne jest: spo
tkaniem z Bogiem, świadomością realności bóstwa i włączeniem się w jego we
wnętrzne życie, przeżywaniem zależności wobec transcendentnego sacrum. Wie
lość proponowanych opisów doświadczenia religijnego pochodzi stąd, że akcen
tują one różne aspekty tego zjawiska: ontologiczne i aksjologiczne, podmiotowe 
i przedmiotowe, poznawcze i emocjonalne.

Whiteley (1973, s. 258-265) wyróżnia doświadczenie religijne w sensie ści
słym i szerszym. Doświadczenie religijne w sensie ścisłym odnosi się do przeżyć



wyjątkowo intensywnych, posiadających wyraźne odniesienie do Boga, np. na
wrócenia, przeżycia mistyczne, objawienia itp. Doświadczenie religijne w sensie 
szerokim obejmuje to wszystko, co w jakikolwiek sposób łączy się z bóstwem, 
np. modlitwa, kult, ofiara, wiara, miłość Boga. Niektóre formy doświadczenia 
religijnego są powszechnie spotykane, inne występują jedynie sporadycznie.

Doświadczenie religijne ujmowane podmiotowo charakteryzują następujące 
cechy:

1) Obejmuje ono całe życie psychiczne jednostki, zarówno jego sferę poznaw
czą, emocjonalną, jak i dążeniową.

2) W zakres doświadczenia religijnego wchodzi wartość najwyższa dla jed
nostki. Przedmiot doświadczenia religijnego jest często nazywany wartością naj
wyższą.

3) Doświadczenie religijne ma charakter jakości bezpośredniej i egzysten
cjalnej {direct and existential). Wiedzę jednostka otrzymuje nie przez opis czy 
wnioskowanie, lecz przez zapoznanie się (aequaintance with) z jakością do
świadczenia.

4) Wywiera ono obserwowalny wpływ na życie religijne jednostki. Nie może 
być zatrzymane w szczególnych „sektorach” wewnątrz jednostki. Wpływa na 
wszystkie sfery jej życia (Argyle, 2000, s. 47; Chaim, 1991, s. 33).

Doświadczenie religijne uważane jest za istotny parametr religijności, za jej 
„rdzeń”. Występuje u jej źródeł, jest warunkiem jej trwałości, znajduje się u kre
su religijnej relacji. Doświadczenie religijne mobilizuje wszystkie zasoby jed
nostki: poznawcze, emocjonalne, wartościujące, dążeniowe, fizyczne i społeczne, 
a nawet motywacje do zmiany, umożliwia jednostce samotranscendencję, przyję
cie i zaangażowanie w to, co dotychczas było nieznane. Jest ono źródłem religij
nego zaangażowania i selektywnym modyfikatorem dalszych doświadczeń jed
nostki. Osobiste doświadczenie religijne o większej czy mniejszej intensywności 
jest istotnym źródłem religijnych przekonań dotyczących przedmiotu religijnego 
(Beit-Hallahmi, Argyle, 1997, s. 74; Chaim, 1991, s. 34).

Jeżeli doświadczenie transcendencji znajduje się w centrum, a nie na peryfe
riach codziennych doświadczeń i zaangażowań jednostki, to pojęcia religijne i rze
czywistości przez nie oznaczone dostarczają jednostce podstaw do uznania ich 
wiarygodności. Dzięki swoim egzystencjalnym przesłankom znajdują centralne 
miejsce w religijnej postawie jednostki. Natomiast brak doświadczeń z przedmio
tem religijnym lub niedostatek nabytych z tradycji religijnej wzorców do ich inter
pretacji może zatrzymać percepcję ich znaczenia na poziomie języka werbalnego 
(„martwe formuły”) i prowadzić do zaburzonej komunikacji z przedmiotem, 
a przez to do postawy niezdecydowanej, indyferentnej (Chaim, 1991, s. 33-34).

