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Genezis 2,8-3,24

2

A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieci³
tam cz³owieka, którego ulepi³. 9 Na rozkaz Pana Boga wyros³y
z gleby wszelkie drzewa mi³e z wygl¹du i smaczny owoc rodz¹ce oraz drzewo ¿ycia w rodku tego ogrodu i drzewo poznania dobra
i z³a. 10Z Edenu za wyp³ywa³a rzeka, aby nawadniaæ ów ogród, i stamt¹d siê rozdziela³a, daj¹c pocz¹tek czterem rzekom. 11 Nazwa pierwszej
 Piszon; jest to ta, która okr¹¿a ca³y kraj Chawila, gdzie siê znajduje
z³oto. 12 A z³oto owej krainy jest znakomite; tam jest tak¿e wonna ¿ywica i kamieñ czerwony. 13 Nazwa drugiej rzeki  Gichon; okr¹¿a ona
ca³y kraj  Kusz. 14Nazwa rzeki trzeciej  Chiddekel; p³ynie ona na
wschód od Aszszuru. Rzeka czwarta  to Perat. 15 Pan Bóg wzi¹³ zatem
cz³owieka i umieci³ go w ogrodzie Eden, aby uprawia³ go i dogl¹da³.
16
A przy tym Pan Bóg da³ cz³owiekowi taki rozkaz: Z wszelkiego drzewa tego ogrodu mo¿esz spo¿ywaæ wed³ug upodobania; 17 ale z drzewa
poznania dobra i z³a nie wolno ci jeæ, bo gdy z niego spo¿yjesz, niechybnie umrzesz. 18 Potem Pan Bóg rzek³: Nie jest dobrze, ¿eby mê¿czyzna by³ sam; uczyniê mu zatem odpowiedni¹ dla niego pomoc.
19
Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzêta l¹dowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadzi³ je do mê¿czyzny, aby przekonaæ siê,
jak¹ on da im nazwê. Ka¿de jednak zwierzê, które okreli³ mê¿czyzna,
otrzyma³o nazwê istota ¿ywa. 20 I tak mê¿czyzna da³ nazwy wszelkiemu byd³u, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzêciu polnemu, ale
nie znalaz³a siê pomoc odpowiednia dla mê¿czyzny. 21 Wtedy to Pan
sprawi³, ¿e mê¿czyzna pogr¹¿y³ siê w g³êbokim nie, i gdy spa³, wyj¹³
jedno z jego ¿eber, a miejsce to zape³ni³ cia³em. 22 Po czym Pan Bóg z ¿e8
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bra, które wyj¹³ z mê¿czyzny, zbudowa³ niewiastê. A gdy j¹ przyprowadzi³ do mê¿czyzny, 23 mê¿czyzna powiedzia³: Ta dopiero jest koci¹
z moich koci i cia³em z mego cia³a! Ta bêdzie siê zwa³a niewiast¹, bo
ta z mê¿czyzny zosta³a wziêta. 24 Dlatego to mê¿czyzna opuszcza ojca
swego i matkê swoj¹ i ³¹czy siê ze sw¹ ¿on¹ tak cile, ¿e staj¹ siê jednym cia³em. 25 Chocia¿ mê¿czyzna i jego ¿ona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu.

3

A w¹¿ by³ bardziej przebieg³y ni¿ wszystkie zwierzêta l¹dowe,
które Pan Bóg stworzy³. On to rzek³ do niewiasty: Czy rzeczywicie Bóg powiedzia³: Nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew
tego ogrodu? 2 Niewiasta odpowiedzia³a wê¿owi: Owoce z drzew tego
ogrodu jeæ mo¿emy, 3 tylko o owocach z drzewa, które jest w rodku
ogrodu, Bóg powiedzia³: Nie wolno wam jeæ z niego, a nawet go dotykaæ, abycie nie pomarli. 4 Wtedy rzek³ w¹¿ do niewiasty: Na pewno nie
umrzecie! 5 Ale wie Bóg, ¿e gdy spo¿yjecie owoc z tego drzewa, otworz¹ siê wam oczy i tak jak Bóg bêdziecie znali dobro i z³o. 6 Wtedy niewiasta spostrzeg³a, ¿e drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, ¿e jest
ono rozkosz¹ dla oczu i ¿e owoce tego drzewa nadaj¹ siê do zdobycia
wiedzy. Zerwa³a zatem z niego owoc, skosztowa³a i da³a swemu mê¿owi, który by³ z ni¹: a on zjad³. 7 A wtedy otworzy³y siê im obojgu oczy
i poznali, ¿e s¹ nadzy; spletli wiêc ga³¹zki figowe i zrobili sobie przepaski. 8 Gdy za mê¿czyzna i jego ¿ona us³yszeli kroki Pana Boga przechadzaj¹cego siê po ogrodzie, w porze kiedy by³ powiew wiatru, skryli
siê przed Panem Bogiem wród drzew ogrodu. 9 Pan Bóg zawo³a³ na
mê¿czyznê i zapyta³ go: Gdzie jeste? 10 On odpowiedzia³: Us³ysza³em
Twój g³os w ogrodzie, przestraszy³em siê, bo jestem nagi, i ukry³em siê.
11
Rzek³ Bóg: Któ¿ ci powiedzia³, ¿e jeste nagi? Czy mo¿e zjad³e z drzewa, z którego ci zakaza³em jeæ? 12 Mê¿czyzna odpowiedzia³: Niewiasta, któr¹ postawi³e przy mnie, da³a mi owoc z tego drzewa i zjad³em.
13
Wtedy Pan Bóg rzek³ do niewiasty: Dlaczego to uczyni³a? Niewiasta odpowiedzia³a: W¹¿ mnie zwiód³ i zjad³am. 14 Wtedy Pan Bóg rzek³
do wê¿a: Poniewa¿ to uczyni³e, b¹d przeklêty wród wszystkich zwierz¹t domowych i polnych; na brzuchu bêdziesz siê czo³ga³ i proch bê1
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dziesz jad³ po wszystkie dni twego istnienia. 15 Wprowadzam nieprzyjañ miêdzy ciebie a niewiastê, pomiêdzy potomstwo twoje a potomstwo
jej: ono zmia¿d¿y ci g³owê, a ty zmia¿d¿ysz mu piêtê. 16 Do niewiasty
powiedzia³: Obarczê ciê niezmiernie wielkim trudem twej brzemiennoci, w bólu bêdziesz rodzi³a dzieci, ku twemu mê¿owi bêdziesz kierowa³a swe pragnienia, on za bêdzie panowa³ nad tob¹. 17 Do mê¿czyzny
za Bóg rzek³: Poniewa¿ pos³ucha³e swej ¿ony i jad³e z drzewa, co
do którego da³em ci rozkaz w s³owach: Nie bêdziesz z niego jeæ  przeklêta niech bêdzie ziemia z twego powodu: w trudzie bêdziesz zdobywa³ od niej po¿ywienie dla siebie po wszystkie dni twego ¿ycia. 18 Cierñ
i oset bêdzie ci ona rodzi³a, a przecie¿ pokarmem twym s¹ p³ody roli.
19
W pocie wiêc oblicza twego bêdziesz musia³ zdobywaæ po¿ywienie,
póki nie wrócisz do ziemi, z której zosta³e wziêty; bo prochem jeste
i w proch siê obrócisz! 20 Mê¿czyzna da³ swej ¿onie imiê Ewa, bo ona
sta³a siê matk¹ wszystkich ¿yj¹cych. 21 Pan Bóg sporz¹dzi³ dla mê¿czyzny i dla jego ¿ony odzienie ze skór i przyodzia³ ich. 22 Po czym Pan Bóg
rzek³: Oto cz³owiek sta³ siê taki jak My: zna dobro i z³o; niechaj teraz
nie wyci¹gnie przypadkiem rêki, aby zerwaæ owoc tak¿e z drzewa ¿ycia, zjeæ go i ¿yæ na wieki. 23 Dlatego Pan Bóg wydali³ go z ogrodu Eden,
aby uprawia³ tê ziemiê, z której zosta³ wziêty. 24 Wygnawszy za cz³owieka, Bóg postawi³ przed ogrodem Eden cherubów i po³yskuj¹ce ostrze
miecza, aby strzec drogi do drzewa ¿ycia.
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„Program badawczy” Jana Pawła II

