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Krakowie; z Austrii - prof. Otto König z Wydziału Teologii Uniwersytetu w Grazu; Niemiec
- Michael SJ Sievernich z Filozoficzno-Teologicznej Wyższej Szkoły Sankt Georgen z Frank
furtu nad Menem, prof. Friedrich Schleinzer z Wydziału Teologii Uniwersytetu w Salzburgu,
Albert Franz z Instytutu Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Dreźnie; z Czech - prof. Wac
ław Wolf z Wydziału Teologii Uniwersytetu Karola z Pragi.
Sympozjum zakończyło się Mszą św. odprawioną przez Nuncjusza Apostolskiego, fungującego na Malcie. W homilii główny Celebrans wskazał na konieczność prowadzenia
dialogu między wielkimi religiami świata. Wskazał na potrzebę wzajemnej tolerancji, któ
ra jednak winna się zawsze liczyć z wymogami prawdy.
Spotkanie maltańskie było bardzo interesujące Przypomniano na nim nie tylko historię
wzajemnych stosunków między Chrześcijaństwem, Judaizmem i Islamem, ale uwydatnio
no także wymiar teologiczny, socjologiczny, etyczny i pastoralny toczącego się dialogu,
wskazując przy tym na zadania jakie ten dialog stawia wydziałom teologii. Bardzo cieka
wa była także wymiana doświadczeń między fakultetami W krajach zachodnich przeżywa
ją one kryzys wiążący się z kryzysem powołań kapłańskich i także ze spadającą liczbą
świeckich studentów teologii. Fakt poj awienia się tak dużej ilości wyznawców islamu w kra
jach Europy Zachodniej jest wezwaniem dla chrześcijan do składania lepszego świadec
twa o swoim Założycielu.
Zamykając te refleksję sprawozdawczą, trzeba dopowiedzieć, że organizatorzy Konfe
rencji zadbali także o stronę turystyczno-krajoznawczą tego spotkania. Popołudnie drugie
go dnia sympozjalnego zostało przeznaczone na przejażdżkę turystycznąpo wyspie. Moż
na było zobaczyć wiele cennych zabytków sztuki sakralnej i świeckiej. Pozostającym po
zakończonym sympozjum zorganizowano wycieczkę na wyspę Gozo, gdzie można było
nasycić oczy wspaniałymi widokami wybrzeża wyspy. Wielokrotnie powtarzano z zachwy
tem, że to prawdziwe cuda natury. Wyj azdy tury styczne, jak również długotrwające posiłki
były wspaniałą okazją do prowadzenia rozmów towarzyskich i do wymiany doświadczeń
naukowych i duszpasterskich.
ks. Ignacy D ec

Ks. Ignacy D ec, D laczego m iłość? Filozofia miłości w ujęciu G a
briela M arcela, Wrocław 1998, ss. 143
Jednązbardzo istotnych cech współczesnej kultury jest coraz mocniej zaznaczający się
powrót do człowieka; czynienie tego, co ludzkie wiodącym motywem refleksji na bardzo
wielu różnych płaszczyznach współczesnej wymiany myśli. To zainteresowanie człowie
kiem niej ednokrotnie wyobcowanym w tak bardzo dynamicznie przeobrażaj ącym się świę
cie, wyrasta z nieustannej potrzeby odkrywania sensu życia, rozwiązywania zagadki egzy
stencji i określenia przysługującego mu miejsca w otaczającej go rzeczywistości. Człowiek
wielekroć postrzega swoje istnienie jako problematyczne, nierzadko przeżywa trudności
w rozumieniu samego siebie. W pluralizmie poglądów i opinii staje przed niełatwym zada
niem znalezienia czegoś, co stanowiłoby zasadniczy nośnik i fundament wszelkich jego
dążeń i działań. Ważkość tych poszukiwań musi uznać każdy, kto nie chce przeżywać
swego życia bezmyślnie.