We współczesnej psychologii religii podkreśla się, że doświadczenie religijne 
ma strukturę integralną (zob. Argyle, 2000, s. 46). Zawiera ono elementy po- 
znawczo-intelektualne, emocjonalne oraz wartościujące, nigdy jednak nie iden
tyfikuje się ono w pełni z żadnym z tych elementów. Dlatego doświadczeniem 
religijnym nie jest jeszcze czysto spekulatywna refleksja o Bogu, przeżywanie 
podniosłych stanów emocjonalnych ani życie etycznie zgodne z normami religij
nymi. Doświadczenie religijne jest aktem osobowym, wyrazem całej ludzkiej eg
zystencji: rozumnym przyjęciem prawdy o Absolucie, przeżyciem emocjonalnym



oraz życiem potwierdzonym aktami miłości. Całe ludzkie Ja zmierza ku boskie
mu Ty, cały człowiek zaangażowany jest w autentycznym doświadczeniu religij
nym. Hessen (1962, s. 65, 71) doświadczenie religijne określa mianem „intuicji 
totalitarnej”, mając na uwadze uaktualnienie całej osoby ludzkiej. Doświadcze
nie religijne posiada charakter responsoryczny i dialogowy, dlatego jest czymś 
więcej aniżeli poznaniem Absolutu. Jest ono osobowym spotkaniem z Bogiem: 
przyjmowaniem Go i zarazem oddaniem się Jemu. Myśl ta została bardzo moc
no zaakcentowana w hermeneutycznych koncepcjach doświadczenia religijnego.

3. HERMENEUTYCZNE POJĘCIE DOŚWIADCZENIA RELIGIJNEGO

Gadamer (1993, s. 334) twierdzi, jak już wspomniano, że „przedmiot do
świadczenia ma charakter osoby” i porównuje je  do doświadczenia ly . Doświad
czenie jest „spotkaniem”, które nie należy uważać za wyłączną czynność pod
miotu, lecz za wydarzenie (Ereignis), czyli coś, co się człowiekowi przydarza, jak 
np. spotkanie z drugą osobą. Doświadczenie podlega dialektyce pytań i odpo
wiedzi, a przedmiot doświadczany jest jak partner w komunikacji, którego nie 
można poddać pod własne władztwo i uczynić z niego przedmiot własnej kalku
lacji.

Według Bubera (1992), który sformułował tak zwaną zasadę dialogiczną (das 
dialogische Prinzip), u początku wszelkiego ludzkiego doświadczenia znajduje się 
relacja będąca spotkaniem, opisana przez niego przy pomocy fundamentalnego 
słowa Ja-Ту. Stwierdzając: „Na początku jest relacja” (Buber, 1992, s. 49), po
wołuje się on na przykłady z życia ludów pierwotnych: „Podstawowe, budzące 
ducha, wrażenia i wzruszenia «człowieka naturalnego», to wrażenia i wzruszenia 
pochodzące z procesów relacji, przeżycia jakiegoś Naprzeciw, oraz ze stanów re
lacji, z życia z jakimś Naprzeciw. (...) Zasadnicza różnica między dwoma funda
mentalnymi słowami ujawnia się w duchowej historii człowieka pierwotnego 
w tym, że już w pierwotnym wydarzeniu relacji wypowiada on fundamentalne 
słowo Ja-Ту w sposób naturalny, jakby jeszcze nieupostaciowiony, a więc zanim 
poznał siebie jako Ja” (Buber, 1992, s. 50, 52). Trwając w takiej relacji, a więc 
„wypowiadając” fundamentalne słowo Ja-Ту, Ja staje się osobą.

Pierwsze i podstawowe dzieło z zakresu filozofii dialogu Bubera -J a  i T y -  by
ło przepracowaną wersją jego wykładów pt. Religion als Gegenwart, wygłoszo
nych we Frankfurcie w 1922 r. W pierwszym zamyśle autora miał to być rodzaj 
wstępu do wielkiej pracy o charakterze teologicznym. Stąd najważniejszą częścią 
książki Ja i Ty jest część trzecia, poświęcona problematyce Boga jako wiecznego 
Ty. Właściwym centrum zainteresowań M. Bubera nie jest wcale relacja Ja-Ту ja
ko relacja między człowiekiem a człowiekiem, lecz relacja człowieka do Boga.