W pierwszej czêci mów katechetycznych: Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich1 Jan Pawe³ II wprowadza pojêcie antropologii adekwatnej.
Taka antropologia ma wed³ug jego okrelenia rozumieæ i t³umaczyæ
cz³owieka w tym, co istotowo ludzkie2. Nieco dalej dopowiada: Antropologia «adekwatna» pozostaje na gruncie istotowo «ludzkiego»
dowiadczenia cz³owieka. Umieszczony poni¿ej przypis dodatkowo
informuje, ¿e chodzi o obronê przed naturalistycznym redukcjonizmem.
Szalenie to wszystko jest lakonicznie i zmusza czytaj¹cego do interpretacji. Ta, by byæ rzeteln¹, powinna byæ dwuetapowa. Na pocz¹tku trzeba próbowaæ uchwyciæ znaczenie samego pojêcia, które papie¿ wprowadza. Dalej za mo¿na uznaæ, ¿e tekst, w centrum którego pojawia siê to
okrelenie, jest prób¹ takiego w³anie uprawiania antropologii.
Jak ustanawia siê znaczenie terminu antropologia adekwatna w obrêbie u¿ytego s³ownictwa? Antropologia jest nauk¹ o cz³owieku. S³owo to pada w ramach analiz, które sytuuj¹ siê na przeciêciu rozwa¿añ
biblijnych, teologicznych i filozoficznych. Antropologia adekwatna
pojawia siê wiêc w obrêbie antropologii biblijnej, teologicznej i filozoficznej. Jan Pawe³ II, wprowadzaj¹c omawiane pojêcie, powie wprost:
Teksty biblijne zawieraj¹ w sobie zasadnicze elementy takiej w³anie
(tzn. adekwatnej  M. G.) antropologii3. Wypowied ta wskazuje nie1
Jan Pawe³ II, Mê¿czyzn¹ i niewiast¹ stworzy³ ich, Libreria Editrice Vaticana, 1986,
str. 9-97.
2
Tam¿e, str. 54-55.
3
Tam¿e, str. 55.
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dwuznacznie, ¿e wiedzy o ludzkiej naturze, wiedzy o tym, kim i jacy
jestemy, nale¿y szukaæ w Biblii. Antropologiê filozoficzn¹ ustanawia
ostatecznie pytanie o istotê cz³owieka, pytanie o cz³owieczeñstwo.
Antropologia teologiczna podziela to samo zainteresowanie, tyle ¿e
w nieredukowalnej perspektywie istnienia Boga i Jego wp³ywu na ludzki
los (gdy tymczasem w ramach antropologii filozoficznej wiele koncepcji bêdzie tak¹ perspektywê zdecydowanie odrzucaæ). One obie zyskiwa³yby miano antropologii adekwatnej, gdyby za pomoc¹ posiadanego
pojêciowego instrumentarium, za pomoc¹ swoich metod próbowa³y
wyraziæ antropologiê, która wyrasta z Biblii. Dopiero wtedy antropologia bêdzie antropologi¹ adekwatn¹, dopiero wtedy bêdzie wiedz¹ o naturze ludzkiej, cile dopasowan¹ i zgodn¹ z tym, czym i kim naprawdê jest cz³owiek. Widaæ, ¿e za³o¿eniem funduj¹cym antropologiê adekwatn¹ jest wiara w objawicielski charakter Biblii nie tylko w aspekcie
teologicznym, ale tak¿e antropologicznym. Biblia nie tylko objawia
Boga, ale prawdziwie objawia cz³owiekowi jego samego, jego istotê.
Drugi trop dla zrozumienia sformu³owania antropologia adekwatna wyznacza wywo³ane wczeniej zdanie, w którym papie¿ wskazuje
na to, ¿e o adekwatnoci nauki o cz³owieku stanowi uwzglêdnienie istotowo «ludzkiego» dowiadczenia cz³owieka. Nie mamy tu do czynienia z b³êdem typu idem per idem, ale raczej z dobitnym i lapidarnym
zogniskowaniem uwagi na jednym ze sposobów dowiadczania samych
siebie. Kluczowe znaczenie ma tutaj s³owo dowiadczenie  dowiadczenie cz³owieka. Czy na przyk³ad istotowo ludzkim dowiadczeniem
cz³owieka jest postrzeganie go jako swoistego rodzaju zwierzêcia? Czy
istotowo ludzkim dowiadczeniem cz³owieka jest studiowanie cz³owieka
w jego swoistoci na tle wiata zwierzêcego, co z takim zaciêciem czynili twórcy XX-wiecznej antropologii filozoficznej: M. Scheler, A. Gehlen i H. Plessner? W kontekcie dalszej uwagi Jana Paw³a II o opieraniu siê redukcjonizmowi typu przyrodniczego trzeba na te pytania odpowiedzieæ negatywnie. Autorowi mów katechetycznych Mê¿czyzn¹
i niewiast¹ stworzy³ ich chodzi o jaki rodzaj ród³owego dowiadczenia cz³owieka, dowiadczenia samotnoci, nagoci, seksualnoci jako po
prostu ludzkich. Aktywnoci seksualnej oddaj¹ siê wszystkie ssaki, lu-
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dzie tak¿e. Ale zachowanie seksualne cz³owieka, nawet ³udz¹co podobne
do zachowañ zwierzêcych, pozostaje zachowaniem ludzkim. Ten istotowo ludzki sens trzeba uchwyciæ. Lekcj¹ jego poszukiwañ jest w³anie
pierwsza czêæ cytowanych katechez.
Najwa¿niejszym pytaniem pod ich adresem jest pytanie o metodê.
Tylko wtedy, gdyby istnia³a, gdyby uda³o siê j¹ wypreparowaæ, by³by
sens w traktowaniu antropologii adekwatnej jako mo¿liwego programu badawczego. Program badawczy bowiem sk³ada siê z pola przedmiotowego i metody, za pomoc¹ której mo¿na to pole eksplorowaæ. Metoda, której u¿ywa papie¿, nie jest dana wprost, trzeba j¹ z jego rozwa¿añ dopiero wy³uskaæ.
W tym celu nale¿y patrzeæ na sposób, w jaki Jan Pawe³ II interpretuje fragmenty z pocz¹tku Genezis: nie pozostaje przy naiwnej dos³ownoci obrazów, nie poddaje siê nudzie bior¹cej siê z powtórzeñ dotychczasowych interpretacji. Pisze, ¿e prostota genezyjskiej opowieci zawiera w sobie g³êbiê znaczenia. Bazuje na hermeneutycznej regule, która
w zaskakuj¹cy sposób odkrywa ten wymiar g³êbi. Prostota obrazów,
niezwyk³e ubóstwo pojêciowe pocz¹tku Ksiêgi Rodzaju, s¹ odwrotnie
proporcjonalne do fundamentalnoci tego, o czym mówi¹. To, co podstawowe, absolutnie konstytutywne dla ludzkiego gatunku, zosta³o
wyra¿one na pierwszych kilku stronach Biblii w maksymalnie prostych
obrazach. Papie¿ u¿ywa s³owa pierwotny pisz¹c o samotnoci Adama, jednoci kobiety i mê¿czyzny, znaczeniu wstydu. Sam objania ten
epitet. Powie, ¿e chodzi nie o oddalenie czasowe, ale o podstawowe
znaczenie. To, co relacjonuje Biblia, tkwi stale u korzenia wszystkich
ludzkich dowiadczeñ. Mo¿na pos³u¿yæ siê metafor¹, której Jan Pawe³ II nie u¿ywa i powiedzieæ, ¿e na pocz¹tku Genezis zosta³a opisana
natura cz³owieka, jego duchowe i egzystencjalne DNA. To DNA nale¿y odczytaæ.
Widaæ wiêc, jak tematyka pocz¹tku Genezis wyznacza pole przedmiotowe antropologii adekwatnej. Jej zadaniem mia³oby byæ rozszyfrowanie i wypowiedzenie prawdy o cz³owieku zawartej w pierwszych
rozdzia³ach Ksiêgi Rodzaju. W zwi¹zku z tym pilnie trzeba pytaæ, za
pomoc¹ jakich pojêæ, za pomoc¹ jakiego jêzyka nale¿y wyra¿aæ biblij-
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ne symbole i obrazy. Papie¿ pos³uguje siê terminologi¹, jakiej refleksja
filozoficzna dopracowa³a siê po tysi¹cach lat od powstania biblijnego
tekstu. Nasuwaj¹cy siê zarzut o anachronizm nie ma sensu, bo istnieje
nie tylko jednoæ tematu, ale, jak bêdzie widaæ dalej, tak¿e jednoæ
metody. Ró¿nica pojawia siê tylko na poziomie jêzyka. Jednoæ tematyczn¹ Jan Pawe³ II odnotuje wprost: Przy gruntownym wmyleniu siê
w ten tekst  poprzez ca³y archaiczny kszta³t narracji, która ujawnia swój
pierwotnie mityczny charakter  znajdujemy w nim «in nucleo» prawie
wszystkie te elementy analizy cz³owieka, na które sta³a siê wra¿liwa
nowo¿ytna, a zw³aszcza wspó³czesna antropologia filozoficzna4. Istnieje wiêc wspólnota tematyki przy zupe³nie odmiennym sposobie jej
wyrazu.
Interpretator, który decyduje siê na takie odczytanie, staje przed
odpowiedzialnym zadaniem oddania w sekwencji uszczegó³owionych,
technicznych pojêæ filozoficznych zarazem prostoty i z³o¿onoci pierwotnej symboliki. Bêdzie uprawia³ co, co mo¿na nazwaæ filozoficzn¹ egzegez¹ genezyjskiego tekstu.
Oto przyk³ady takiej translacji obrazów biblijnych na pojêcia filozoficzne i narracji biblijnej na narracjê filozoficzn¹ dokonanej przez Jana
Paw³a II. O drugim rozdziale Genezis papie¿ bêdzie pisa³ u¿ywaj¹c terminów nowo¿ytnej filozofii wiadomoci i filozofii wartoci. Powie, ¿e
jest to jakby najdawniejszy opis i zapis ludzkiej wiadomoci, ¿e
opisano stworzenie cz³owieka nade wszystko w aspekcie jego podmiotowoci. I dalej: Rdz 2 ods³ania jak gdyby pierwszy kr¹g prze¿ycia
wartoci cz³owieka5. O pierwszym za rozdziale bêdzie siê wypowiada³ u¿ywaj¹c terminów metafizycznych. Mo¿na mia³o powiedzieæ, i¿
4
Tam¿e, str. 14-15. Zacytujmy w tym miejscu nie techniczne znaczenie s³owa mit,
jak funkcjonuje ono we wspó³czesnej filozofii religii i kultury, które Jan Pawe³ II podaje w przypisie, ale okrelenie mitu podane przez niego w nieco póniejszej partii tekstu: Mit wszak¿e nie oznacza w tym przypadku rzeczywistoci zmylonej, oznacza natomiast pewien pierwotny sposób wyra¿ania treci najg³êbszej. Bez trudnoci te¿ pod
warstw¹ pierwotnej narracji odkrywamy ow¹ najg³êbsz¹ treæ  i to treæ zdumiewaj¹c¹, gdy chodzi o jakoæ i kondensacjê zawartych w niej prawd (str. 34).
5
Tam¿e, str. 38.
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tekst Rdz 1 ukszta³towa³ jakby nienaruszalny system odniesienia i trwa³¹
podstawê dla metafizyki  a tak¿e dla takiej antropologii i etyki  wedle której «ens et bonum convertuntur»6.
Jeszcze wyraziciej ten sposób postêpowania widaæ wtedy, gdy pojawia siê kategoria wolnoci. Papie¿ ustala regu³ê przek³adu symbolu na filozoficzne pojêcie wolnoci. Tak tedy owo «byli nadzy i nie
odczuwali wstydu» (Rdz 2,25) mo¿na i trzeba rozumieæ jako objawienie  i zarazem odkrycie  wolnoci7. Nieco wczeniej definiuje wolnoæ: Wolnoæ rozumiemy w tym miejscu przede wszystkim jako posiadanie siebie samego (samoposiadanie). Nietrudno spostrzec, ¿e jest
to rozumienie wolnoci, które Karol Wojty³a wypracowa³ w Osobie i czynie. Z jego pomoc¹ czyta Genezis.
Z analogiczn¹ transkrypcj¹ biblijnego obrazu na filozoficzne terminy mamy do czynienia wtedy, gdy Jan Pawe³ II analizuje sens pierwotnej samotnoci. Jego zdaniem prze¿ycie samotnoci jest miejscem rozpoznania  rozpoznania elementarnego, a równoczenie g³êbokiego 
swej podmiotowoci: Samotnoæ oznacza zarazem podmiotowoæ cz³owieka, która buduje siê poprzez samowiadomoæ8. Poprzez sw¹ samotnoæ w wiecie, poprzez zdolnoæ rozpoznania braku podobnych
sobie cz³owiek tyle elementarnie, co dojmuj¹co odkrywa w³asn¹ swoistoæ. Mo¿na powiedzieæ, ¿e to w³anie w samotnoci najradykalniej
natrafiam sam na siebie, sam dla siebie stajê siê problemem. Nie mogê
siebie pomin¹æ. Moja samowiadomoæ intensywnie kszta³tuje siê w moim dowiadczeniu samotnoci.
By taka translacja opisu biblijnego na jêzyk antropologii filozoficznej nie zawis³a w pró¿ni, nie wyrodzi³a siê w dowolnoci spekulacji,
musi opieraæ siê na jednoci metody opisu rzeczywistoci stosowanej
przez biblijnego autora i interpretatora, jakim staje siê Jan Pawe³ II. To
Tam¿e, str. 14.
Tam¿e, str. 62. Nie jest to okrelenie okazjonalne, bo nieco wczeniej na str. 60
znajdujemy sformu³owanie: Owa pierwotna nagoæ, nagoæ wzajemna, a równoczenie
nie obci¹¿ona wstydem, zdaje siê mówiæ o takiej wewnêtrznej wolnoci cz³owieka.
8
Tam¿e, str. 27.
6
7