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W tej perspektywie jako niezwykle cenna jawi się książka ks. prof. dr hab. Ignacego
Deca zatytułowana D laczego m iłość? F ilozofia m iłości w ujęciu G abriela M arcela. Pozy
cja ta wydana nakładem Wydawnictwa Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocła
wiu stanowi już 20 tom serii R ozpraw y naukowe. Jest ona drugim poszerzonym i uzupeł
nionym wydaniem książki zatytułowanej F ilo zo fia m iło ści G a b riela M a rcela , która
dwanaście lat temu została bardzo życzliwie przyjęta we wrocławskim środowisku teolo
gicznym. Problematyka w niej zawarta stanowiła także przedmiot wykładów monograficz
nych w ramach studium licencjacko-doktoranckiego na Papieskim Fakultecie Teologicz
nym we Wrocławiu, którego ks. prof. I. Dec jest rektorem. Fakt, że otrzymujemy teraz jej
wznowienie stanowi bez wątpienia o aktualności zagadnień w niej zawartych. Idee bo
wiem podejmowane przez G. Marcela w pierwszej połowie naszego stulecia znalazły swe
odzwierciedlenie tak w myśli Soboru Watykańskiego II, jak też w posoborowej filozofii
i teologii a także w nauczaniu Ojca św. Jana Pawła II. To właśnie ów francuski egzystencj alista stawiaj ąc człowieka i jego wewnętrzne przeżycia w centrum swoich filozoficznych
analiz, zwrócił uwagę na znane nam współcześnie określenia miłości jako bezinteresowne
go daru, sięgającego istoty osobowego istnienia wzajemnego oddania się „ja” dla „ty”.
U niego też znajdujemy niezwykle popularne dziś sformułowanie, stawiające egzystencję
ludzka pomiędzy „być” i „mieć”.
Obecne wydanie w stosunku do poprzedniego zostało poszerzone o część ukazującą
uwarunkowania historyczne, epistemologiczne i metodologiczne myśli G. Marcela, co sta
nowi niezwykle cenne wprowadzenie do istoty podejmowanej w opracowaniu problema
tyki. Autor dokonał także zmian w nazewnictwie niektórych rozdziałów, paragrafów i punk
tów, czyniąc je bardziej adekwatnymi w stosunku do zawartej w nich treści. Została
uzupełniona bibliografia zwłaszcza polskojęzyczna, a także dodany spis rzeczy w języku
angielskim. Zachowane zostały również obszernie przypisy, zaczerpnięte w większości
z oryginalnych dzieł G. Marcela. Są one niewątpliwym świadectwem pierwotnej gorliwo
ści Autora książki i bardzo solidnego podejścia do referowanego tematu.
Ks. I. Dec, wieloletni wykładowca dyscyplin filozoficznych na Wrocławskiej Wszech
nicy Teologicznej, w swojej pracy podejmuje się niełatwego zadania prezentacji Marcelowskiej teorii miłości. Zadanie to jest o tyle nie łatwe, że dla G. Marcela rzeczywistość
miłości, podobnie jak i rzeczywistość istnienia, przynależy do sfery tajemnicy, co, według
niego, uniemożliwia przedstawienie jej w kategoriach myślenia wyłącznie dyskursywnego. Dlatego też w dziełach tego filozofa nie znajdziemy nigdzie jakiejś definicji miłości,
ani też nie spotkamy się z próbązamknięciajej w formie jakiegoś systematycznego wykła
du. Marcel nie poświęcił zagadnieniu miłości jakiegoś specjalnego opracowania. Swoje
refleksje w tej materii zawarł na kartach prawie wszystkich swoich dzieł filozoficznych. To
wszystko sprawia, że całościowe przedstawienie jakiegoś konkretnego zagadnienia wyma
ga dużego wysiłku i umiejętności syntetycznego myślenia.
W swej książce Ks. I. Dec wyraża pogląd, że G. Marcel stojąc na gruncie tzw. egzystencjalizmu chrześcijańskiego wypracował trzecią wielką (po Arystotelesie i św. Tomaszu)
teorię miłości. Dzięki zawartym w niej analizom fenomenologicznym stanowi ona raczej
cenne ubogacenie niż przeciwstawienie się dwóm poprzedzającym ją ujęciom. Ponieważ
Marcelowska teoria miłości wyznaczona jest nie tylko przez obiektywną myśl filozoficz
ną, ale również przez osobiste przeżycia jej autora, dlatego we wstępie książki mamy oka
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zję zapoznać się z dość obszerną biografią tego francuskiego myśliciela. Cała praca w za
sadniczej swej strukturze dzieli się na cztery rozdziały.