Przedmiotem doświadczenia religijnego, w świetle tej koncepcji, nie jest 
rzecz, lecz osoba-podmiot. Dialog nawiązuje się wyłącznie z Kimś, z bytem oso
bowym. Doświadczenie religijne posiada charakter dialogiczno-egzystencjalny, 
stanowiąc relację pomiędzy człowiekiem, a Bogiem. Relacja człowieka wobec 
bóstwa winna być relacją typu Ja-Ту (Buber, 1992, s. 85nn). Jeżeli Bóg przestaje 
być osobowym partnerem dialogu, to przeistacza się w bezosobowe Ono. Takie 
niebezpieczeństwo pojawia się w panteizujących i idealistycznych koncepcjach 
Absolutu. W autentycznym doświadczeniu religijnym osobowość Boga jest wy



raźna, czego przykładem jest modlitwa, która jest dialogiem, sytuacją spotkania, 
w którym człowiek może zwrócić się bezpośrednio do Boga.

Dla Bubera Bóg to wieczne Ty. W przeciwieństwie do wszystkich innych Ty, 
wobec których człowiek staje, a które muszą w pewnym momencie stać się Ono. 
Buber (1992, s. 48) nazywa to „melancholią ludzkiego przeznaczenia”. Bóg ni
gdy nie stanie się dla człowieka Ono, nie stanie się przedmiotem. „Tylko Jedno 
Ty, zgodnie ze swoją istotą, nie przestaje nigdy być dla nas Ty. Niewątpliwie ten 
kto zna Boga, zna także oddalenie od Boga oraz udrękę oschłości wylęknionego 
serca; nie zna jednak nieobecności. Tylko my nie zawsze jesteśmy obecni. (...) 
Czy mówi się o Bogu On czy To, zawsze jest to alegoria. Gdy jednak mówimy do 
Niego Ty, śmiertelny zmysł niezłomną prawdę świata przyobleka w słowo” (Bu
ber, 1992, s. 101). Na skutek tego świat nabiera sensu, a człowiek odkrywa swe 
powołanie. Ono z kolei sprawia, że człowiek może wejść w bezpośredni dialog 
z Bogiem, znajdując w Nim ukojenie swej tęsknoty za nieustanną obecnością 
Drugiej osoby. „Spotkanie z Bogiem przydarza się człowiekowi nie po to, by zaj
mował się Bogiem, lecz by okazał w świecie sens. Każde objawienie jest powoła
niem i posłaniem. (...) W twoim posłannictwie Bóg pozostaje dla ciebie obecno
ścią. Kto podąża jako posłany, ma Boga zawsze przed sobą: im wierniejsze wy
pełnienie, tym mocniejsza i trwalsza bliskość. Oczywiście człowiek taki nie może 
zajmować się Bogiem, ale może z nim rozmawiać” (Buber, 1992, s. 112-113).

Doświadczenie Boga w koncepcji hermeneutycznej jest więc spotkaniem 
z Drugim Ty, nie jest ono wyłączną czynnością podmiotu, lecz wydarzeniem, 
czymś, co się człowiekowi przydarza, ma ono charakter dialogiczno-egzysten- 
cjalny, umożliwia odkrycie sensu w świecie.

Jak już wspomniano, doświadczenie w koncepcji hermeneutycznej ma charak
ter dziejowy (Gadamer, 1993, s. 333). Nie jest ono jednorazowym aktem, uję
ciem tego, co bezpośrednio dane za pomocą spostrzeżeń zmysłowych czy intu
icji, lecz procesem. Doświadczenie zatopione jest zawsze w dziejach, które na 
człowieka oddziałują, i odwrotnie -  doświadczenie oddziałuje na historię, tworzy 
ją. Dziejowość doświadczenia wynika z samej natury istnienia człowieka w świe
cie, który jest istotą czasową i dziejowo uwarunkowaną. W doświadczenie wpi
sują się zatem dwa wymiary dziejowości: wymiar wspólnotowy i indywidualny. 
Dziejowość wspólnotowa jest dzielona ze społeczeństwem, w którym człowiek 
jest zatopiony, a indywidualna wynika z konkretnego indywidualnego pochodze
nia i biografii. Nie tylko podmiot jest dziejowy. Gadamer (1993, s. 285-291) 
wskazuje na fakt, że również doświadczane przedmioty podlegają historycznym 
przemianom. W ten sposób zostaje przerzucony pomost między podmiotem 
a przedmiotem, które się różnią, ale w doświadczeniu wzajemnie się warunkują. 
Gadamer wychodzi poza dychotomiczny schemat podmiot-przedmiot.