20

PROGRAM BADAWCZY JANA PAW£A II

ta jednoæ ostatecznie warunkuje, ¿e tekst biblijny ods³ania sw¹ g³êbiê
i niezmienn¹ aktualnoæ. Rzecz nie tylko w tym, ¿e opisuje on to, co dla
gatunku podstawowe, co ustanawia jego pierwociny. Treci skryte w obrazach i prostych symbolach genezyjskich opowieci nie da³yby siê
¿adn¹ miar¹ wys³owiæ w jêzyku metafizyki i filozofii wartoci, gdyby
nie wspólnota dowiadczenia autora i czytelnika. Jednoæ prehistorycznego myliciela, który uk³ada³ genezyjskie opowieci, i Jana Paw³a II
zasadza siê na tej wspólnocie dowiadczenia. Tym, co pozwala przejæ
od Ksiêgi Rodzaju, która jest ksiêg¹ symbolicznych obrazów opisuj¹cych wzorcowe zdarzenia, do abstrakcyjnego wiata pojêæ, jest jednoæ
dowiadczenia. Czym ono jest? Jest to ludzkie dowiadczenie zwi¹zane z pierwocinami naszego cz³owieczeñstwa  nieczu³e na up³yw czasu, zmianê warunków. Zachowuje siê jak niezmiennik w nastêpuj¹cych
po sobie epokach, kulturach, cywilizacjach, które stworzy ludzki gatunek. Jest tak elementarne i podstawowe, ¿e nieustannie jest aktualne
mimo wszelkich perypetii i zawirowañ ludzkiej historii. Trwa tak d³ugo i tak niezmiennie, jak d³ugo istnieje cz³owiek i ludzki rodzaj. Jest
dowiadczeniem, które ten rodzaj definiuje.
Jan Pawe³ II odwo³uj¹c siê konsekwentnie do tego w³anie dowiadczenia, uprawia swoist¹ odmianê fenomenologii. Jest to fenomenologia
skupiona wokó³ tego, co jest wspólnym dziedzictwem nie tylko biologicznym, psychicznym cz³owieka, jak samotnoæ, p³eæ, nagoæ, p³odnoæ, ale wspólnym poczuciem sensu z tymi rzeczywistociami zwi¹zanym. Istnieje taki wymiar cz³owieczeñstwa, którego znaczenie pozostaje rozpoznawalne i zasadniczo niezmienne dla prehistorycznego
mêdrca i wspó³czesnego filozofa; dla cz³owieka reflektuj¹cego u zarania ludzkiej historii i u jej schy³ku, dla kogo, kto nie dziedziczy kultury, bo jeszcze nie zd¹¿y³a powstaæ, i kogo, kto poza kultur¹ i jej wytworami nie dostrzega ju¿ nic wiêcej. Jaki jest sens wstydu, na czym zasadza siê tajemnica odmiennoci p³ci, jakie jest znaczenie samotnoci 
to tylko niektóre z pytañ, które pozostaj¹ wiecznie aktualne w odniesieniu do naszego cz³owieczeñstwa. Myliciel postawi je zawsze i to zupe³nie niezale¿nie od tego, czy bêdzie biega³ w hordzie nagich myliwych, czy ¿y³ w kulturze promuj¹cej bezwstyd, jak nasza. Bêd¹ dla niego
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wa¿ne i pilne we wspólnocie eliminuj¹cej bezwzglêdnie zachowania
homoseksualne i w spo³eczeñstwie, w którym reklamuje siê interwencje hormonalne i chirurgiczne jako lekarstwo na zaburzenia osobowociowe transwestyty.
Odpowiedzi na te pytania s¹ osi¹galne pod warunkiem powrotu do
owego podstawowego dowiadczenia cz³owieczeñstwa. Chodzi o zwrot
do tych pierwotnych dowiadczeñ, w których jawi siê jak gdyby ca³kowita i bezwzglêdna oryginalnoæ tej rzeczywistoci, jak¹ jest cz³owiek9.
Chodzi o taki moment cz³owieczeñstwa, który zdaje siê spoczywaæ
w takiej g³êbi, z jak¹ cz³owiek na co dzieñ nie obcuje, choæ równoczenie stale j¹ jako zak³ada. Te podstawowe zarysy ludzkiej egzystencji
s¹ na tyle pospolite, jak powie papie¿: objête poczuciem zwyczajnoci, ¿e na ogó³ nie odkrywamy ich niezwyk³oci. Ten wymiar ludzkiej
egzystencji ustala zarazem zadanie dla analizy fenomenologicznej.
Nale¿y wprowadziæ w obszar reflektuj¹cej wiadomoci to, co zwyczajne i tak elementarne, oczywiste, ¿e niedostrzegalne. Nie tylko dowartociowaæ dowiadczenia codziennoci, ale w ich mnogoci szukaæ tego,
co tyle oczywiste, ile fundamentalne. Taka modyfikacja metody fenomenologicznej wspó³okrela metodê antropologii adekwatnej.
I trzeci element papieskiej metody  element hermeneutyczny. Zarówno translacja jêzyka genezyjskich symboli na jêzyk pojêæ filozoficznych, jak i analiza fenomenologiczna ludzkich zachowañ i prze¿yæ nieczu³ych na kulturow¹ i historyczn¹ zmianê wspó³ustanawiaj¹ okrelon¹ hermeneutykê. Celem tej hermeneutyki ma byæ rekonstrukcja zrêbów
ludzkiej natury, ma byæ uchwycenie cz³owieka w tym, co istotowo ludzkie. Te zrêby nie s¹ dane wprost. Ich faktycznoæ nie ods³ania w oczywisty sposób ich znaczenia. Jan Pawe³ II wybra³ znakomite przyk³ady
elementów ludzkiej natury, których sens nie jest dany bezporednio:
samotnoæ, nagoæ, wstyd, p³eæ. Cz³owiek dowiadcza samotnoci
w ka¿dej kulturze, w ka¿dym czasie. Tak samo natrafia na swoj¹ nagoæ,
wstyd, opozycjê p³ci. Jak d³ugo bêdzie trwa³ ludzki gatunek, tak d³ugo
9

Tam¿e, str. 46.
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te elementy bêd¹ prze¿yciowo w nim rozpoznawalne. Równoczenie ich
sens i znaczenie nie s¹ dane cz³owiekowi wprost. Musi pytaæ o sens
wstydu, o znaczenie nagoci, o p³eæ. Fenomenologia jest tutaj hermeneutyk¹. Ods³anianie znaczeñ tych ludzkich rzeczywistoci jest procedur¹ hermeneutyczn¹. I, co wiêcej, z powodu z³o¿onoci tych rzeczywistoci nie ma tutaj prostej odpowiedzi na pytanie o eidos, o istotê
nagoci, wstydu, p³ci czy samotnoci.
Ta z³o¿onoæ jest ostatecznie odpowiedzialna za g³êbiê symboliki
pojawiaj¹cej siê na pocz¹tku Genezis. Wieloæ znaczeñ nagoci, wieloæ mo¿liwych rodzajów samotnoci w naturalny sposób zezwalaj¹ na
wieloæ odczytañ tej historii. W naturalny sposób czyni¹ z genezyjskiej
opowieci opowieæ symboliczn¹. S³uchacz i czytelnik szukaj¹ swego
rozumienia znanych im z w³asnego dowiadczenia elementów cz³owieczeñstwa, do których odwo³uje siê autor historii upadku, a zarazem
musz¹ je wpasowaæ w biblijn¹ narracjê, poddaæ swe rozumienie jej
wymogom. I odwrotnie. Startuj¹c z dos³ownoci opowieci genezyjskiej
musz¹ tê dos³ownoæ przekroczyæ w kierunku znaczeñ symbolicznych.
W ten sposób symbol króluje i na wskro przenika tu wszystko, czyni¹c
wysi³ek interpretacyjny nieodzownym.
Opisany fenomen hermeneutyczny mo¿na ³atwo zaobserwowaæ
w papieskim tekcie, ledz¹c w nim wielorakoæ okrelenia nagoci.
 Po pierwsze papie¿ mówi o pe³ni «zewnêtrznej» widzialnoci, o jakiej stanowi nagoæ «fizyczna»10.
 Dalej powie: Nagoæ oznacza to pierwotne dobro Bo¿ego widzenia. Nagoæ oznacza ca³¹ prostotê i pe³niê tego widzenia, poprzez które
ujawnia siê «czysta» wartoæ cz³owieka jako mê¿czyzny i kobiety, «czysta» wartoæ cia³a i p³ci11.
 Wreszcie wywo³a cytowane ju¿ znaczenie nagoci nieznaj¹cej
wstydu: Owa pierwotna nagoæ, nagoæ wzajemna, a równoczenie nieobci¹¿ona wstydem, zdaje siê mówiæ o takiej wewnêtrznej wolnoci
cz³owieka. I nieco dalej: [...] «byli nadzy», a równoczenie w pe³ni
10
11

Tam¿e, str. 51.
Tam¿e, str. 53.
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wolnoci od przymusu cia³a i p³ci. O tym zdaje siê wiadczyæ owa nagoæ wewnêtrzna wolna od wstydu12.
Pierwsze okrelenie jest zasadniczo uznaniem znaczenia dos³ownego. Nagoæ ma sens pe³nego ods³oniêcia. Jest do zobaczenia. Ale nawet
tutaj zjawia siê okrelenie sugeruj¹ce wolê przekroczenia samej dos³ownoci. Papie¿ mówi o pe³ni zewnêtrznej widzialnoci. Nagoæ w sensie dos³ownym nie gwarantuje pe³ni widzialnoci cz³owieka. Nagoæ
objawia cz³owieka niezwykle ubogo. Jest tak s³abym wyrazem cz³owieczeñstwa, ¿e czêsto korzystano z niej, by odebraæ cz³owiekowi jego
indywidualnoæ. W drugim sformu³owaniu nagoæ ma ju¿ wyranie
symboliczny charakter. Jest znakiem przejrzystoci cz³owieka jako stworzenia  niezaburzonej przez nic i nikogo wartoci cz³owieka, jego seksualnoci  takiego, jaki wyszed³ z Bo¿ej rêki. Wreszcie w trzecim znaczeniu nagoæ, która nie zna wstydu, jest symbolem wewnêtrznej wolnoci cz³owieka. Ten sens nagoci staje siê dla Jana Paw³a II odskoczni¹ do wypracowania oblubieñczego sensu cia³a.
Taka sama metoda interpretacyjna jest stosowana w opisie pierwotnej samotnoci. Przejcie od prze¿ycia samotnoci do rozpoznania swej
to¿samoci nie tylko gatunkowej, ale nade wszystko osobniczej, ma
u swego pod³o¿a w³anie charakterystyczny dla pocz¹tku Genezis symbolizm. Chodzi wyranie o to, by utrzymaæ napiêcie miêdzy bogactwem
dos³ownoci symbolu a bogactwem symbolicznego odczytania. Pozorna ostatecznie prostota dos³ownoci zapowiada uniwersalne symboliczne
znaczenia. Ich rozjanienie w konkretnych formu³ach antropologii filozoficznej nie likwiduje znaczenia dos³ownego. W interpretacji Jana
Paw³a II widaæ ruch od dos³ownoci do ujêcia ogólnego i powrót do
dos³ownoci, który umo¿liwia ponowne odczytanie symboliczne niesprowadzaj¹ce siê do tego, co uzyskano poprzednio. W ten sposób interpretacja papie¿a nie znosi symboli, które odczytuje, ale je pog³êbia.
Ubóstwo przyk³adów nie powinno zniechêcaæ. Rekonstruowan¹
wy¿ej metodê Jan Pawe³ II zastosowa³ praktycznie zaledwie do dwóch
12

Tam¿e, str. 60.
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wersetów, do dwóch w¹tków: genezyjskiej samotnoci i nagoci nieznaj¹cej wstydu. A nawet i one nie zosta³y wypracowane do koñca.
W koñcu papie¿ wydobywa z nich tylko to, co jest mu potrzebne do
naszkicowania sensu ludzkiej seksualnoci, p³ci.
Tê metodê mo¿na potraktowaæ jako program badawczy, jako swoisty paradygmat w kuhnowskim znaczeniu tego s³owa, który mo¿na
i warto wypracowaæ. Nic nie stoi na przeszkodzie, by w taki sposób przeanalizowaæ nie tylko stan pierwotnej szczêliwoci, ale tak¿e historiê
upadku, mowê Boga i ostatecznie ca³¹ resztê pierwszych dwunastu rozdzia³ów Ksiêgi Rodzaju.
Jak tê metodê stosowaæ? Czy wyniki uzyskane za jej pomoc¹ daj¹
wiedzê antropologiczn¹, któr¹ mo¿na by rzeczywicie nazwaæ adekwatn¹ do ludzkiej rzeczywistoci? Skutecznoæ i owocnoæ metody poznawczej ods³ania siê w dzia³aniu. Zobaczmy j¹ w przyk³adowej akcji. Wybierzmy obraz, którego Jan Pawe³ II nie opisywa³. Spróbujmy wed³ug
opisanego schematu przyjrzeæ siê drzewom Edenu i samej strukturze
ogrodu.
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„Ogród” – środowisko życia ludzkiego ducha

Drzewa Edenu
Ogród w sensie dos³ownym jest w³aciwym rodowiskiem ¿yciowym
cz³owieka. Cz³owiek jako istota cielesna i istota ¿ywa zostaje umieszczony w takim rodowisku, które bêdzie dla niego w³aciwe. Ryby ¿yj¹
w wodzie, ptaki w powietrzu, a cz³owiek zostaje umieszczony poród
przyrody  w ogrodzie.
By rozbiæ jego dos³owne znaczenie pójdê za pomys³em Marii Szamot.
Interpretuj¹c Rdz 2,9  Na rozkaz Pana Boga wyros³y z gleby wszystkie drzewa
mi³e z wygl¹du i smaczny owoc rodz¹ce oraz drzewo ¿ycia w rodku tego
ogrodu i drzewo poznania dobra i z³a  argumentuje ona nastêpuj¹co: Có¿
to jednak znaczy, ¿e wród innych mi³ych z wygl¹du drzew, ros³y te dwa
szczególne drzewa? Znaczy to, ¿e wszystkie drzewa ogrodu by³y w ten sam
sposób «szczególne». Nie mo¿na bowiem mieszaæ porz¹dków. Nie da siê na
jednej grz¹dce posadziæ obok siebie na przyk³ad stokrotek i piêkna albo hortensji i wdziêku. Mo¿na natomiast sadz¹c stokrotki przydaæ grz¹dce piêkna
albo prze¿yæ zachwyt widz¹c wdziêk hortensji. Nie mo¿na wiêc [...] posadziæ obok siebie papierówki czy bergamotki i drzewa, które daje dostêp do
dobra i z³a albo darzy niemiertelnoci¹. Innymi s³owy, skoro wiemy, ¿e te
dwa osobliwe drzewa na pewno ros³y w tym ogrodzie, to musimy przyj¹æ,
¿e wszystkie drzewa w tym ogrodzie by³y takie. ¯e by³y drzewami-dostêpudo-wartoci, przy czym akcent w tej nazwie pada na s³owo «dostêp»13.
13