W pierwszym autor omawia uwarunkowania historyczne, epistemologiczne i metodo
logiczne myśli francuskiego egzystencjalisty. Uwydatnione tu zostały także charaktery
styczne cechy języka filozofii Marcela. Rozdział ten ma charakter wprowadzający. Z za
prezentowanych tu analiz wynika, że przemyślenia filozoficzne G. Marcela zrodziły się
między innymi z opozycji do racjonalnego idealizmu i scjentyzmu. Jego filozofia jest nie
tyle wyjaśnianiem uniesprzeczniającym rzeczywistości danej w doświadczeniu -ja k to ma
miejsce w filozofii klasycznej - ile jest poszukiwaniem, zgłębianiem owej rzeczywistości
„staj ącej się” na „naszych oczach”. Jest to filozofia żywa, która w swoich założeniach stara
się odzwierciedlić pulsujące życie ludzkie. Marcel w swojej twórczości pisarskiej posługi
wał się szeroko rozumianą metodą fenomenologiczną. Myśląc o człowieku, skupiał się na
jego egzystencji, ukazując ją niejako „od wewnątrz”. Poprzez splot przeżyć duchowych
starał się ukazać przeżywane w konkretnych sytuacjach człowiecze odniesienie do siebie
samego, do świata i Boga. W swoich refleksjach egzystencjalnych unikał terminów abs
trakcyjnych, teoretycznych. Lubił posługiwać się terminami języka potocznego, terminami
praktycznymi, językiem obrazowym, zawierającym wiele różnorodnych metafor, porów
nań i przykładów z codziennego życia. Obecność tych wszystkich elementów sprawia, że
jego rozważania mają fragmentami charakter pięknych medytacji, dialogów myślowych,
osobistych wynurzeń.
Rozdział drugi zawiera fenomenologiczną analizę miłości. Bez wątpienia należy on
do najciekawszych części książki. Idąc za przemyśleniami francuskiego filozofa Autor
zwraca uwagę na warunki wymagane do zaistnienia miłości oraz wskazuje na istotne
elementy, występujące w jej spełnianiu się. Ponadto omawia również twórcze funkcje
miłości. Zdaniem ks. I. Deca w perspektywie Marcelowych przemyśleń pierwszym z wa
runków umożliwiających zaistnienie miłości jest wezw anie. G. Marcel traktuje każdy
poszczególny byt osobowy jako apel skierowany ku drugiemu bytowi osobowemu, apel
zachęcający do wzajemnego przekraczania siebie i do współtworzenia siebie w między podmiotowej więzi miłości. To wezwanie - apel, przejawiający się w różnych znakach
zawartych w osobowej cielesności, konstytuuje moment inicjujący powstawanie mię
dzyosobowej więzi „my” w miłości. Kolejnym warunkiem wymaganym do zaistnienia
tejże więzi jest rozporządzalność bytu wezwanego. Jak u wzywającego potrzebny jest
pewien stopień pokory, tak u wezwanego konieczna jest zdolność do rozporządzania
sobą. Rozporządzalność osoby jest zaprzeczeniem egoizmu, jest przełamaniem wyłącz
nej koncentracji na sobie, oznacza gotowość do otwarcia się, do wyjścia z siebie i daro
wania siebie drugiej osobie, która to osoba, sama odkrywając siebie jako „niewystarcza
jąca” i „niepełna” apeluje sobą do wzajemnego, osobowego współtworzenia w miłości.