Doświadczenie religijne również ma charakter dziejowy w wymiarze wspólno
towym i indywidualnym. Przedmiot doświadczenia religijnego (Bóg, Absolut) 
doświadczany jest w historii ludzkości (w historii powszechnej, w historii religii) 
oraz w historii indywidualnej, osobistej, każdego człowieka. To doświadczenie 
Boga w indywidualnej historii życia człowieka jest szczególnie interesujące dla 
psychologii religii. Doświadczany przedmiot (pojęcie Boga, obraz Boga) podle
ga przemianom w historii życia jednostki.



Zdaniem Gadamera (1993, s. 333), zasadniczym momentem doświadczenia 
jest jego zaiożeniowość, która wiąże się z dziejowością. To następna konsekwen
cja fenomenu istnienia człowieka w świecie i współistnienia z innymi. Człowiek 
żyje w określonym miejscu, czasie i wraz z innymi dzieli wspólną sytuację dziejo
wą, społeczną i religijną. Doświadczenie nie rozpoczyna się od punktu zerowe
go. Człowiek, zanim rozpocznie rozważania, niesie w swej świadomości jakieś 
rozumienie doświadczanego przedmiotu. Rozumienie świadomości doświadcza
jącej jest wynikiem poprzednich doświadczeń osobistych lub społecznych, które 
zamknięte są w tradycji (również w tradycji religijnej) i języku (także w języku 
religijnym). Warunkiem jakiegokolwiek rozumienia przedmiotu doświadczane
go jest jego przedrozumienie. Droga od przedrozumienia do rozumienia ma 
charakter kolisty, a właściwie wznoszącej się spirali. Przedrozumienie rzuca 
światło na doświadczające rozumienie, a to, co doświadczane, z kolei przedsta
wia treść przedrozumienia w nowym świetle. Przedrozumienie przedmiotu (Bo
ga, Absolutu) doświadczenia religijnego zatopione jest zawsze w jakiejś tradycji 
religijnej.

Doświadczenie ma charakter językowy. Gadamer (1993, s. 354-443) podaje, 
że wszelkie poznanie świata przez człowieka następuje za pośrednictwem mowy. 
Już pierwsza orientacja w świecie dokonuje się za jej pośrednictwem. Językowy 
charakter istnienia człowieka w świecie określa w końcu całą sferę doświadcze
nia. Zdaniem Gadamera (1993, s. 399, 414), doświadczenie aktualizuje się 
w komunikacji, w żywym języku. Fakt ten jest wyrazem wspólnotowego charak
teru przedrozumienia i zatopienia w jakiejś tradyqi. Doświadczenie świata nie 
dokonuje się w pojedynkę, lecz drogą komunikacji, tym samym dostęp do świata 
jest możliwy jedynie za pośrednictwem języka.

W doświadczeniu religijnym ogromną rolę odgrywa język religijny. Zdaniem 
Ricoeura (1986), język religijny, najgłębszy z języków, jest symboliczny i metafo
ryczny. Ma zawsze „coś więcej” w sygnifikacie. Symboliczny charakter języka re
ligijnego umożliwia percepcję tych obszarów Absolutu, które są niedostępne 
w bezpośrednim doświadczeniu. Jednostka wchodząc poprzez symbol (obraz, 
metafora) w rzeczywistość daną w symbolu, uzyskuje nowe interpretacje Absolu
tu, świata, siebie, swojej sytuacji (por. Tillich, 1987, s. 23).

Psychologowie religii, świadomi rangi jaką zajmuje symbol w języku rełigii, 
poświęcają mu sporo uwagi i podkreślają jego znaczenie w doświadczeniu reli
gijnym. Symbol stanowi tutaj swoistą, o wyjątkowych walorach „strukturę po
średniczącą” pomiędzy człowiekiem a Absolutem. Struktury te ułatwiają pozna
nie przedmiotu doświadczenia religijnego, który można poznać jedynie pośred
nio, „odczytując” jego treść za pomocą znaków i symboli.