Maria Szamot, Genezis. Czy kto w to jeszcze wierzy?, WAM, Kraków 2003, str. 36.
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Od reszty o¿ywionego wiata odró¿nia cz³owieka dopiero umieszczenie go w ogrodzie Eden. Drzewa Edenu symbolizuj¹ wiêc sposoby
wkraczania w aksjologiczny wymiar stworzonej przez Boga rzeczywistoci. Takie odczytanie symboliki drzew Edenu wyznacza antropologiê zupe³nie inn¹ od tej, w której od setek lat wskazuje siê na rozum jako
na podstawowy wyró¿nik cz³owieczeñstwa. Tutaj wcale nie rozumnoæ,
inteligencja, umiejêtnoæ mowy, zdolnoæ do symbolizowania, wytworzenie kultury, wra¿liwoæ moralna, religijna s¹ pierwszym i najbardziej
fundamentalnym elementem okrelaj¹cym swoistoæ cz³owieka na tle
ca³ego wiata ¿ywych istot, ale w³anie zdolnoæ wchodzenia w relacje
z wartociami. Wszystko inne albo umo¿liwia zaistnienie wra¿liwoci
aksjologicznej i jej s³u¿y, albo jest rezultatem funkcjonowania cz³owieka
w aksjologicznym wymiarze rzeczywistoci. Bez tej zdolnoci nie ma
kultury, nie ma moralnoci, religii. Ona jest najbardziej fundamentaln¹
cech¹ definiuj¹c¹ cz³owieczeñstwo. Bardziej ni¿ zwierzêciem rozumnym cz³owiek jest zwierzêciem aksjologicznym, jest istot¹ wra¿liw¹ na wartoci,  zwierzêciem odczuwaj¹cym wartoci14. Czy¿ zaraz
na wstêpie nie widaæ, ¿e antropologia, która serio potraktuje tekst Genezis, która mu zaufa, uzna jego objawicielsk¹ funkcjê w stosunku do
samej ludzkiej natury, nie staje siê antropologi¹ adekwatn¹? Czy¿ zdolnoæ reagowania na wartoci, realizowania ich nie okrela fundamentalniej i trafniej, w³anie: adekwatniej, ludzkiej natury ni¿ odwo³ywanie siê do rozumnoci? Ilu kompletnych g³upców krêci siê po Bo¿ym
wiecie, ile pró¿nych kobiet, ile jest mentalnego upoledzenia, zetkniêcie z którym wstrz¹sa! Wszyscy ci ludzie s¹ ¿yw¹ antytez¹ rozumnoci
cz³owieka, ale przecie¿ nie cz³owieczeñstwa! Zarazem wszyscy odnosz¹ siê na sobie w³aciwy sposób do wartoci. Nieraz s¹ to wartoci najni¿sze, a jednak odniesienie do nich jest ludzkie. Zadowolenie z sytoci, przyjemnoæ z najprostszych podra¿nieñ zmys³owych, unikanie
tego, co nieprzyjemne, atrakcyjnoæ okrelonych fragmentów rzeczywistoci, niezwerbalizowany, nieuwiadomiony poci¹g do dobrego cz³o14

Jan Galarowicz, Ukryty blask dobra, PAT, Kraków 1998, str. 87.
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wieka, lêk przed kim srogim, potrzebê mi³oci podziela upoledzone
mentalnie dziecko i laureat nagrody Nobla. Ta zdolnoæ orientowania
siê w wiecie przez udzia³ w jego wymiarze aksjologicznym jest znacznie bardziej podstawowa i elementarna ni¿ orientacja przez wzgl¹d na
relacje w wiecie, które rozpoznaje rozum, takie jak zwi¹zek przyczynowo-skutkowy, seria prawid³owoci, cel dzia³ania.
Drzewa Edenu pojawiaj¹ siê kilkakrotnie w genezyjskiej opowieci.
Jeli rozszyfrowanie tych drzew jako sposobów dostêpu do wartoci jest
trafne, to wszelkie elementy opowieci, w których obecna jest symbolika drzew, powinny daæ siê zinterpretowaæ wed³ug zaproponowanego
klucza15. Minimalnym wymogiem interpretacyjnym w takiej sytuacji
jest wymóg spójnoci i niesprzecznoci. Poza tym powinna istnieæ jaka wspó³bie¿noæ, jakie wzajemne owietlenie i komplementarnoæ
wiedzy o ludzkim odnoszeniu siê do wiata wartoci, zebranym i opisanym przez twórców aksjologii fenomenologicznej: M. Schelera,
D. von Hildebranda, R. Ingardena, N. Hartmanna i K. Wojty³ê i tym,
którym dysponowa³ archaiczny myliciel. Ten ostatni myla³ najpierwotniejszym jêzykiem cz³owieka, jêzykiem obrazu i symbolu. Nie mia³
niczego innego, bo czyni³ to w epoce odleg³ej wiedzy, kiedy p³omieñ
pobudza³ mêdrców do mylenia, metafory by³y myl¹ (G. Bachelard).
Nie przeszkadza to temu, ¿e czyni³ to tyle prosto i elementarnie, co
g³êboko i wnikliwie.
Przejrzyjmy wed³ug powy¿szych wskazówek te fragmenty tekstu,
gdzie w opowieci zjawiaj¹ siê drzewa.Najpierw w opisie stworzenia
ogrodu pojawiaj¹ siê wszelkie drzewa mi³e z wygl¹du i smaczny owoc
rodz¹ce. Smaczny owoc symbolizuje ten fragment rzeczywistoci, którego wartoæ uchwytujemy poprzez nasze potrzeby, rejestrujemy zmys³ami  przecie¿ smakuje. Zarazem drzewa s¹ mi³e. Lubimy ich widok,
podobaj¹ siê nam. Tak uchwycona symbolika drzew pozwala zobaczyæ
15
Wspó³czesna aksjologia, szczególnie aksjologia fenomenologiczna XX wieku,
dostarczy³a bardzo bogatych analiz sposobu uczestniczenia w wiecie wartoci. Jej ustalenia, kategoryzacje, jej jêzyk filozoficzny bêdzie u¿ywany w próbie ca³ociowego
odczytywania symboliki drzew ogrodu.

28

OGRÓD  RODOWISKO ¯YCIA LUDZKIEGO DUCHA

cz³owieka jako admiratora i konsumenta rozpoznanych przez niego
wartoci. U¿ywaj¹c jêzyka wspó³czesnej aksjologii nale¿a³oby mówiæ
o jakociach estetycznych w pierwszym przypadku, a o jakociach hedonistycznych i na dalszym planie utylitarnych w drugim.
Przygl¹daj¹c siê ludzkiej zdolnoci uczestniczenia w wiecie wartoci nietrudno dostrzec, ¿e najintensywniej dowiadczamy tego, co
przyjemne i nieprzyjemne, a dalej tego, co po¿yteczne i bezu¿yteczne
dla naszego sposobu egzystowania w wiecie. Jestemy istotami zmys³owymi i wielorako potrzebuj¹cymi. St¹d pierwszy i najmocniejszy
impuls aksjologiczny pobiegnie przez nasze doznania i nasze potrzeby.
Efekt kontaktu zmys³owego ze wiatem pierwszy goci w ludzkiej wiadomoci i aksjologicznie otwiera cz³owieka: dolegliwoæ zimna i upa³u, ³agodnoæ ch³odu i ciep³a, ból i rozkosz, przyjemnoæ i nieprzyjemnoæ  ca³y smak zmys³owo danej nam rzeczywistoci. Cz³owiek
konsekwentnie filtruje rzeczywistoæ pod k¹tem przyjemnoci i po¿ytku. Tak odnosi siê do wszystkiego, z czym siê spotyka i co tworzy.
Wartoci hedonistyczne i utylitarne potê¿nie wi¹¿¹ ludzk¹ wiadomoæ
wartoci. Poprzez sw¹ si³ê panosz¹ siê w niej i dominuj¹ nasz¹ wra¿liwoæ aksjologiczn¹. Wysycaj¹ j¹ niemal¿e ca³kowicie. Gdyby próbowaæ opisywaæ strukturê ludzkiej wiadomoci aksjologicznej, to z pewnoci¹ w jej centrum nale¿y umieciæ w³anie wra¿liwoæ na wartoci
zmys³owe i u¿ytecznociowe. W wiecie wartoci jestemy zrazu tylko konsumentami i u¿ytkownikami. Wszelkie ludzkie zabieganie o przyjemnoæ, wygodê, ¿yciow¹ pomylnoæ rozgrywa siê wokó³ tych
wartoci.
Gdyby jednak nasze przebywanie w ogrodzie polega³o tylko na spo¿ywaniu owoców, by³oby ¿a³osne. By³oby czyst¹ konsumpcj¹. Szczêliwie w ludzki wiat doznañ, potrzeb i najprostszej kwalifikacji: smakuje  nie smakuje, potrzebne  zbêdne, wkracza bezinteresownoæ piêkna, na które wra¿liwy staje siê cz³owiek. Bezinteresownoæ poszukiwania prawdy, bezinteresownoæ czynu prawdziwie wartociowego moralnie, bezinteresownoæ mi³oci cz³owieka, Boga  to wszystko jest znacznie bardziej skomplikowane, jest dopiero przed ludzkoci¹. U jej zarania, ale tak¿e i tyle razy póniej, stajemy wobec najprostszego rodzaju

