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Krystyna Święcicka

PNEUMATOLOGIA FERDYNANDA EBNERA

Po pierwszej wojnie światowej pojawiło się kilku myślicieli, którzy uznali 
siebie wówczas za wyrazicieli „nowego myślenia” a dziś zaliczani są do nurtu 
nazywanego „filozofią spotkania” bądź „filozofią dialogu”. Za głównych 
przedstawicieli tego kierunku w jego początkowym okresie uznaje się zwykle 
Franza Rosenzweiga i Martina Bubera, a także Eugena Rosenstocka-Huessy 
oraz Gabriela Marcela, zaś po drugiej wojnie światowej Emanuela Levinasa. 
Niekiedy wspomina się również austriackiego myśliciela Ferdynanda Ebnera, 
wiejskiego nauczyciela, przez pół wieku nikomu nie znanego, który już w latach 
1913-1914 w swojej pierwszej -  niewydanej za życia -  pracy, zatytułowanej: 
Etyka i życie -  fragm enty m etafizyki indywidualnej próbował sformułować 
założenia nowego, dialogicznego sposobu pojmowania rzeczywistości1.

Jego Fragmenty Pneumatologiczne ukazały się dopiero w 1920 roku w Wyda
wnictwie „Brenner” i to właśnie one skłoniły Bubera do stwierdzenia, że „w 
naszych czasach ludzie różnego pokroju i różnych tradycji udali się na 
poszukiwanie zagubionego dobra”2. Trzeba tu zaznaczyć, że osoba Ebnera 
stanowi w obrębie nurtu wczesnej myśli dialogicznej znaczący wyjątek ze 
względu na chrześcijańskie źródła jego koncepcji, podczas gdy inspiracją innych 
dialogistów, pominąwszy późniejsze nieco prace Marcela, była przede wszystkim 
tradycja żydowska.

Historycznie rzecz biorąc prace Ebnera, zmierzające w kierunku filozofii 
dialogu, są wcześniejsze nawet od pierwszych, przełomowych prac Rosenzweiga, 
powstałych w latach 1916-1917, choć nie dorównują im pod względem 
teoretycznej konsekwencji i rozległości horyzontów.

Styl pism Ebnera przypomina aforyzmy Pascala i Kierkegaarda, którego 
zresztą ogromnie cenił i z którym łączy go także pewne podobieństwo biografii.

1 Wspomina o nim B. Baran w rozprawie: Z  historii nowego myślenia w: Rozum i słowo, Kraków
1988, s. 13. B. Casper poświęcił filozofii Ebnera obszerny rozdział swojej książki: D as dialogische 
Denken, Feiburg 1967.

2 M. Buber, Werke, t. I, s. 298, M ünchen-Heidelberg 1962.
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Najmłodszy spośród licznych dzieci, przygnieciony uczuciem lęku i dystansu 
w stosunku do własnego ojca, wspomina swoje dzieciństwo jako smutne 
i ponure. W wieku późniejszym prześladowały go stany depresji, dwukrotnie 
usiłował popełnić samobójstwo. Zmarł na gruźlicę nie ukończywszy lat pięć
dziesięciu.

Adolf Stöhr, profesor filozofii Uniwersytetu Wiedeńskiego, który recen
zował pierwszą pracę Ebnera napisał: „Dzieło to posiada aspekt, który może 
budzić obawy. Jest to pewnego rodzaju rys patologiczny. Prawdziwą udrękę 
stanowi dla czytelnika przebijanie się przez 300 stron nieustannie powtarzanej, 
jednej, jedynej myśli z nieuchronnym uczuciem obracania się wokół jednego 
i tego samego punktu.”3. Nie można niestety odmówić surowemu recenzentowi 
pewnej dozy słuszności, choć wykazał przy tym krótkowzroczność nie zdając 
sobie sprawy z nowatorskiego charakteru koncepcji prezentowanej przez 
dziwnego nieco autora.

Trzeba jednak przyznać, że we wszystkich swoich pracach Ebner wykładał 
rzeczywiście ciągle na nowo jedną i tę samą ideę, przedstawiając ją jedynie 
z różnych punktów widzenia.

Istota człowieka ma charakter duchowy, pneumatologiczny, a nie wyłącznie 
psychiczny; swój najbardziej rzeczywisty wyraz znajduje ona w wypowiedzianym 
słowie. „Egzystencja Ja zawarta jest nie w relacji do samego siebie, lecz w jego 
stosunku do Ty'*. Ten stosunek Ja-T y, którego aktualizację stanowi rozmowa, 
należy uznać za ucieleśnienie duchowej rzeczywistości „Słowa” i to ono jedynie 
jest prawdziwą rzeczywistością. Słowo, wypowiadane w konkretnej sytuacji 
rozmowy stanowi właściwe źródło życia i istnienia zarówno Ja  jak i Ty. Dlatego 
Ebner mówi o pneumatologicznej intuicji, której jedynym prawdziwym przed
miotem jest mowa5. Tylko dzięki mowie zaktualizowanej człowiek może być 
człowiekiem. Dlatego jest ona faktem pneumatologicznym i każde jej zdanie 
oznacza ustanowienie stosunku pomiędzy Ja i Ty. Człowieczeństwo polega na 
wypowiadaniu wszystkiego co jest, to znaczy widzenia bytu w świetle ducha.