Symbole, w tym także symbole religijne, są pewnymi strukturami zastanymi. 
Jednostka nie konstruuje symboli, ale spotyka się z mmi. Znana formuła mówi, 
że symbol „daje do myślenia”. Interpretując tę Kaniowską sentencję, Ricoeur 
(1975, s. 30) mówi: „Sentencja sugeruje zatem, że wszystko zostało już powie
dziane w sposób zagadkowy, a mimo to wszystko trzeba zaczynać i rozpoczynać 
w wymiarze myślenia”. W innym miejscu ten sam autor pisze: „Znaczenia są 
«przywoływane», «poddawane» -  w sensie czasownika greckiego «napomykać», 
od którego pochodzi słowo «zagadka»; a więc daje go jako zagadkę, a nie odda



je  przez przekład” (Ricoeur, 1975, s. 13). Treść, którą symbol przedstawia czło
wiekowi, zakłada jego aktywność wyrażającą się w akcie interpretacji. Symbol 
„daje do myślenia”, jest czymś, co trzeba odszyfrować, jest „kłębkiem sensu -  
składającym się z sensów zamkniętych jedne w drugich jak chińskie kulki” (Ri
coeur, 1975, s. 78). Akt interpretacji nie jest aktem czysto umysłowym. Symbol 
rozważany z zewnątrz, rozpatrywany jako pewna struktura poznawcza, ubożeje 
i strzeże zazdrośnie ukrytych w nim sensów. Proces interpretacji symbolu jest 
połączeniem rozumienia i aktu szeroko pojmowanej wiary, czyli postawy otwar
cia, akceptacji, przyjęcia. Mamy tu znowu do czynienia z tzw. „kołem hermeneu- 
tycznym” -  aby lepiej zrozumieć należy najpierw „uwierzyć”, rozumienie z kolei 
pogłębia „wiarę”. Zdaniem Ricoeura (1975, s. 36), „należy rozumieć żeby wie
rzyć, lecz trzeba wierzyć żeby zrozumieć”. Dopiero takie połączenie prowadzi do 
coraz pełniejszego odkrycia sensu. Odkrycie to jest funkcją całego człowieka, 
a nie tylko jego strony poznawczej. Mówi się o potrzebie „zżycia się” z symbo
lem. Można także mówić o potrzebie życia „w aurze interpretowanego tekstu”, 
w tym również symbolu. Proces poznawczy dokonujący się w oparciu o symbol 
jest ciągle otwarty. Jeden sens odsyła do drugiego, pokrewnego lub obcego, bli
skiego lub dalekiego. Sensy „unoszą” poznającego: to, co ma być odczuwane, 
odszyfrowane jest ciągle „niedokończone” i „niedokonane” (Ożóg, 1983, s. 67).

Treści i znaczenia symbolu nigdy nie można wyrazić do końca w sposób racjo
nalny. Symbol nie może być wyczerpany przez język pojęciowy. Jacobi (1993, s. 
136) pisze, że „jego część irracjonalną możemy jedynie «chwytać uczuciem». 
Dlatego symbol przemawia zawsze do całej psyche, zarówno do jej części świado
mej, jak i nieświadomej oraz wszystkich jej funkcji”.