DRZEWA EDENU

29

bezinteresownoci koniecznej w udanym kontakcie ze wiatem. Drzewa s¹ nie tylko cenne, bo rodz¹ owoce, ale s¹ mi³e z wygl¹du. Nie da
siê przeceniæ donios³oci tego sformu³owania. Co, co jest tylko smaczne, nie musi byæ ³adne ani mi³e z wygl¹du. Piêkno jest ponadu¿yteczne
i tam gdzie po raz pierwszy zosta³o jako takie dostrze¿one w krêgu tego,
co zmys³owo zadowala, co jest potrzebne, tam zacz¹³ siê cz³owiek.
Swoistoæ cz³owieczeñstwa zaznacza siê mo¿e s³abo, ale poruszaj¹co
w dostêpie zarazem do najni¿szych i najmocniejszych wartoci hedonistycznych, utylitarnych i do tego, co piêkne.
Autor biblijny nie pisze jednak o drzewach smaczny owoc rodz¹cych
i drzewach mi³ych z wygl¹du, ale dokonuje tutaj inwersji  drzewa mi³e
z wygl¹du i smaczny owoc rodz¹ce. I w tej inwersji tkwi genialnoæ ca³ej
formu³y. Cz³owiek bowiem nie tylko jest wra¿liwy na wartoci utylitarne, nie tylko rozbudzona w nim zosta³a wra¿liwoæ na wartoci estetyczne, na ich ponadu¿ytkowy charakter. Nie tylko umie dostrzec, ¿e
wartoci hedonistyczne i u¿ytecznociowe staj¹ siê nosicielami wartoci estetycznych, ale on sam je takimi uczyni. Ludzie podaj¹c posi³ek
dbaj¹ o jego estetyczny walor, wytwarzaj¹c najpilniej potrzebne narzêdzia w wolnej chwili ozdobi¹ je. Cz³owiek umie przed³o¿yæ wartoci
estetyczne, wartoci bezu¿yteczne, nad te, które s¹ przydatne. O tej jak¿e
ludzkiej zdolnoci opowiada ta inwersja.
Nie tylko odpoczywamy po pracy, ale i wiêtujemy. Nie jest to prosty odpoczynek, ale pewien wysi³ek w³o¿ony w celebracjê wiêta, w jego
przygotowanie, który z punktu widzenia samej przyjemnoci odpoczynku jest niezrozumia³y. Porz¹dkujemy miejsce naszej pracy, bo jak tu
wygl¹da, chocia¿ jestemy ju¿ zmêczeni. Ten porz¹dek jest jak¹
niezwykle prost¹ jakoci¹ estetyczn¹. Przedk³adamy go nad natychmiastowy odpoczynek. G³odny malarz pracuj¹cy nad swym dzie³em, zziêbniêty amator górskich widoków w zimowym krajobrazie i tyle innych
sytuacji, gdzie to przed³o¿enie ma miejsce  to ujmuj¹ce przejawy
cz³owieczeñstwa.
Roman Ingarden w jednym ze swoich wyk³adów tak wyrazi ten
moment przed³o¿enia: Ludmi jestemy przez to, ¿e ¿yjemy w pewnym sensie «ponad stan», ¿e ponad wszystko, co nam jest potrzebne do
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utrzymania naszego fizjologicznego ¿ycia i jego mniejszej lub wiêkszej
pomylnoci, stwarzamy pewne «rzeczy», luksus dla ¿ycia fizjologicznego stanowi¹ce [...]. Jestemy ludmi przez to, ¿e przerastamy warunki biologiczne, w jakich znalelimy siê, i ¿e na ich pod³o¿u budujemy
nowy, odmienny wiat16.
Ale mieszkañcami ogrodu wartoci jestemy niezale¿nie od naszej
woli. Jestemy nimi z Bo¿ego ustanowienia. Chc¹c nie chc¹c doznajê
wra¿eñ zmys³owych, które mi dokuczaj¹ lub sprawiaj¹ przyjemnoæ.
Muszê zabiegaæ o to, co dla mnie wa¿ne i mi potrzebne. Owoc jest mi
potrzebny, bo syci g³ód. Co mi siê podoba albo nie podoba, co lubiê
lub nie lubiê i dzieje siê to zupe³nie spontanicznie i niezale¿nie ode mnie.
Takiego siebie zastajê wkorzenionego w wiat wartoci  umieszczonego w tym wiecie na mocy decyzji Stwarzaj¹cego.
Na symbol drzew mi³ych z wygl¹du mo¿na spojrzeæ jeszcze inaczej.
Jest on na tyle pojemny, ¿e mo¿e symbolizowaæ pocz¹tek dowiadczania wartoci. Drzewa przyci¹gaj¹ wzrok. S¹ mi³e. Widok owocu porusza. Wzruszy³a mnie przypadkowo zas³yszana na ulicy melodia, chwyci³a za serce cudza dobroæ, zachwyci³o piêkno krajobrazu. Przej¹³em siê
k³opotami drogiej mi osoby. To oddzia³ywanie wartoci na mnie jest
pocz¹tkiem mego kontaktu z nimi. Wywo³uj¹ we mnie swoiste poruszenie emocjonalne. Bada³ je i opisywa³ D. von Hildebrand17. Poruszenie
emocjonalne (Affiziertsein) nie jest emocjonalnym zaanga¿owaniem siê
w wartoæ, nie jest emocjonaln¹ odpowiedzi¹ na wartoæ. Od strony
prze¿yciowej czujemy, ¿e ocieramy siê o co, co jest cenne, ¿e co wartociowego zaczepi³o nas emocjonalnie. Poruszy³o nasze uczucia.
Czujemy siê przez wartoæ przyci¹gani. Poruszenie emocjonalne niweczy dotychczasow¹ obojêtnoæ naszego serca, inicjuje kontakt z wartoci¹. Zwykle jest krótkotrwa³e, momentalne, ale zostawia w osobie znacz¹cy lad. Dziêki tego typu ladom orientujemy siê wród wartoci.