Nie znaczy to jednak, że podstaw ludzkiej egzystencji poszukuje się w sferze 
czysto myślowej. Przeciwnie, myślenie, które odrywa bytowanie od jego 
rzeczywistej realizacji w rozmowie jest wyrazem upadku; zamiast uczestniczyć 
w rzeczywistości ducha za pośrednictwem wypowiedzianego w rozmowie słowa, 
śnimy jedynie sen o duchu i sam ten sen uznajemy za rzeczywistość.

Sen tym się różni od rzeczywistości, że nie jestem w nim obecny jako „ja 
sam”. To sen przychodzi do mnie a nie ja w niego wstępuję i nie ode mnie zależy 
jego przebieg, nie mogę tworzyć go w sposób świadomy. Rzeczywisty świat, 
istniejący dzięki słowu, zyskuje swoją realność nie poprzez odniesienie do

3 Zob. Der Philosoph Ferdinans Ebner 1882-1931, Kulturforum, Wien 1982.
4 Zob. J. Böcken ho fT, Die Begegnungsphilosophie, 1970, s. 124; F. Ebner, Schriften. Erster Band. 

München 1963, s. 85.
5 Ibidem, Zw eiter Band, s. 276-277.
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samotnego Ja świadomości, lecz w żywej i konkretnej relacji Ja i Ty. 
Samotność Ja, do którego doszła idealistyczna filozofia niemiecka, nie 
stanowi, zdaniem Ebnera, żadnego faktu pierwotnego, lecz jest właśnie 
czymś wtórnym, rezultatem aktu duchowego, jakim jest zamknięcie się 
Ja przed Ty. Idealne ja  filozofii , jest tylko oderwaną abstrakcją, mydlaną 
bańką rozumu spekulatywnego, którą pierwszy lepszy podmuch wiatru 
może zmieść ze świata rzeczywistości ludzkiego ducha”6. Jeśli zakładamy, 
że ludzka egzystencja ma znaczenie duchowe, to duchowość ta, zdaniem 
Ebnera, musi być odniesiona do czegoś, co znajduje się p o z a  nią a p o p r z e z  
co ona właśnie żyje i istnieje. To podstawowe uwarunkowanie ludzkiej 
egzystencji znajduje właśnie swój wyraz w fakcie, że człowiek jest istotą 
m ó w i ą c ą ,  że „posiada słowo”7.

Ponieważ mowa, w której objawia się słowo, nie jest konstytuowana ani przez 
Ja ani przez Ty, lecz stanowi dopiero „miejsce” dla nich obu, wskazuje ona na 
Tego, który przekracza cały ten faktyczny i konkretny wymiar, a mianowicie na 
Boga. Skoro moje własne istnienie ukazuje mi się jako pochodne wobec 
rozmowy, to wynika stąd niedwuznacznie, że odnajdując źródło rozmowy 
docieramy tym samym do źródła własnego istnienia. Stosunek do Boga daje się 
zatem uzasadnić pneumatologicznie, tj. dzięki temu, że człowiek potrafi pojąć 
siebie samego jako zależnego od faktu duchowego, jakim jest słowo spełniające 
się w rozmowie. Ponieważ zaś rozmawiamy zawsze z drugim człowiekiem, to 
właśnie on -  drugi człowiek — stanowi drogę do Boga.

Ebner pyta: w jaki sposób człowiek chce pojąć, czym jest duch, jeżeli „Słowo” 
nie stało się żywe w nim samym? Odpowiedź brzmi: Słowo może stać się żywe 
jedynie dlatego, że Bóg stanowi prawdziwe Ty prawdziwego Ja  w człowieku. 
Ostatecznie więc Ebnerowskie ujęcie istoty człowieka jest następujące: człowiek 
jako Ja  jest istotą, która mówi, która się wypowiada. Słowo otrzymuje od Boga, 
będącego ukrytym partnerem każdej rozmowy pomiędzy Ja  i Ty. Z drugiej 
jednak strony, choć najprawdziwsze swoje Ty człowiek znajduje w Bogu, nie 
mógłby go nigdy odkryć, gdyby nie był zdolny do napotkania Ty w drugim 
człowieku. Sama mowa jest transcendensem; dzięki niej istniejemy, ale ona także 
nas potrzebuje, by ciągle na nowo aktualizować się jako rozmowa. Podstawową 
relację pomiędzy „Ja jestem” i „T y  jesteś” , jaka realizuje się w rozmowie, nazywa 
Ebner egzystowaniem, nawiązując tym samym do tak bardzo cenionego przez 
siebie Kierkegaarda.