Rozporządzalność osoby wzywanej jest warunkiem koniecznym, aby apel osoby wzy
wającej mógł być spełniony. Istotne elementy miłości w ujęciu G. Marcela sprowadzają
się według autora prezentowanej książki do dwóch zasadniczych i wzajemnie się impli
kujących, a mianowicie do zaanga żo w an ia i w ierności. W zaangażowaniu osobowym
ma miejsce otwarcie się i darowanie drugiemu człowiekowi. Osoba uświadomiwszy so
bie wezwanie płynące od drugiej osoby może w sposób wolny powierzyć się jej i odtąd
może nastąpić twórcza międzyosobowa komunikacja intersubiektywna. Prawdziwe za
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angażowanie wyraża się we wzajemnym darowaniu się osób sobie, co z kolei konstytu
uje i urealnia miłość. Tak pojęte zaangażowanie domaga się z kolei wierności, której
istotąjest nieustannie ponawiana odpowiedź na apel wewnętrzny, który, pochodząc z głę
bin człowieczego „ja”, wykracza poza subiektywność istnienia. Tak rozumiana wierność
charakteryzuje się wg. Marcela trzema zasadniczymi przymiotami: sta ło śc ią , o b e c n o 
ś c ią i św ia d e c tw e m . Ona to sprawia, że międzyosobowa relacja miłości - ciągle trwa
i nieustannie się urealnia. Wierność nadaje miłości wymiar ponadczasowy. Wierna mi
łość pokonuje zawsze granice śmierci i zmierza do Absolutu. Omawiając zagadnienie
skutków miłości ks. I. Dec skupia się zasadniczo na dwóch, a mianowicie na p r z e k r a c z a 
niu re la c ji „ j a ” — „ o n ” w kierunku o d k ry c ia „ t y ”, tzn. doświadczenia drugiego jako
kogoś, kto jest zdolny odpowiedzieć na apel, oraz tw o rze n iu „ j a ” i tw o rzen iu „ t y ” w e
w sp ó ln o c ie „ m y ” czyli wzajemna twórcza komunikacja - wymiana, w której dokonuje
się odkrywanie tajemnicy „ja” i tajemnicy „ty”. Ukazane tu zostało Marcelowe budowa
nie swoistej m eta fizyk i kom unii.
Ujęcie miłości w relacji do poznania i wolności jest przedmiotem trzeciego rozdziału.
Z analizy relacji miłość - poznanie wynika, że są one dwiema przenikającymi się wzajem
nie formami aktywności duchowej człowieka. Miłości jawi się z jednej strony jako owoc
czy też skutek a z drugiej jest też źródłem poznania, podtrzymuje jego dynamikę od we
wnątrz. Z prezentacji zaś stosunku miłości do wolności wyprowadzony został wniosek, że
miłość może się realizować tylko w wolności, a wolność z kolei najbardziej ujawnia się
w miłości.
Rozważaniami na temat ontycznych podstaw miłości, stanowiącymi przedmiot czwar
tego rozdziału, Autor zamyka prezentację problematyki związanej z G. Marcela teorią mi
łości. W tej części analizie poddane zostało Marcelowskie rozumienie istnienia, które spro
wadza się ostatecznie do współistnienia. W tej perspektywie miłość jawi się jako forma
współistnienia osobowego, jako sposób istnienia jednej osoby dla drugiej. Ponadto roz
dział ten zawiera także omówienie zagadnienia transcendencji i partycypacji w bycie. W tym
kontekście miłość została ukazana j ako najdoskonalsza forma uczestnictwa w bycie, w „ty”
kategorialnym i „Ty” Transcendentnym.
Obok niewątpliwych walorów merytorycznych, jakie charakteryzują całość przemy
śleń ks. prof. I. Deca na podkreślenie zasługuje także fakt bardzo pracowitego nagroma
dzenia bogatej bibliografii tak w jej wymiarze źródłowym, jak też w sferze opracowań. Bez
wątpienia stanowi to o swoistym bogactwie książki.
D la c ze g o m iło ść? -jest bardzo frapującym pytaniem, tym bardziej aktualnym dziś, gdy
funkcjonujące w naszym społeczeństwie projekty życiowe sytuują się raczej na płaszczyź
nie sukcesu związanego z więcej mieć raczej niż bardziej być. Pytanie bowiem o miłość
jest pytaniem o sens człowieczeństwa. W książce ks. prof. I. Deca czytelnik znajdzie nie
tylko wiele myśli teoretycznych dotyczących miłości, ale także i materiał do bardzo osobi
stych refleksji, służących codziennemu życiu, w którym miłość odgrywa przecież tak do
niosłą rolę. Stąd też wznowiona po dwunastu latach książka ma szansę stać się dziś znaczą
cym przyczynkiem do toczących się na naszych oczach zmaganiach o kształt w pełni
ludzkiego istnienia.
ks. M iro sła w K iw k a