Roman Ingarden, Ksi¹¿eczka o cz³owieku, Wyd. Literackie, Kraków 1972, str. 38.
Dietrich von Hildebrand, Ethik, Stuttgart Verlag Josef Habbel, Regensburg 1973,
str. 218.
16
17
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Powracamy do nich, poszukujemy ich. S¹ niezale¿n¹ od naszych decyzji form¹ wiêzi ze wiatem wartoci. Drzewa mi³e z wygl¹du symbolizuj¹ to, ¿e kontakt z wartociami satysfakcjonuje nas, odbieramy go jako
ze wszech miar dla siebie w³aciwy.
I jeszcze jedno odkrycie aksjologiczne, które znajduje swój refleks
w liczbie mnogiej interpretowanej frazy. Wszelkie drzewa ogrodu s¹ mi³e
z wygl¹du i smaczny owoc rodz¹ce. Cz³owiek bêdzie szuka³ i znajdowa³
elementy satysfakcji i piêkna w ka¿dej wartoci, z któr¹ siê zetknie,
niezale¿nie od jej materii. Nie bêdzie to wyczerpywa³o natury tej wartoci, ale to odniesienie bêdzie dla nas charakterystyczne. Piêkny jest
nie tylko krajobraz, dzie³o sztuki, ale drugi cz³owiek, prawda. Istnieje
swoisty splendor i blask prawdy, piêkno realizuj¹cej siê w jakim cz³owieku cnoty moralnej, wiêtoci. Wartoæ ¿ycia biologicznego ma swój
wymiar i piêkna, i po¿ytku dla cz³owieka, chocia¿ samo ¿ycie jest wartoci¹ rodzajowo inn¹ od wartoci cile estetycznych i utylitarnych.
Najpowa¿niejszym wyzwaniem dla interpretacji drzew Edenu jako
sposobów dostêpu do wartoci jest opis wypêdzenia z ogrodu. Ten koñcowy akord opowieci o upadku jest rozstrzygaj¹cym testem dla zastosowanego klucza interpretacyjnego. Nasz stan, stan po upadku, jest dalej wyznaczany przez wra¿liwoæ aksjologiczn¹, a przecie¿: jestemy
poza Edenem, jestemy wypêdzeni. Konfrontacja z fraz¹: Dlatego
Pan Bóg wydali³ go z ogrodu Eden, aby uprawia³ tê ziemiê, z której zosta³
wziêty. Wygnawszy za cz³owieka, Bóg postawi³ przed ogrodem Eden
cherubów i po³yskuj¹ce ostrze miecza, aby strzec drogi do drzewa ¿ycia  jest nieunikniona. Jak odczytywaæ ten obraz wypêdzenia z Edenu, gdy nie poddajemy siê jego dos³ownoci, gdy próbujemy myleæ nad
przywo³anymi wersetami, gdy wiadomie odrzucamy obrazek ze szkolnej katechezy, na którym widaæ potê¿n¹ zagniewan¹ twarz starca, anio³ów z p³omiennym mieczem i dwójkê skulonych, zap³akanych nieszczêników sk¹po odzianych w zwierzêce skóry?
Trzeba zacz¹æ od uwiadomienia sobie tego, co nale¿y nazwaæ pozycj¹ interpretacyjn¹ czytelnika. Wyznacza j¹ wiara w to, ¿e gatunek
ludzki znajduje siê w sytuacji, w której co zupe³nie kluczowego dla
siebie utraci³, ¿e jako ca³oæ jest po kataklizmie duchowym. Rodzi siê
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wówczas pytanie o skutki samego kataklizmu i o to, co uleg³o zniszczeniu, a by³o przedtem. Autor biblijny oddaje to napiêcie miêdzy tym,
co jest teraz, i tym, co by³o, symbolem wygnania. Odwo³uje siê do
dowiadczenia egzystencjalnego cz³owieka wypêdzonego ze swego
miejsca zamieszkania, ze swej ojczyzny. Czytelnikowi i s³uchaczowi tej
historii przydzielono rolê dziecka wypêdzonych. Dziecko zna ojczyznê
rodziców tylko z opowiadañ. Jawi mu siê ona jako bezpowrotnie utracona kraina szczêliwoci. Dla niego jest niedostêpna od zawsze. Faktycznoæ stanu pierwotnej niewinnoci jest mu egzystencjalnie obca.
Rodzic têskni do utraconej ojczyzny, jego dziecko ju¿ tego nie potrafi.
Ono jest st¹d. Problemem dziecka jest zachowanie wiary w istnienie
krainy, któr¹ zna tylko z rodzicielskich opowieci. Mi³oæ miêdzy dzieckiem i rodzicem mo¿e staæ siê przekanikiem pragnienia. Dziecko nie
mo¿e têskniæ, ale mo¿e zapragn¹æ odnaleæ krainê szczêliwoci, o której
s³ucha³o, w której istnienie uwierzy³o.
Egzystencjalna sytuacja dziecka wysiedleñców jest symbolem sytuacji egzystencjalnej ka¿dego z nas, jest w³anie pozycj¹ interpretacyjn¹. Tê pozycjê okrela nasz stosunek do stanu pierwotnej niewinnoci.
Wród nas bêd¹ dzieci, które chc¹ tylko tego, co bezporednio dane
i z natarczyw¹ bezporednioci¹ absorbuj¹ce. One odrzuc¹ opowieæ,
potraktuj¹ jako rojenie, jako bajkê. Ale bêd¹ te¿ takie, które wybior¹ siê
w podró¿ nie szczêdz¹c wysi³ku, by ziemiê tê odnaleæ i poznaæ. Ten
symbol, jak ka¿dy, ma w sobie co, co zamyka, i ma w sobie co, co
otwiera na niedos³own¹, duchow¹ warstwê znaczeñ. Charakter tego
otwarcia i zamkniêcia determinuje skala posiadanej wiary w istnienie
tamtej krainy szczêliwoci, w stan pierwotnej niewinnoci cz³owieka.
Biblijnej narracji odpowiada okrelona rzeczywistoæ ludzkiej egzystencji duchowej, jej perypetie. Jeli obecnoæ w Edenie symbolizuje
okrelony udzia³ w wiecie wartoci, to wypêdzenie zeñ oznacza przekszta³cenie wiadomoci aksjologicznej cz³owieka! Historiê wypêdzenia siê pamiêta. Co w egzystowaniu ludzkiego ducha po upadku odpowiada temu pamiêtaniu? Stan wygnania nie jest stanem totalnego
odciêcia. Wygnaniec pamiêta. Pamiêæ jest rodzajem obecnoci w nieobecnoci, trwania w tym, czego nie ma. Ogród Eden prze¿ywa jako
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w ludzkiej duszy. Mo¿na powiedzieæ, ¿e poprzez pamiêæ wygnaniec jest
ci¹gle w swojej ojczynie. Tak samo wygnani z Edenu ci¹gle w nim
jako przebywamy, ci¹gle mamy jako w nim udzia³. Czym on jest? W³aciwoci¹ zmienionej wiadomoci aksjologicznej cz³owieka musi byæ
jaki lad tego, co by³o uprzednio, i musi byæ jaka nowa, wówczas
nieobecna mo¿liwoæ funkcjonowania. Ten lad nie jest po prostu
pamiêci¹ o tym, co by³o na pocz¹tku, nie jest sam¹ biblijn¹ opowieci¹, ale jak¹ pozosta³oci¹, jakim residuum, ci¹gle przecie¿ wystarczaj¹co wyranym elementem w naszym obecnym odnoszeniu siê do
wiata wartoci. To dziêki niemu obraz drzew Edenu, obraz dostêpu do
wartoci w stanie pierwotnej niewinnoci nie jest bajk¹, ale ma dla siebie pokrycie w naturze cz³owieka, pokrycie antropologiczne, a nie tylko mityczne.
Symbolika analizowanego wersetu pozwala tropiæ ten element w nowym aksjologicznym odniesieniu do wiata po upadku. Bóg wydali³ go
z ogrodu Eden, aby uprawia³ tê ziemiê, z której zosta³ wziêty. Najpierw
odnotujmy to ³askawe aby. Bóg usuwa cz³owieka z Edenu, aby uprawia³
ziemiê, a nie dlatego, ¿eby siê zrewan¿owaæ za rozczarowanie, jakie mu
cz³owiek zgotowa³. Uwagê skupia s³owo uprawia³. W stanie pierwotnej niewinnoci Bóg umieci³ go w ogrodzie Eden, aby uprawia³ go.
Teraz ma uprawiaæ ziemiê, z której zosta³ wziêty. Nietrudno odczytaæ to
pierwsze uprawiaæ jako symbol zabiegania, troszczenia siê o wartoci. Teraz tak¿e cz³owiek ma troszczyæ siê, ale nie o drzewa Edenu, a o
ziemiê. Ten sam sposób odnoszenia sugeruje jakie podobieñstwo tego,
do czego siê odnosimy. Ca³ujê twarz kochanego cz³owieka, jego rêkê,
fotografiê. Analogia wartociowoci mo¿e byæ odleg³a, ale jest. Fotografia, przedmiot nale¿¹cy do kochanego, s¹ cenne, bo jako go uobecniaj¹. Szanujê rodziców, prze³o¿onego. Gdy mi powiadaj¹: szanuj zieleñ, to u¿ywaj¹ s³ówka szanowaæ analogicznie, aby podkreliæ wartoæ zieleni. U¿ywaj¹ analogicznie przy ca³ym wzajemnym niepodobieñstwie tego, do czego siê ono odnosi. Tak mo¿na odczytywaæ s³owo uprawiaæ. Jest wyra¿eniem, które analogicznie przenosi sens tego, do czego je zastosowano. Symbol ziemi zawiera te¿ w³aciwy sobie wymiar
aksjologiczny.
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Okrelaj¹ go wartoci zwi¹zane nie z ludzk¹ aktywnoci¹ duchow¹,
wewnêtrzn¹, ale z aktywnoci¹ na zewn¹trz, aktywnoci¹ symbolizowan¹ przez uprawê ziemi. Ta aktywnoæ to przede wszystkim praca 
zabieganie o wartoci konieczne do przetrwania i wszystkiego, co z tym
siê wi¹¿e. S¹ to wartoci zwi¹zane z nasz¹ cielesnoci¹  biologi¹, zdrowiem, p³odnoci¹, bezpieczeñstwem, pomylnoci¹ ¿yciow¹, dobrobytem w dos³ownym znaczeniu tego s³owa. S¹ to wartoci obecne w ca³ej
przebogatej stworzonej rzeczywistoci, któr¹ metaforyzuje w Biblii
ziemia  majestat gór, zapach dojrza³ych owoców, smak wina, wartoæ zebranego ziarna, ale te¿ piêkno galopuj¹cego konia, wydêtych ¿agli
fregaty, struktur matematycznych. Te wartoci mamy uprawiaæ, o nie
troszczyæ siê i je realizowaæ. Podziwiamy krajobrazy i sadzimy ogrody, by cieszy³y oko, budujemy domy i je ozdabiamy, wykorzystujemy
dla siebie regu³y mechaniki i opisujemy je za pomoc¹ wyrafinowanie
piêknych teorii matematycznych. Potrafimy uprawiaæ ziemiê, z której
zostalimy wziêci, mamy wystarczaj¹ce uzdolnienia i mo¿liwoci.
W jêzyku aksjologii powiedzielibymy, ¿e dbamy o wartoci niskie,
wartoci nieosobowe, zwi¹zane z ca³¹ szeroko pojêt¹ sfer¹ materialn¹,
w której egzystuje cz³owiek, b¹d o wartoci porednio zwi¹zane z osobami  zdrowie, w³asnoæ.
Przy takim odczytaniu symbolu wydalenia mo¿na zwrotnie uciliæ charakter wartoci symbolizowanych przez drzewa Edenu. Nie
s¹ to dowolne wartoci, ale g³êbokie wartoci osobowe, bo w universum
wartoci nie istnieje podzia³ bardziej fundamentalny ni¿ na wartoci
osobowe i nieosobowe. Jeli ziemia symbolizuje te drugie, to ogród
powinien symbolizowaæ pierwsze  prawoæ, sprawiedliwoæ, m¹droæ,
wiernoæ, szlachetnoæ, pokorê...
Przy takim dookreleniu edeñskich drzew w imiê interpretacyjnej
spójnoci nale¿y spojrzeæ jeszcze raz na symbol wszelkich drzew mi³ych
z wygl¹du i smaczny owoc rodz¹cych. O jakiej ludzkiej reakcji na wartoci osobowe opowiada? Czy to mi³e z wygl¹du nie oddaje splendoru tych wartoci: przenikliwoci m¹drego, nieugiêtoci prawego, serdecznoci mi³osiernego, dostojnoci pokornego? Piêkno wartoci osobowych lni sobie w³aciwym blaskiem. Czy¿ te owoce nie s¹ smacz-
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ne? Jak potrzebni s¹ ludzie szlachetni, którzy pokazuj¹ nam zwyk³ym
zjadaczom chleba drogê ku temu, co wy¿sze! Jak¹ ulg¹ jest spotkanie
cz³owieka prawdziwie m¹drego, gdy tkwi siê w rozterce sumienia, gdy
jest siê zgubionym w komplikacji ¿ycia! Jak cz³owiek prawy w swej
nieugiêtoci dodaje ducha chwiejnemu! Porusza wielkodusznoæ, budzi
podziw mêstwo, uszczêliwia mi³oæ, cieszy szacunek...
Powy¿sze uwagi czyni¹ uchwytnym przekszta³cenie wiadomoci
aksjologicznej, które symbolizuje wypêdzenie z Edenu. Ta jest po upadku inaczej zogniskowana. W stanie pierwotnej niewinnoci by³a skupiona na g³êbokich wartociach osobowych. Cz³owiek móg³ o te wartoci
zabiegaæ  uprawiaæ je. Po upadku te drzewa s¹ dalej obecne, ale
tracimy zdolnoæ bezporedniego skutecznego odnoszenia siê do tego,
co symbolizuj¹, do g³êbi w³asnej natury. Pozostaje nam uprawa ziemi.
To rozstrzygniêcie interpretacyjne daje siê z ró¿nych stron uzasadniaæ.
Ju¿ na poziomie poznania mamy trudnoci z uchwytywaniem wartoci
cile osobowych. Bez problemów uchwytujemy cudze jakoci seksualne, urodê, zdolnoci do tego lub owego, u¿ytecznoæ drugiego cz³owieka. Od biedy rozpoznajemy elementy sylwetki psychicznej, poznajemy cudzy charakter. Natomiast zaledwie dostrzegamy najostrzejsze
rysy cudzej sylwetki moralnej, które nazywamy wadami i cnotami. Kto
jest leniwy, pracowity, uczciwy, tchórzliwy, niesprawiedliwy. Reszta jest
praktycznie niedostêpna dla naszego zmys³u wartoci. Jeli usi³ujemy
patrzeæ na sylwetkê moraln¹ drugiego, to najczêciej widzimy jej karykaturê, co bierze siê z widzenia tylko jednego profilu cz³owieka.
Widzimy zwykle wyostrzony profil tego, co negatywne, lub akurat
mamy sk³onnoæ do nadmiernego podkolorowywania drugiego profilu  dobroci drugiego cz³owieka.
Hildebrand id¹c za rozpoznaniami w. Tomasza wskazuje, ¿e na
wartoci zupe³nie kluczowe dla wewnêtrznej struktury cz³owieka, wartoci okrelaj¹ce ludzkiego ducha, nie mamy bezporedniego, skutecznego wp³ywu. Tych nie uprawiamy, chocia¿ jestemy ich nosicielami. Cz³owiek umie zabiegaæ o optymaln¹ skutecznoæ narzêdzi, które
wytwarza, o estetykê i funkcjonalnoæ wnêtrz, które zamieszkuje, ale
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nie umie skutecznie uprawiaæ g³êbokich wartoci osobowych. Wspomniany filozof u¿ywa okrelenia jestestwo habitualne. Tym okreleniem obejmuje rzeczywistoæ sui generis osoby, któr¹ wspó³konstytuuj¹ trwa³e przymioty, takie jak pokora, sprawiedliwoæ, mi³osierdzie, wspania³omylnoæ. Powiada on: Jestestwo habitualne le¿y ca³kowicie poza bezporednim zakresem naszego dzia³ania. Ani pokory,
ani ufnoci Bogu, ani dobroci czy ducha mi³oci, czy ³agodnoci, czy
mi³osierdzia nie mo¿emy wzbudziæ w sobie aktem wolnej woli18.
Nasza decyzja, nasze wolne samostawienie nie wystarcza do wytworzenia w³aciwej substancji tych cnót  napisze nieco dalej. Tomasz
za bêdzie uczy³ o nieodzownoci ³aski, koniecznoci udzia³u tego, co
nadprzyrodzone, by co tutaj siê zasadniczo zmieni³o. Cz³owiek mo¿e
zwalczaæ sw¹ pychê, ale sam nie mo¿e daæ sobie pokory. Podobnie jest
z mi³oci¹, ufnoci¹ do Boga. Mogê wystêpowaæ przeciw obojêtnoci swego serca wobec innych ludzi, ale mi³oci sobie nie potrafiê daæ.
Cz³owiek jest nosicielem tych jakoci, ale sam ich w sobie nie sprawia. Nie przestaje mieæ udzia³u w tych wartociach i w tym sensie
niesie w sobie pamiêæ o Edenie. Miewa odruchy mi³osierdzia, dobroci. Wród nas pojawiaj¹ siê ludzie z silnym pragnieniem sprawiedliwoci, ludzie wspania³omylni, mi³osierni, ale jest ich tak niewielu.
Oni s¹ raczej znakiem, przypomnieniem ni¿ czym zwyczajnym
w ludzkim plemieniu. Przecie¿ widaæ doskonale, ¿e nawet zabieganie
o proste przymioty moralne osoby, takie jak uczciwoæ, nie jest typowe dla cz³owieka, a có¿ dopiero o pokorê, wspania³omylnoæ. Zasadniczo orientujemy siê na wartoæ pomylnoci, dostatku, a w najlepszym razie na realizacjê wartoci, na jakie natrafiamy pracuj¹c. Ludzie nie ¿yj¹ po to, by byæ prawdomównymi, ofiarnymi, pokornymi,
mi³uj¹cymi, co nie znaczy, ¿e nie ma w nich mi³oci, ladów prawdziwej pokory i ofiarnoci. Ale nie jest to w³aciwy ¿ywio³, w którym
wydarza³aby siê ludzka egzystencja po upadku.
18
Dietrich von Hildebrand, Przemienienie w Chrystusie, Znak, Kraków 1982,
str. 172.
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Ci z nas, którzy pragn¹ takiego ¿ycia, ci którzy odkrywaj¹ to, o czym
pisze Hildebrand, a zarazem orientuj¹ siê, ¿e sami tego nie osi¹gn¹, ci
odkrywaj¹ w ca³ej trudnej prawdzie sens wygnania z Edenu19.
Widaæ, jak takie odczytanie sensu symboli drzew, ziemi strukturalizuje sam wiat wartoci. Cz³owiek, uprawiaj¹c ziemiê, zabiegaj¹c
i troszcz¹c siê o zwi¹zan¹ z ni¹ klasê wartoci, staje siê wytrwa³y, uczy
siê pracowitoci, rzetelnoci. Poniewa¿ pracuje we wspólnocie, ma szansê zaznaæ solidarnoci, doceniæ lojalnoæ, poznaæ wagê uczciwoci,
szczeroci, ³askawoæ uczynnoci. Mo¿e te¿ sam byæ lojalnym, uczynnym, solidarnym. Zwarcie cz³owieka z ziemi¹ przekszta³ca jego samego  uszlachetnia. Jednak ta klasa przymiotów moralnych, których
mo¿e dorobiæ siê na wygnaniu, jest czym innym od tych wartoci,
które symbolizuj¹ drzewa. Wspó³czucie i udzielona pomoc jeszcze nie
jest mi³osierdziem, wyranie odczuwane uczucie niesprawiedliwej zap³aty za pracê, bolenie ostra wiadomoæ cudzej krzywdy nie s¹ jeszcze sprawiedliwoci¹. Materia wartoci, to, czym one s¹, jest ta sama,
ale mimo wszystko ró¿nica jest zasadnicza. w. Tomasz odró¿nia cnoty przyrodzone i nadprzyrodzone  m¹droæ przyrodzona i nadprzyrodzona, mi³oæ przyrodzona i nadprzyrodzona... Jest to jedno z fundamentalnych rozró¿nieñ Sumy Teologicznej. Mo¿na je wyraziæ w taki
sposób, ¿e w przypadku posiadania cnoty nadprzyrodzonej cz³owiek
znajduje siê w znacznie wiêkszej bliskoci Boga ni¿ w przypadku posiadania cnoty przyrodzonej. Ta pierwsza jest jednak ³ask¹, jest darem
Ducha wiêtego, Ducha Chrystusa. Jest mo¿liwa tylko dlatego, ¿e Jezus zmieni³ sytuacjê duchow¹ ludzkoci, ¿e ten, kto za Nim serio pod¹¿a, nie jest ju¿ wygnañcem, ale repatriantem. Bez Niego ma siê tylko
przyrodzon¹ mi³oæ, m¹droæ...
Ogród Eden by³ miejscem spotkania cz³owieka z Bogiem. Temu
mia³o s³u¿yæ uprawianie drzew i spo¿ywanie z ich owoców. Powtórz19
Zarazem ich dotykaj¹ b³ogos³awieñstwa z Kazania na Górze. Ci za, którzy do
Chrystusa zwracaj¹ siê z prob¹ o ³askê pokory, mi³oci, sprawiedliwoci, ci staj¹ siê
nowym cz³owiekiem, cz³owiekiem, którego Jezus z wygnania zabiera i prowadzi
na powrót ku Ojcu.
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my, drzewa Edenu symbolizuj¹ dostêp do wartoci, poprzez które to
zbli¿enie dokonuje siê szczególnie intensywnie. W stworzonym wiecie nie ma mocniejszej teofanii ni¿ zrealizowane g³êbokie wartoci osobowe. I takimi s¹ niew¹tpliwie sprawiedliwoæ, pokora, mi³osierdzie...
Symbolizuj¹ je te drzewa, które rosn¹ po wschodniej stronie Edenu.
Wschodnia strona jest w Biblii stron¹ Bo¿¹, stron¹ okrelaj¹c¹ szczególn¹ bliskoæ Boga. Na to, ¿e autor natchniony strukturalizuje sam
ogród i wyró¿nia w nim wschodni¹ stronê, zdaje siê wskazywaæ dos³owne t³umaczenie polskie, w którym znajdujemy werset 24 w nastêpuj¹cym brzmieniu: I wypêdzi³ cz³owieka i umieci³ na wschód do ogrodu
Eden cherubów i p³omienny miecz wiruj¹cy, aby strzeg³ drogi do drzewa ¿ycia20. Takie sformu³owanie pozwala myleæ, ¿e cz³owiek jest odciêty od wschodniej strony ogrodu Eden, a nade wszystko jest odciêty od drzewa ¿ycia, które ronie w samym rodku ogrodu.