Z pewnego punktu widzenia można powiedzieć, że cała koncepcja Ebnera 
opiera się na Prologu Ewangelii iw .  Jana. Słowo jest tym światłem, dzięki 
któremu świadomość człowieka rozjaśnia się do samoświadomości. „Stosunek 
Ja do Ty włożony w człowieka przez słowo, z którego jako zmysłowy wyraz

6 Erster Band, s. 86. Dalej c y t jako  T.I. Przekład wg: Twarz Innego, s. 32 (tłum. J. Doktora).
7 Ibidem, T.I, s. 80-81.
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powstaje mowa, nie jest czymś, co dochodziłoby później do Ja, które najpierw 
egzystowało samo dla siebie, lecz stanowi raczej warunek jego egzystencji”8.

Ponieważ jednak „prawdziwym Ty prawdziwego Ja człowieka” jest Bóg, 
powiedzenie, że „człowiek jest człowiekiem tylko dzięki mowie”9 oznacza, że Ja 
samo w sobie nie posiada egzystencji a istnieje jedynie w swoim stosunku do Ty, 
którym jest Bóg. „Ja sam”, któremu chodzi o własne bycie -  by użyć tu słów 
Heideggera, co wydaje się w tym wypadku całkowicie uzasadnione10 -  zawisam 
niejako w próżni na tak długo, dopóki całym sobą nie skieruję się ku komuś 
innemu. Zanim tego nie uczynię, moja własna rzeczywistość pozostaje dla mnie 
niepewna. Dopiero w swoim odniesieniu do Ty Ja staje się „Ja jestem” i wtedy 
dopiero mogę powiedzieć, że „Ja sam” jestem obiektywnie.

Jeśli natomiast spojrzeć na całą sytuację od strony subiektywnej, to trzeba 
stwierdzić, że istnienie człowieka jest jego odpowiedzią skierowaną ku Bogu, 
który go stworzył mówiąc „Ja jestem a przeze mnie Ty jesteś” 11. Taką 
odpowiedzią może być tylko miłość, dlatego Ebner podkreśla, że chodzi mu o to, 
by Ja kierowało się ku Ty „nie w myśli, rodzącej się w sobie i pochłaniającej 
siebie, lecz -  subiektywnie -  w miłości [...] zaś obiektywnie w słowie -  nie przez to, 
że myśli ono samo siebie, lecz że wymawia ono siebie. [...] Rozmyślając o sobie 
i śniąc o własnej egzystencji Ja nie przełamuje swojej samotności. Ale wymawia
jąc siebie i stając się słowem, wyrywa się ono ze swojej samotności ku Ty i staje się 
rzeczywiste w głębokim tego słowa znaczeniu”12.

Wydaje się jakby siłę napędową rozważań Ebnera stanowiła nieufność -  jeśli 
nie nienawiść -  do myślenia jako takiego, w szczególności tej jego postaci, jaka 
znalazła swój wyraz w niemieckiej filozofii klasycznej. Nie zgodziłby się -  jak 
Heidegger -  na taki koniec filozofii, który byłby „początkiem myślenia” . Chodzi 
bowiem właśnie o koniec myślenia, o to, by człowiek całe swe poznanie „czerpał 
ze słowa i włożonego w nie rozumu” 13. Dlatego swoją filozofię czy teologię 
„słowa” usiłował podbudować teoriami na temat języka; odwołując się do badań 
Hamanna, W. von Humboldta czy Jacoba Grimma. W pracach swych przytaczał 
z upodobaniem rozmaite historyczne etymologie, przekonany o ich bezspornej 
naukowości. Słowo oznaczało dla niego formę i treść jednocześnie a brzmienie 
słowa i jego sens powinny być-jego zdaniem -  nierozerwalnie ze sobą połączone.

Cała twórczość austriackiego myśliciela przeniknięta jest głębokim po
czuciem sakralnego charakteru słowa. Metafizyka idealistyczna jest w jego 
przekonaniu dlatego właśnie tak zgubna, że zamienia słowa na idee, które 
traktuje następnie jako coś, czym może dowolnie dysponować. Zamienia tym

8 Ibidem, s. 89, przekł. j.w., s. 35.
9 Ibidem, ss. 86, 91.
10 Zob. B. Casper, op.cit., s. 208.
11 Ibidem, T.I, s. 168.
12 Ibidem, s. 94, przekł. j.w., s. 45.
13 Ibidem, s. 95, przekł. j.w., s. 46.
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samym rzeczywistość słowa na złudny sen o duchu, a swój duchowy niedostatek 
skrywa za przepychem i pozornym bogactwem ducha” 14. Ja metafizyka idealisty, 
które uświadomiło sobie samo siebie „stawia siebie na miejscu Boga”, zapomina
jąc całkiem o tym, że jego własna egzystencja możliwa jest jedynie dzięki więzi 
łączącej go z T y -  czyli, mówiąc innymi słowy -  może on być Ja dla samego siebie 
tylko dzięki temu, że Ja Boga uczyniło go swoim Ty.