Symbol, jako poznawcza struktura pośrednicząca, zaspokaja w integralny 
sposób potrzeby poznawcze człowieka. Daje mu specyficzną wiedzę o we
wnętrznej strukturze rzeczywistości, wyjaśniają i tłumaczy. Niezależnie od for
my występowania (przedmioty, gesty, rytuały, osoby, słowa), symbol zawiera 
w sobie wiedzę o człowieku, społeczeństwie, naturze i Bogu. Prawdopodobnie 
jest to bardzo często poznanie typu „wglądu” -  intuicyjne doświadczenie stanu 
rzeczy w ścisłym przyporządkowaniu do podmiotu. Wiedza oparta na poznaniu 
symbolu ma, jak się wydaje, bardziej charakter mądrości, aniżeli systematycz
nych twierdzeń o charakterze naukowym. Jest to wiedza „głęboka”, ostatecznie 
tłumacząca rzeczywistość, i zarazem wiedza „gorąca”, stanowiąca podstawę za
angażowania egzystencjalnego. Dotyczy to zawsze symboli religijnych: „Symbo
le i obrzędy religijne zaspokajają potrzebę ostatecznego wytłumaczenia rzeczy
wistości. Zawarty w symbolach «plan interpretacyjny» dostarcza «głębokiej» 
wiedzy -  stanowiącej podstawę głębokiego zaangażowania egzystencjalnego. 
Liturgia, na którą składają się symbole, zawiera w sobie jasny i stanowczy po
gląd na świat” (Greely, 1971, s. 112-113). Język symbolu przybliża człowiekowi 
to, co niewyrażalne w języku dyskursywnym; dociera do sedna rzeczywistości, 
która ostatecznie pozostaje Tajemnicą. Pełni on ważną rolę w doświadczeniu tej 
Tajemnicy, „egzystencjalnym dotknięciu”, dla którego schematyczne i spłasz
czone pojęcia są nieadekwatne. Można to zauważyć zwłaszcza w doświadcze
niach mistycznych i kontemplacyjnych, które są bezpośrednim poznaniem 
i spotkaniem z Bogiem. Jedynie symbol może nam przybliżyć naturę tego spo



tkania, podobnie jak symbol przybliża nam i wprowadza nas w naturę samego 
Boga (Ożóg, 1983, s. 68).

W doświadczeniu religijnym symbole posiadają silną komponentę emocjonal
ną. Zawarta jest ona w warstwie konotacyjnej symbolu, która ma charakter jed
nostkowy, wewnętrzny, specyficzny dla danej osoby. Tak jak w warstwie denota- 
cyjnej dominującą rolę odgrywa sfera poznawcza, tak w warstwie konotacyjnej 
najważniejszą funkcję pełni sfera emocjonalno-dążeniowa. Te aspekty symbolu 
są znacznie trudniejsze do werbalizacji -  najczęściej mają charakter jedyny i nie
powtarzalny. Symbole, jak krótko stwierdza Alleau (1976, s. 57-58), są „obcią
żone” emocjonalnie i uczuciowo. Kontakt z symbolem wyzwala szereg emocji 
i uczuć o różnym stopniu natężenia, różnym znaku i jakości. Podobnie jak treści 
poznawcze, tak i te stany „uwikłane” są w kontekst poprzednich doświadczeń 
jednostki. Symbol niesie także możliwość wyrażenia doznań emocjonalnych. 
„Pewne zjawiska fizyczne sugerują z samej swej natury pewne doświadczenia 
emocjonalne i myślowe, my zaś wyrażamy doznania emocjonalne językiem do
znań fizycznych, to znaczy symbolicznie” (Fromm, 1977, s. 37).

Przyjmując za M. Schelerem rozróżnienie stanu uczuciowego i „czucia cze
goś”, należy prżypuszczać, że symbole, zwłaszcza religijne, mają szczególną wła
ściwość wywoływania w podmiocie „czucia” tego, co symbolizują -  czyli ułatwia
ją podmiotowi emocjonalny kontakt z rzeczywistością, do której odsyłają i w któ
rej uczestniczą. „Czucie uchwytuje swój przedmiot bezpośrednio. Jest ono od
niesione do własnego przedmiotu w sposób analogiczny do tego, jak się dzieje 
w przypadku przedstawienia, nie przypomina zaś pośredniej relacji «myślenia
0 czymś»” (Buczyńska-Garewicz, 1981, s. 133). M. Scheler owemu „czuciu cze
goś” przypisuje funkcję kognitywną, zupełnie jednak odmienną od poznania 
umysłowego, mającą odmienne przedmioty oraz różną logikę.

„Czucie” symbolu, jego warstw znaczeniowych, ma charakter receptywny. Jest 
swoistym „wchłonięciem” sensów, przy jednoczesnym procesie ich tworzenia. 
„Dający do myślenia” symbol „daje także do odczuwania”, gdyż jest strukturą, 
która umożliwia człowiekowi pełny kontakt z rzeczywistością przekraczającą go
1 niepoznawalną racjonalnie.