Drzewo życia
Dla opowieci o upadku kluczowe jest drzewo poznania dobra i z³a. St¹d
zarówno jego znaczenie, jak i polecenie, które go dotyczy, trzeba analizowaæ osobno. Jakkolwiek bêdzie wygl¹daæ interpretacja tego symbolu, to jedno jest jasne. W³anie drzewo wiadomoci dobrego i z³ego
naj³atwiej daje siê utrzymaæ w przyjêtym kluczu interpretacyjnym, poniek¹d samo go wyznacza. Znacznie trudniejszy do odczytania jest symbol drzewa ¿ycia.
Zrazu mo¿na je rozumieæ tylko jako symbol doznawania przez cz³owieka wartociowoci w³asnego ¿ycia biologicznego, bo pojawia siê
w sekwencji, której kolejnoæ chyba nie jest przypadkowa. Wartoæ ¿ycia
jest wy¿sza od wartoci hedonistycznych i u¿ytecznociowych, a równoczenie jest znacznie bardziej od nich fundamentalna21. ¯ycie jest
20
21

Ksiêga Rodzaju, t³um. Anna Kumirek, Vocatio, Warszawa 2000.
Tê dwuwymiarowoæ hierarchii wartoci opisywa³ Nicolai Hartmann.
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wartoci¹ zupe³nie podstawow¹. W opisie biblijnym nie zostaje, jak ca³a
reszta stworzenia, powo³ane do istnienia s³owem Boga, ale jest Jego
oddechem. Cz³owiek zostaje nim obdarzony, zanim na Bo¿y rozkaz
wyrosn¹ drzewa Edenu, to znaczy zanim cokolwiek dostrze¿emy
z wartociowoci wiata.
W wartociach witalnych mamy udzia³ dziêki naszemu sposobowi
istnienia. Wiele z naszych doznañ zmys³owych nie koñczy siê na samej
przyjemnoci, rozkoszy, bólu, ale odsy³a w³anie do wartoci ¿ycia.
Bywa, ¿e sami odczuwamy nasze cia³o lub prze¿ywamy pewne wewnêtrzne stany psychiczne, poprzez które natrafiamy na wartoæ ¿ycia.
Orzewiaj¹ca k¹piel po marszu w upalny dzieñ jest nie tylko przyjemna, ale wzmaga poczucie ¿ywotnoci. B³ogoæ stanu sytoci tak¿e naprowadza na wartoæ ¿ycia. Poczucie tê¿yzny, euforycznoæ pewnych stanów psychicznych, intensywne zmêczenie, z³e samopoczucie, choroba...
 stany cielesno-psychiczne, które ludzie prze¿ywaj¹ jako co izolowanego i przejciowego  nieraz pozwalaj¹ dotkn¹æ samej wartoci ¿ycia. W takich momentach czujemy, jak przenika nas strumieñ ¿ycia, jak
siê wzmaga w nas b¹d niepokoj¹co s³abnie. Poddajemy siê temu prze¿yciu spontanicznie jako swoistemu przed³u¿eniu samego dowiadczenia cielesnoci czy wewnêtrznego nastroju. Takie dowiadczenia w³asnej
cielesnoci i psychicznoci s¹ integralnie zwi¹zane z faktem bycia istot¹
¿yw¹, istot¹, w której ¿ycie osi¹gnê³o stopieñ wiadomoci.
Jeli tak, to dlaczego jako miejsce dostêpu-do-wartoci ¿ycia pojawia siê jeszcze samo drzewo? Pierwiastek ¿ycia  tchnienie ¿ycia  jest
w cz³owieku, jest wyczuwalny jako wartociowy, wiêc po co autor symbolizuje go dodatkowo? Czy¿by chcia³ w ten sposób zaznaczyæ charakterystyczn¹ tylko dla cz³owieka zdolnoæ ujmowania wartociowoci
¿ycia? ¯yje kot. ¯yje cz³owiek. S¹ istotami ¿ywymi, s¹ zanurzeni w strumieniu ¿ycia. Cz³owiek w relacji do swego ¿ycia tym ró¿ni siê od kota,
¿e potrafi siê do ¿ycia odnieæ, uj¹æ je aksjologicznie. Strumieñ ¿ycia
nie tylko go unosi, podporz¹dkowywuje swym prawom takim jak instynkt samozachowawczy. Nie tylko je prze¿ywa, nie tylko jego wiadomoæ muska wartoci ¿ycia w odczuciach cia³a i psychiki, nie tylko
mu siê ono wydarza. Mo¿e siê do niego ustosunkowaæ: rozpoznaæ jego
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wartoæ. Kluczowe znaczenie ma ta ujmowalnoæ wartoci ¿ycia przez
cz³owieka. Jest w tym przypadku zdolny do poznania aksjologicznego.
Dostrzega donios³oæ i cennoæ swego biologicznego trwania. Mo¿e te¿
t¹ wartoci¹ rozporz¹dzaæ. Skala tej rozporz¹dzalnoci, jak trafnie uj¹³
to G. Marcel, wyznacza rozpiêtoæ pomiêdzy mêczeñstwem i samobójstwem. Dlatego ka¿dy reflektuj¹cy nad wartoci¹ ¿ycia doskonale wie,
¿e ¿ycie biologiczne nie jest wartoci¹ centraln¹! Jest wartoci¹ najbardziej fundamentaln¹ dla istot biologicznych, jakimi jestemy, ale nie jest
najwy¿sz¹. Ludzie oddaj¹ swe biologiczne ¿ycie w imiê wy¿szych
wartoci. Tymczasem drzewo ¿ycia umieszczone jest w rodku tego
ogrodu, ma centraln¹ pozycjê w krêgu ludzkiego sposobu odnoszenia
siê do wartoci.
Jeli tak, to jedynym sensownym wyjciem z sytuacji jest przyj¹æ,
¿e biblijny autor u¿ywa s³owa ¿ycie w sensie metaforycznym. ¯ycie
biologiczne jest zaledwie symbolem. Jest znakiem, uobecnieniem, ale
dostêp do owoców drzewa ¿ywota daje co wiêcej ni¿ materiê zabezpieczaj¹c¹ kontynuacjê ludzkiego ¿ycia biologicznego.
¯ycie jako symbol wyró¿nia siê z ca³ego uniwersum ludzkich symboli. ¯ycie jest dla nas, ¿ywych istot, czym tak donios³ym, ¿e niezwykle trudno jest traktowaæ je symbolicznie. Uporczywie powraca siê do
jego dos³ownoci. By co mog³o skutecznie pe³niæ symboliczn¹ funkcjê, musi z jednej strony byæ dla cz³owieka nie tylko dostêpne
w maksymalnym bogactwie dowiadczenia egzystencjalnego, ale musi
te¿ byæ bytowo donios³e i znacz¹ce, z drugiej za strony potrzebuje minimum dystansu. Nasze biologiczne ¿ycie spe³nia te warunki w sposób
optymalny. Ludzka egzystencja jest taka, ¿e najostrzejsze dowiadczenie ¿ycia zarazem dystansuje od niego, jak i pozwala doznaæ jego wartociowoci. Tym dowiadczeniem jest dowiadczenie kruchoci  rozpoznanie miertelnoci, rozpoznanie nieuchronnoci umierania.
W bogactwie przejawów ¿ycia, które czyni¹ z niego pojemny i wieloraki symbol, miertelnoæ jest jêzyczkiem u wagi. Nie sposób symbolizowaæ czegokolwiek za pomoc¹ ¿ycia, omijaj¹c umieranie. Na drzewo ¿ywota cz³owiek patrzy z oddali. Nie ma do niego dostêpu.
Patrzy te¿ przez pryzmat swego umierania w ciele. Jego pozycja inter-
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pretacyjna jest bardzo niekorzystna. Co mo¿e dostrzec i jak zrozumie
sens drzewa ¿ycia?
Bóg mówi: Oto cz³owiek sta³ siê taki jak My: zna dobro i z³o; niechaj teraz nie wyci¹gnie przypadkiem rêki, aby zerwaæ owoc z drzewa
¿ycia, zjeæ go i ¿yæ na wieki. Natrafiaj¹c na tê jedyn¹ w ca³ej historii
wypowied, w której jest cokolwiek powiedziane o charakterze drzewa
¿ywota, spontanicznie przyjmujemy, ¿e owoc z tego drzewa zapewnia
niemiertelnoæ. ¯yæ na wieki  ¿ycie kojarzy siê nam momentalnie
z w³asn¹ niemiertelnoci¹, bo cz³owiek nie chce umieraæ, boi siê mierci, pragnie nieograniczonoci ¿ycia. Czy to narzucaj¹ce siê skojarzenie
jest s³uszne?
Wczeniej przecie¿ cz³owiek s³yszy decyzjê Boga: W pocie wiêc
oblicza twego bêdziesz musia³ zdobywaæ po¿ywienie, póki nie wrócisz
do ziemi, z której zosta³e wziêty, bo prochem jeste i w proch siê obrócisz! W niej sprawa miertelnoci cia³a cz³owieka zosta³a ju¿ przes¹dzona. Te s³owa Stwórcy, jak ka¿de, s¹ stwarzaj¹ce. Nimi Bóg ustanawia
mieræ cia³a. Jaki wiêc sens mia³oby jeszcze odciêcie drogi do drzewa
¿ycia, skoro decyzja Boga jest definitywna? Typowe odczytywanie
owocu z drzewa ¿ycia jako remedium na miertelnoæ cia³a ma sens tylko
przy milcz¹cym za³o¿eniu, ¿e cz³owiek wbrew woli Bo¿ej móg³by
wykraæ sobie tê niemiertelnoæ. Ale Bogu nie sposób niczego wykraæ.
Si³a pragnienia niemiertelnoci jest w nas tak potê¿na, ¿e czytaj¹c opowieæ roimy niezauwa¿alnie dla samych siebie. Jak wydobyæ siê z tego
rojenia? Jak siê z niego otrz¹sn¹æ?
Trzeba medytowaæ nad mierci¹, o której w opowieci o upadku jest
mowa i o naszym pragnieniu niemiertelnoci. I trzeba to czyniæ z niezachwian¹ wiar¹, ¿e ka¿dy akt Stworzyciela jest dla dobra cz³owieka,
¿e s³u¿y nam tak¿e dekret o tym, ¿e nasze cia³o rozsypie siê w proch, ¿e
dobra dla nas jest mieræ cia³a, która jest tego pocz¹tkiem. Bez dania
takiej wiary niemo¿liwe jest zrozumienie mowy Boga po upadku, niemo¿liwe jest rozpoznanie ³askawoci cielesnej mierci. Za bez tego nie
daje siê oderwaæ od dos³ownoci symbolu drzewa ¿ywota.
O mierci mówi i Bóg, i w¹¿. Bóg wydaj¹c polecenie powiada, ¿e
Adam niechybnie umrze, gdy siê do niego nie dostosuje. W¹¿ zaprze-
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cza: Na pewno nie umrzecie! Opowieæ jest tak skonstruowana, ¿e zezwala na konfrontacjê stwierdzenia Boga i wê¿owej negacji z tym, co
siê po upadku dzieje, z sam¹ faktycznoci¹ zdarzeñ. Niewiasta i Adam
rzeczywicie nie umieraj¹ po spo¿yciu owocu z drzewa poznania dobra
i z³a. Nie umieraj¹ przynajmniej tak, jak umieraj¹ ludzie wokó³ nas. W tej
perspektywie to Bóg wygl¹da na kogo rzucaj¹cego groby na wiatr.
W¹¿ za zdaje siê mówiæ prawdê. Taka konstatacja gorszy. I to zgorszenie jest b³ogos³awione, bo zmusza do powa¿nej refleksji. Likwiduje je
albo odwa¿ne przemylenie obu wypowiedzi, albo wycofanie siê z uczynionego spostrze¿enia w spekulacjê o odroczonej mierci, spekulacjê
która za wszelk¹, nawet w¹tpliw¹, cenê chce ratowaæ reputacjê Boga.
Mo¿na jeszcze przejæ do porz¹dku nad interpretacyjnymi w¹tpliwociami. Wiêcej mo¿liwoci chyba nie ma.
By rozstrzygn¹æ ten dylemat trzeba przyj¹æ, ¿e co innego znaczy
mieræ w jednej i drugiej wypowiedzi. Bo¿e ostrze¿enie brzmi: niechybnie umrzesz. To okrelenie opisuje samozatracenie, które zaczyna siê dla stworzonej, ale duchowej istoty, gdy zrywa wiê ze swoim
Stwórc¹ i próbuje oprzeæ siê na czym, co nie jest Bogiem, gdy decyduje siê ona na odwrócenie od Boga w kierunku samej siebie, w kierunku
stworzonego wiata i wê¿a. W¹¿ doskonale wie, ¿e ta mieræ nie jest
równoznaczna z unicestwieniem. Wie to z w³asnego dowiadczenia.
Wypraktykowa³. Odst¹pi³ od Boga, a istnieje. Jest umar³y, a przecie¿
trwa. Wê¿owe nie umrzecie oznacza nie przestaniecie istnieæ, Boskie niechybnie umrzesz oznacza za: odpadniesz ode Mnie i gdy
stracisz wiê ze Mn¹, zginiesz duchowo. K³amstwo jest icie wê¿owe
 polega na zmianie znaczenia s³owa.
Cz³owiek przera¿ony widokiem mierci cia³a, rozpadem funkcji psychicznych, takich jak pamiêtanie, rozpoznawanie, uwiadamianie sobie,
przepe³niony poczuciem w³asnej kruchoci ma nieodpart¹ sk³onnoæ do
zacieniania rzeczywistoci mierci tylko do mierci cia³a. Nie chce wierzyæ w to, ¿e mo¿na umrzeæ duchowo, a ¿yæ w ciele, i umrzeæ w ciele,
a ¿yæ w duchu. To zreszt¹ naturalne  tamto widzi, tamtego dotyka,
a w to mo¿e tylko wierzyæ. W konsekwencji nie rozumie przeinaczenia
znaczenia czasownika umieraæ, którego dopuszcza siê w¹¿. Uwa¿a, ¿e