Dlatego wobec Ja etycznego, będącego jedynie ideą abstrakcyjną, która nie 
ma nic wspólnego z Ja rzeczywistym, autor Fragmentów Pneumatologicznych 
wytacza zarzuty najcięższego kalibru. Ja etycznemu, które jest tylko abstrakcyj
ną myślą nie przysługuje nawet ten stopień szczątkowej rzeczywistości, jaki 
posiada zamknięte przed Ty moi Pascala. Kryje ono w sobie nie tylko „negację 
życia i deprecjację istnienia” , lecz także „pogardę i nienawiść do ludzi, a w wielu 
wypadkach i do siebie samego”15.

Można zapytać, dlaczego najostrzejsze słowa potępienia kieruje Ebner 
właśnie przeciwko abstrakcyjnej idei Ja etycznego? Najbardziej niepokoi go 
przypuszczenie, że pycha myślenia prowadzi tu na manowce w kwestii szczegól
nie dla życia ludzkiego istotnej; że mianowicie przypisanie Ja autonomii etycznej 
wynosi niejako na piedestał coś, co jest tylko sztucznym konstruktem i co 
zagradza człowiekowi drogę do poznania jego rzeczywistej powinności i powoła
nia. Powstaje ponadto niebezpieczne złudzenie, że idea mogłaby stanowić 
„duchową więź łączącą człowieka z człowiekiem”, co jest karygodnym błędem. 
Zgubna ucieczka Ja w iluzoryczną samotność zostaje uznana za pośrednictwem 
abstrakcyjnej idei etycznej za coś godnego najwyższego szacunku, a tymczasem: 
trudno o coś bardziej absurdalnego niż autonomia Ja.

Należy więc uznać idealizm za „wyniszczającą chorobę ducha” 16. Ja 
filozofujące bowiem, uznawszy siebie samo za Ja absolutne, zamyka oczy na fakt
o fundamentalnym znaczeniu dla jego istnienia. Nie chce mianowicie wiedzieć 
nic o tym, że całe swoje istnienie otrzymuje z zewnątrz, że zawdzięcza je Słowu. 
Zamykając się przed rzeczywistym źródłem swego bytu staje się martwe i puste.

Z tego też powodu doświadczenie samotności ma tak powszechny charakter. 
Jest to przede wszystkim odczucie „samotności umierania” . Gdyby fundament 
ludzkiego istnienia nie miał duchowego charakteru, zamknięcie się człowieka 
w sobie samym nie mogłoby stać się źródłem samotności i cierpienia. Gdyby 
człowiek był autonomiczny naprawdę, a nie tylko w swych iluzorycznych 
wyobrażeniach, nie mógłby cierpieć z powodu samotności. Tymczasem to 
właśnie oderwanie od duchowych źródeł własnego życia stanowi przyczynę 
cierpienia. „Wszystkie ludzkie nieszczęścia biorą się stąd, że ludzie tak rzadko 
potrafią wypowiadać prawdziwe słowa. Nie ma ludzkiego cierpienia, którego nie 
mogłoby zażegnać prawdziwe słowo, a we wszystkich nieszczęściach tego świata

14 Ibidem , s. 91.
15 Ibidem , s. 92.
16 Op.cit.
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nie ma innego rzeczywistego pocieszenia poza tym, które przychodzi od 
prawdziwego słowa”17.

Jedynym sposobem wyrwania się z tego zaklętego kręgu jest -  zdaniem 
Ebnera -  przeżycie prawdziwej rzeczywistości wypowiedzianego słowa. „Ponie
waż problem słowa jest równoznaczny z problemem samoświadomości, jest on 
prawdziwym punktem archimedesowym filozofii. [...] Gdyby rzeczywiście kiedyś 
filozofia przystawiła dźwignię do swego punktu archimedesowego, to wysadziła
by z siodła samą siebie. [...] Tu więc leży właściwe «zadanie» filozofii, która 
podejmując je «poddaje» siebie i swojego ducha -  najlepsze co może uczynić. 
Ratowanie metafizyki jest pychą ludzkiego ducha, a więc [...] bluźnierstwem 
przeciwko Bogu” .18

W tym miejscu dochodzimy do szczególnie newralgicznego punktu myśli 
Ebnera. Mylne przeświadczenie Ja o własnej autonomii musi być rozpatrywane 
nie tyle w kategoriach pomyłki czy błędu, co grzechu i winy. W Dzienniku z 1914 
roku grzech określony jest jako „zwycięstwo N ie-Ja  nad Ty, jakie się w nas 
dokonuje [...]. Grzech sprawia, że z naszej świadomości znika zarówno Ja jak 
i Ty” 19.