Symbole, zwłaszcza religijne, organizują naszą sferę emocjonalną, porządkują 
nasze doświadczenia. Zdaniem Ricouera (1975, s. 21-22), „symbol naprawdę 
otwiera i odsłania dziedziny doświadczenia -  posiada moc porządkowania całe
go pola ludzkiego doświadczenia”. Sfera doznań emocjonalnych otrzymuje za 
pośrednictwem symbolu sens, znaczenie. Symbol zwiększa stopień refleksyjno- 
ści. Pozwala na określone doznania, które mają często charakter pozawerbalny 
i irracjonalny. Nie oznacza to jednak, że symbol staje się narzędziem redukcji 
doznania emocjonalnego do płaszczyzny świadomości. Symbol ocala specyfikę 
i integralność emocjonalnego kontaktu z rzeczywistością. Organizując doznanie, 
czyni to w sposób pełniejszy, aniżeli pozwala na to język racjonalny i proces inte- 
lektualizacji uczuć (Ożóg, 1983, s. 69-70).

Oprócz planu interpretacyjnego symbole zawierają plan aksjologiczny. Niosą 
z sobą i umożliwiają doświadczenie wartości. Dotyczy to przede wszystkim sym
bolu religijnego. Zdaniem Tischnera (1971, s. 153-154), „symbol religijny jest 
przede wszystkim symbolem aksjologicznym. Stoi on w pewnej szczególnej, wy



magającej odrębnego opisu relacji do różnego typu i rzędu wartości («wital
nych», «duchowych», «moralnych»), wśród których naczelne miejsce zajmuje sa
crum, jako wartość najwyższa, a zarazem podstawowa”.

Symbol zatem nie tylko „daje do myślenia”, ale także „daje do odczuwania”, 
w konsekwencji „daje do wyboru”, motywuje i „daje do działania”. Plan aksjolo- 
giczno-normatywny symbolu w dużej mierze zależy od aktywności podmiotu, je
go zdolności odczuwania sensu, odszyfrowywania planu normatywnego symbo
lu. Decydujący wydaje się tutaj stopień „zżycia” się z jego znaczeniami. Moc 
normatywna symbolu motywująca i regulująca zachowanie człowieka posiada 
szereg złożonych i powiązanych ze sobą uwarunkowań. Działanie dopełnia pro
ces „zżywania się z symbolem”, który jest procesem wchodzenia w rzeczywistość 
reprezentowaną i objawianą przez symbol jako strukturę pośredniczącą (Ożóg, 
1983, s. 71).

Zdaniem Weltego (1980, s. 17), w pełnym tego słowa znaczeniu o doświad
czeniu możemy mówić wówczas, kiedy dotyka ono całego człowieka i przemie
nia go. Doświadczenie nie może pozostawić człowieka takim samym jakim był, 
zanim stało się ono jego udziałem. Po przeżytym doświadczeniu człowiek widzi 
i odnosi się inaczej do świata, innych i do siebie. Prawdziwe doświadczenie do
konuje przemiany sposobu bycia w świecie. Fakt przemiany stanowi kryterium 
prawdziwości dokonanego doświadczenia. Przemieniający charakter doświad
czenia może wystąpić raptownie lub przebiegać w długim procesie dojrzewania.

Również doświadczenie religijne nie pozostaje bez wpływu na stosunek czło
wieka do świata, innych i samego siebie. Ma też wpływ na kształtowanie się i roz
wój osobowości człowieka (zob. Chlewiński, 2000, s. 101-127).

Hermeneutyczne koncepcje doświadczenia religijnego otwierają nowe możli
wości badania zjawisk religijnych. Koncepcje te pozwalają pogłębić rozumienie 
dynamiki i rozwoju religijnego w ciągu całego życia człowieka. Umożliwiają rów
nież pogłębioną analizę konfliktów i kryzysów religijnych. Otwierają na nowe 
obszary badań, wyzwalając nie tylko nowe pytania, ale także stymulując do 
wprowadzenia nowych strategii i metod badawczych.
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