Ja, z istoty swojej, chce własnego istnienia, „chce siebie i swojej egzystencji, 
istnieje jednak właśnie tylko w odniesieniu do Ty i dlatego samotność wynikająca 
z zamknięcia się przed Ty zawsze jest dla niego cierpieniem.”20 Może wprawdzie 
dumnie udawać, że jest ze swojej świadomości zadowolone, w głębi duszy jednak 
będzie niszczone cierpieniem. „Absolutne zamknięcie, które wykluczałoby 
rzeczywiście wszelką relację do Ty, takie więc, przy którym Ja opierałoby się 
całkowicie na sobie samym, mocą własnej egzystencji, byłoby równoznaczne ze 
«śmiercią Ja.»21 Człowiek utraciłby wówczas zdolność mówienia, nie mógłby się 
z nikim porozumieć, ani też w jakikolwiek inny sposób siebie wyrazić. W swym 
zamknięciu nie potrafiłby już znaleźć dostępu do słowa, które przyniosłoby mu 
ratunek. Taki właśnie jest głęboki sens twierdzenia, że Ja może istnieć 
obiektywnie jedynie w słowie.

W tej perspektywie jedynym wybawieniem dla człowieka byłoby zro
zumienie, że zamknięcie przed Ty jest wyrazem upadku. Podobnie jak dla 
Pascala poznanie przez człowieka własnej nędzy może mu umożliwić wydobycie 
się z niej, tak samo dla Ebnera odkrycie przez Ja faktu swego odwrócenia się od 
Boga stanowi jednocześnie rozpoznanie własnej duchowej realności. Zwątpienie 
w siebie samego, doświadczenie własnego zagubienia otwiera drogi zbawieniu. 
W jaki sposób może się ono dokonać?

„Życie człowieka rozgrywa się pomiędzy etosem i łaską -  czytamy w zbiorze

17 Ibidem, T.I, s. 95, przekł. j.w., s. 46.
18 Ibidem, s. 91, przekl. j.w., s. 42.
19 Ibidem, T.II. s. 118.
20 F. Ebner, Wort und Liebe, Regensburg 1936, s. 136.
21 Ibidem.
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aforyzmów Słowo i M iłość -  etos i łaska to [...] dwa stałe punkty w przestrzeni 
jego duchowego życia. [...] I etos i łaska są w Bogu. Nie ma etosu bez łaski, ani 
łaski bez etosu.”22

Bóg jako Ty mojego Ja stanowi a priori filozofii Ebnera, nie jest ono zdobyte 
na drodze transcendentalnej, lecz stanowi a priori pneumatologiczne -  wyraz 
duchowej natury człowieka. Relacja do Boga rzuca światło na relację Ja-T y  a ta 
ostatnia pozwala nam pojąć, na czym polega relacja do Boga. Wzajemne 
splatanie się i nieustanne przenikanie obu tych relacji stanowi charakterystyczny 
rys sposobu myślenia autora Fragmentów Pneumatołogicznych, utrudniający 
próby systematycznego ujęcia jego poglądów.

Pomimo wszystkich gromów rzucanych na filozofów, Ebner stara się nadać 
swoim poglądom postać filozoficznych rozważań. Określając wszelki byt jako 
łaskę próbuje ująć naturę bytowania w jego żywej aktualności. Jest rzeczą 
interesującą, że chcąc wyjaśnić naturę bytu jako daru Ebner już w 1921 roku 
sięga do tego samego zwrotu, którym posłużył się później Heidegger, a mianowi
cie do es gibt23. Uważał on mianowicie, że zwrot ten oznaczający, iż coś po prostu 
jest, a pochodzący od słowa geben (dawać) doskonale wyraża fundamentalny 
fakt, że wszelki byt w istocie swej jest darem (Gabe), a więc istnieje dzięki Łasce. 
Ten charakter bytu jako daru nie może już być wywiedziony z niczego innego; 
jest czymś absolutnie pierwotnym, co może być przeżyte dzięki odpowiedniej 
postawie wewnętrznej. Stąd też za podstawowy modus egzystencji należy uznać 
wdzięczność; wszystkie inne są albo wobec niego pochodne, albo stanowią jego 
pomniejszenie lub wypaczenie.

Tym samym staje się zrozumiałe, dlaczego Ebner tak ostro potępia wszelkie 
postacie idealizmu; jakiekolwiek próby utwierdzenia autonomii samotnego Ja, 
nadania mu absolutnego charakteru, stanowią zafałszowanie najbardziej pod
stawowego faktu naszej egzystencji, a nie tylko jego błędną interpretację.

Utwierdzenie się Ja w swojej samotnej autonomii, rozpatrywane na płaszczyź
nie psychologicznej, musi -  zdaniem Ebnera -  prowadzić do obłąkania. Gdy 
staramy się zrozumieć istotę obłędu z punktu widzenia duchowej natury 
człowieka, musimy dojść do wniosku, że jest on w gruncie rzeczy skrajną postacią 
dążenia Ja do tego rodzaju potwierdzenia siebie, które stanowi zamknięcie się 
przed Ty. „Szaleniec zapada się w «otchłań Ja», ginie duchowo z powodu swojej 
samotności”24. Mamy tu do czynienia zarówno z niemożnością (Nicht-können) 
jak niechęcią (Nicht—wollen) wejścia w rzeczywistą relację z Ty. Obłąkanie 
możemy uznać za skutek takiego procesu w sferze duchowej, jaki przypomina 
głuchnięcie w sferze fizycznej. Tak jak głuchota ucha jest źródłem izolacji 
fizycznej, tak „bezrozumność” obłąkania jest duchowym wyrazem braku

22 Ibidem, s. 138. Zob. też Th. Schleiermacher, D as H eil des Menschen und sein Traum vom Geist, 
Berlin 1962.

23 Ibidem, T.II, s. 293.
24 F. Ebner, Das Wort und die geistigen Realitäten, Wien 1952, s. 136, dalej cyt. jako: WuR.
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kontaktu z Ty. Dlatego głęboki sens ma -  zdaniem Ebnera -  pokrewieństwo 
językowe słów: taub (głuchy) i toben (szaleć)25. Ostatecznie trzeba stwierdzić, że 
„obłąkanie jest somatycznie zmodyfikowaną ukrytą chorobą ducha ludzkiego, 
która przybrała ostry charakter a której źródło stanowi brak Ty (Dulosigkeity,26.

Przyczyną choroby jest defekt w relacji Ja-T y, można ją więc uleczyć tylko 
poprzez przywrócenie zerwanej więzi. Nie chodzi tu jednak o zastosowanie 
terapii prowadzącej do odbudowania związków łączących chorą jednostkę ze 
społeczeństwem. Ebner uważa, że jest to problem znacznie głębszy i nie można go 
rozwiązać na płaszczyźnie „bycia w świecie”. Dla Ja, które utraciło swoją 
naturalną więź z Ty, droga do uzdrowienia prowadzi poprzez wejście w samo
tność jeszcze głębszą, by tam dopiero rozpoznać najbardziej ukryte źródło 
własnego nieszczęścia i dzięki temu doznać wewnętrznego przeobrażenia.

Przeobrażenie to dokonać się może dzięki zrozumieniu, że Ja jest rzeczywiste 
tylko wówczas, gdy jego egzystencja stanowi odpowiedź na słowo Boga, który go 
stworzył i uczynił osobą. Niesłuszne byłoby jednak przypuszczenie, że Ebner 
chce tu sformułować coś w rodzaju psychologicznego dowodu na istnienie Boga 
lub stworzyć jakąś nową filozofię religii. Wręcz przeciwnie, podkreśla nieustan
nie, że wobec rzeczywistości boskiej nasze myślenie jest całkowicie bezsilne. „Bóg 
jako Vocativus nie wymaga dowodu, Bóg jako Nominativus nie może zostać 
udowodniony”27.

Przeżywając Boga człowiek nie przeżywa go w sobie samym, lecz w drugim 
człowieku, „w którym znajduje prawdziwe Ty swojego Ja”28. Ebner wyraża się 
niekiedy w taki sposób, jakby drugi człowiek jako taki właściwie znikał, cała 
uwaga Ja kieruje się bowiem na Ty Boga, którym „ten drugi” jest prześwietlony. 
Myślenie austriackiego samotnika w stopniu o wiele silniejszym niż np. Bubera 
zwrócone jest w kierunku Ty wiecznego. Z drugiej strony znajdujemy twier
dzenie: „Czyje Ja nie może znaleźć swego Ty w człowieku, ten nie znalazł go 
jeszcze w Bogu”29. Dlatego wydaje się, że trzeba stwierdzić, że punktem wyjścia 
koncepcji doświadczenia pneumatologicznego, mimo skrajności niektórych 
sformułowań, jest spotkanie z drugim człowiekiem j a k o  n i m  s a m y m ,  
w całej jego odrębnej i niepowtarzalnej indywidualności30.

Powstaje jednak istotna trudność związana z określeniem różnicy, jaka 
zachodzi między relacją Ja do Ty Boga a relacją Ja do Ty innego człowieka. 
Ebner protestuje wprawdzie przeciw posługiwaniu się rozróżnieniami o charak
terze pojęciowym a także wprowadzaniu jakichkolwiek form obiektywizacji 
własnego sposobu odnoszenia się do Boga, jednak niektóre jego sformułowania

25 Ibidem, s. 108, zob. też Th. Schleiermacher, op.cit., s. 35.
26 WuR, s. 134.
27 F. Ebner, Wort und Liebe, op.cit., s. 267.
28 Ibidem, T.I, s. 277, zob. też B. Casper, op.cit., s. 262.
29 Ibidem, T.I, s. 56.
30 Zob. B. Casper, op.cit., s. 263.



Pneumatologia Ebnera 145

mogłyby wprowadzić w błąd, gdyby się rzeczywiście unikało konsekwentnie 
wszełkich rozróżnień pojęciowych. Jak bowiem należałoby właściwie rozumieć 
wypowiedzi, które głoszą, że dla Ja istnieje tylko jedno Ty, Ty-Boga i że wtedy, 
gdy ujmuję rzeczywistość innego człowieka w perspektywie duchowej „Ty  
Henryka nie różni się od Ty Józefa”, lecz zawsze mamy do czynienia z tylko 
jednym Ty rzeczywistym31. Z drugiej strony, nie można mówić o Bogu poza 
relacją do innego człowieka. Stwierdzenie, że „Bóg jest właściwym Ty« w» 
każdym Ty ludzkim” pojęte dosłownie byłoby zanegowaniem różnicy za
chodzącej między wymiarem ludzkim i boskim, immanencją i transcendencją. 
Bóg musi być i we mnie i poza mną, tak jak jest „w” ludzkim Ty a jednocześnie 
poza nim. I nie można też zapominać, że słowo ludzkiego Ty przybywa do mnie 
niejako z innego wymiaru, niż słowo Boga.

Wydaje się, że jedyne wyjaśnienie tej skomplikowanej kwestii możemy 
znaleźć w Ebnerowskim ujęciu osoby Jezusa Chrystusa. Szczególnie ważne jest 
dla niego to, że Jezus jest Słowem Boga, w którym objawia się nam wprost 
rzeczywiste źródło bytu. Prawda ludzkiego życia jest rzeczywistością relacji, 
dzięki której to życie pozostaje żywe. „Prawda życia Chrystusa” wskazuje dalej 
niż ludzkie porozumienie pomiędzy Ja i Ty, wskazuje mianowicie na „zgodność 
(Einverstandensein) Chrystusa z Bogiem”32. Można więc powiedzieć, że w Jezusie 
dana jest „aktualność Słowa w Boskości jego źródła” , w Nim „stało się ciałem 
ustanowienie bytu duchowego”33. Poprzez Jezusa i w Jezusie został nam dany 
właśnie „ponadludzki sens «Ja jestem w”34. Dlatego właśnie wszelkie wyjaśnianie 
dialogicznego charakteru ludzkiego istnienia odsyłać musi do rzeczywistości 
konkretnego historycznego wydarzenia, jakim było pojawienie się Jezusa 
Chrystusa.

Przykazanie miłości ma sens ponadludzki, sam człowiek, zdaniem Ebnera, 
nie doszedłby do niego nigdy; sam Bóg musiał zejść na ziemię po to, by zostało 
ono dane. Jezus dlatego tylko może ofiarować człowiekowi jego rzeczywiste „Ja 
jestem”, że dopiero dzięki Niemu refleksja Ja nad sobą samym pozwala wyzwolić 
się ze swego egocentrycznego zamknięcia i ocenić siebie w świetle danego przez 
Jezusa przykazania miłości Boga i bliźniego. Wszelka refleksja człowieka nad 
sobą samym dokonywana z własnego punktu widzenia traci swój sens w obliczu 
słów Jezusa: „kto chce zachować swe życie straci je” . Sens duchowego życia 
człowieka polega na tym, że znajduje się on na drodze do Boga, Boga, którego 
realność może ująć tylko poprzez etos i dzięki łasce.

Okazuje się tym samym, że osoba Jezusa odgrywa w koncepcji Ebnera 
centralną rolę i to właśnie różni ją zasadniczo od pokrewnej pod wieloma 
względami myśli M. Bubera. Dla obu podstawową kwestię stanowiło odkrycie

31 WuR, s. 36.
32 Ibidem , t.III, s. 614.
33 Ibidem, T .I, s. 441.
34 Ibidem, T.III, s. 6.
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wymiaru Ty ludzkiego istnienia, obaj byli wyczuleni na dialogiczny charakter 
ludzkiej rzeczywistości. Obydwaj także czerpali inspirację z przeżyć o charak
terze religijnym, łączy ich również to, że poza ludzkim wymiarem dialogicznej 
relacji J a-T y  starali się dotrzeć do absolutnego Ty Boga. Jest jednak zasadnicza 
różnica. U Bubera Bóg pozostaje na zawsze nieznany, jedyna droga do Niego
-  to dialog z innymi ludźmi, prowadzony na terenie świata. Nie wiadomo, 
w którym momencie dialog z człowiekiem przeobraża się w dialog z Bogiem 
i w jaki sposób można się o tym przekonać.

U Ebnera natomiast wiara w Boga jest nierozerwalnie związana ze świado
mością, że Bóg stał się człowiekiem i tym samym otworzył drogę, która wiedzie 
od człowieka do Boga. Tym samym trzeba stwierdzić, że teza wyjściowa Ebnera, 
zgodnie z którą człowiek istnieje jako człowiek dzięki „czemuś duchowemu poza 
nim” oznacza, że człowiek jest człowiekiem dzięki Ty Boga, który go stworzył za 
pośrednictwem swego Słowa, które to Słowo zostało posłane człowiekowi 
w osobie Jezusa Chrystusa, aby doprowadzić do jego rzeczywistości duchowej.

Błędne byłoby jednak przypuszczenie, że Ebner będzie się starał ugruntować 
ludzką egzystencję budując dla niej chrystologiczny fundament. Znajdujemy 
wprawdzie wielokrotnie powtarzane twierdzenie, że źródłem bytu człowieka jest 
Słowo Boga, a Chrystus ma go doprowadzić do rzeczywistego życia i realności 
duchowej, na próżno jednak poszukiwalibyśmy filozoficznej bądź teologicznej 
wykładni stosunku natury boskiej do natury ludzkiej lub choćby tylko pojęcio
wego określenia natury Chrystusa. Ebner stara się odwoływać wyłącznie do 
rzeczywistości konkretnej, usiłuje zrozumieć sens ludzkiego istnienia, które 
zawdzięczamy Bogu i które, jeśli ma być w zgodzie z samym sobą musi się ku 
Bogu skierować. Paradoksy i napięcia przenikające twórczość austriackiego 
myśliciela tu właśnie mają swoje źródło. Cały wysiłek myślowy twórcy „pneuma- 
tologii” zmierza do tego, by zrozumieć bycie jako dar, ofiarowany nam przez 
Słowo, które do każdego z nas mówi: „ty jesteś” .

Łatwo jednak zauważyć, że wikłamy się w ten sposób w nieprzezwyciężalne 
trudności. Czym innym bowiem jest owo „bycie” wtedy, gdy Bóg mówi do 
każdego z nas stwórcze słowo „jesteś” , czym innym, gdy my -  ludzie -  zwracając 
się ku Słowu Bożemu potwierdzamy jego istnienie w modlitwie, czym innym, gdy 
mówimy: „ty jesteś” do naszego bliźniego i czym innym wreszcie, gdy każdy sam
o sobie mówi: , ja  jestem”.

Można by próbować tworzyć jakąś hierarchię tych modi egzystencji, 
Ebnerowi jednak nie chodziło o tego rodzaju konstrukcje. Jego filozofia jest 
apelem, wezwaniem do podjęcia decyzji o charakterze egzystencjalnym. Wobec 
historycznego faktu ucieleśnienia Boga w Osobie Jezusa Chrystusa nie mamy 
innej możliwości, jak tylko przyjąć Go lub odrzucić. Każdy człowiek znajduje się 
w takiej sytuacji: albo przyjmie etos i łaskę a wraz z nimi odpowiedzialność 
wobec Boga i bliźniego, albo je odrzuci, by śnić dalej swój złudny sen o duchu.

Myśl Ebnera zmierzała w tym samym kierunku, co poszukiwania Bubera
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i Rosenzweiga. Zdecydowanie antymetafizyczne nastawienie połączone z upor
czywym dążeniem do odsłonięcia sensu bycia w jego najbardziej podstawowym 
znaczeniu zbliża go do pewnego stopnia do Heideggera. Tym, co w pneumatolo- 
gii Ebnera zasługuje, jak się zdaje, na szczególną uwagę, jest próba wy
pracowania nowego sposobu ujęcia rzeczywistości słowa. Ze szczególnym 
naciskiem podkreślał nieustannie, że człowiek jest istotą, która mówi i że 
duchowy charakter ludzkiego bytu musi być wywiedziony z transcendentnej 
wobec niego realności Słowa. Z tej racji można go uznać za prekursora tak 
bardzo później rozpowszechnionych kierunków myślowych, które szczególny 
wyróżnik istnienia ludzkiego widziały w zdolności wyrażania siebie przy pomocy 
mowy i nawiązywania dialogu z rzeczywistością wobec każdej jednostki 
transcendentną, czy określimy ją mianem „bycia” czy „Boga”, czy tylko „innego 
człowieka” .

K rystyna Święcicka

FERD IN A N D  EBNERS PNEUM ATOLOGIE

Z u s a m m e n f a s s u n g

Erörtert wird im Aufsatz die 1912-1914 entwickelte pneumatologische Lehre F. Ebners. Sie wies in 
dieselbe Richtung wie die späteren Forschungen M artin Bubers und Franz Rosenzweigs. Ebner trat 
gegen den transzendentalen Idealismus auf und versuchte die Grundlage des einzelnen Daseins in 
dem mit Hilfe des W orts errichteten Verhältnis von Ich und Du zu finden. Der Ursprung des Worts 
liegt in G ott, die Person Jesu Christi macht es dem Menschen möglich, seine geistige Bestimmung zu 
realisieren.

Die Schwierigkeiten und Spannungen in Ebners Denken werden im Aufsatz aufgezeigt. Betont 
wird der bahnbrechende Charakter seiner prinzipiellen Voraussetzungen.