DRZEWO ¯YCIA

43

i Bóg, i w¹¿ mówi¹ o tym samym, a sam w swych dziejach bêdzie
uporczywie u¿ywa³ tego s³owa martwi¹c siê tylko mierci¹ cia³a.
Tej podwójnej rzeczywistoci i ¿ycia, i mierci nie sposób uchwyciæ, dopóki, jak dobitnie wyrazi to S. Kierkegaard, cz³owiek nie uwiadamia sobie, ¿e okrela go duch. Jak d³ugo ¿yje nie zdaj¹c sobie sprawy z tego, ¿e jest istot¹ duchow¹, tak d³ugo mieræ widzi tylko jako
mieræ cia³a. Dopóki nie uwierzy, ¿e jest wcielonym duchem, dopóty te¿
nigdy nie przystanie na rozumienie mierci cia³a jako ³aski. Nazwanie
miertelnoci cia³a ³ask¹ oburza, a si³a tego oburzenia jest proporcjonalna
do niewiary w nasz duchowy wymiar, proporcjonalna do jego nieobecnoci w ¿yciu jednostki i do niewiary w absolutn¹ dobroæ Boga. W niczym nie jest nam tak trudno dostrzec dzia³anie Bo¿ego mi³osierdzia,
jak w tym dopuszczeniu miertelnoci cia³a, w jej zorganizowaniu.
Dlaczego mieræ cia³a jest tak¿e ³ask¹, jest darem Boga dla upad³ego cz³owieka? Na czym polega dar mierci dla stworzenia, które pozna³o
z³o? Dlaczego niemiertelnoæ cia³a dla upad³ego cz³owieka by³aby nieznonym przekleñstwem, a miertelnoæ jest ³askawoci¹?
Znowu dysponujemy tylko analogi¹. Ludzki rodzaj zna bardzo charakterystyczn¹ ³askawoæ mierci. Tak j¹ postrzegamy, gdy zabiera ona
cz³owieka sporód cierpieñ, których nie mo¿e on znieæ. Niemiertelnoæ cia³a prowadzi³aby do nieznonego cierpienia ludzkiego ducha.
Pozostawienie nam niemiertelnoci w ciele oznacza³oby zgodê na
mo¿liwoæ nieskoñczonego oddalania siê cz³owieka od Boga, zgodê na
niekoñcz¹ce siê czynienie z³a, na nieskoñczonoæ bior¹cej siê st¹d
krzywdy i cierpienia. Bóg momentalnie blokuje tê mo¿liwoæ. Nie bêdzie nieskoñczonego oddalania siê od Niego, nie bêdzie zwi¹zanego
z tym nieskoñczonego cierpienia. Granic¹ jest mieræ.
Trudno nam poj¹æ tê ³askawoæ nie tylko dlatego, ¿e lêkamy siê
mierci. Trudno nam wyobraziæ sobie rodzaj cierpienia, przed którego
nieskoñczonoci¹ chroni nas mieræ. Jego goryczy daje siê tu i ówdzie
w ¿yciu zakosztowaæ. Ma ono dziwn¹ w³asnoæ. Po imieniu znane jest
tym, którzy autentycznie d¹¿¹ do Boga, wiêtym. Im bardziej cz³owiek
kieruje siê na Boga, im intensywniej Go pragnie, tym wyraniej widzi
odleg³oæ pomiêdzy Nim i sob¹ i tym bardziej cierpi. Dziêki ³askawo-
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ci Stwórcy to cierpienie sprawiedliwego, który wygl¹da Boga, jest
czasowo ograniczone w³anie przez mieræ. Tu gdzie przynale¿y westchnienie mistyków Karmelu: umieram, ¿e nie umieram.
Ci za, którzy olepli na Boga, doznaj¹ tego cierpienia jako bezimiennego. Nie rozpoznaj¹ jego sensu bior¹cego siê z upadku, z oddalenia od
Boga. Przychodz¹ na nich chwile, ¿e postrzegaj¹ wiat, swoje ¿ycie jako
opró¿nione z sensu, z ostatecznego nadznaczenia  ¿ycie ja³owe, daremne. Czepiaj¹ siê tysi¹ca rzeczy. Wysysaj¹ z nich ich wartoæ: interesuj¹
siê nimi, ciesz¹ siê, po¿¹daj¹, zabiegaj¹, a w koñcu i tak pozostaj¹ g³odni.
Wysoce niezadowala suma detali. I tak¿e ten rodzaj cierpienia, bezsensownego cierpienia zwi¹zanego z samym nagim faktem istnienia, dla
którego cz³owiek nie znalaz³ prawdziwego, ostatecznego celu, Bóg
przerywa swoj¹ decyzj¹ o ludzkiej miertelnoci.
Uchwyciæ ³askawoæ mierci biologicznej pomaga psalmista, gdy
wypowiada s³owa: W proch ka¿esz powracaæ miertelnym i mówisz:
Synowie ludzcy, wracajcie! (Ps 90,3). Pomaga w. Franciszek, który
wielbi w swoim hymnie Boga tak¿e za mieræ, co siostr¹ jest cia³a.
W naszkicowanej tak perspektywie rysuje siê sens symbolu, jakim
jest drzewo ¿ycia. Opisuje ono zaporedniczenie ludzkiego ducha
w Bogu. ¯ycie jest tu ¿yciem ludzkiego ducha, a to jest mo¿liwe tylko w kontakcie z Bogiem, tylko poprzez udzia³ ludzkiego ducha w Bogu. Owoce z drzewa ¿ycia s¹ symbolem tego, poprzez co cz³owiek taki
udzia³ zyskuje. Na tym wstêpnym etapie charakter tego zaporedniczenia pozostaje nieuchwytny. Nieco wiêcej bêdzie mo¿na o nim powiedzieæ po rozpoznaniu symbolu poznania dobra i z³a i po analizie s³ów
Boga: Oto cz³owiek sta³ siê taki jak My: zna dobro i z³o; niechaj teraz
nie wyci¹gnie przypadkiem rêki, aby zerwaæ owoc z drzewa ¿ycia, zjeæ
go i ¿yæ na wieki. Ale i wtedy bêdzie to bardzo niewiele. My, upadli, nie
bardzo wiemy, czym jest ¿ywy kontakt ludzkiego ducha z Bogiem, czym
ostatecznie jest to, co symbolizuje drzewo ¿ycia. O tym niejakie
wyobra¿enie maj¹ ludzie wiêci.
Bogactwo naszego odnoszenia siê do ¿ycia biologicznego, bogactwo
przejawów tego ¿ycia, pozwala zmetaforyzowaæ i tê niewiedzê. ¯ycie
biologiczne w swej istocie jest nam nieznane, pozostaje tajemnic¹. Igra-
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my jego kodem, manipulujemy p³odnoci¹, ale to nie zbli¿a nas wcale
do tego, by prawid³owo uchwyciæ jego znaczenie i wartoæ, nie wspominaj¹c o istocie. Ta bezradnoæ jak lustro odbija nasz¹ bezradnoæ
wobec istoty ludzkiego ¿ycia duchowego.
Istnieje jeszcze jedna perspektywa interpretacyjna, w której mo¿na
popatrzeæ na ten symbol. Jest ni¹ perspektywa, któr¹ wprowadza Jezus.
On zdefiniuje, na czym polega to ¿yæ na wieki. On okreli, czym jest ¿ycie
wieczne. W Mowie Arcykap³añskiej powie: A to jest ¿ycie wieczne: aby
znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego pos³a³e,
Jezusa Chrystusa (J 17,3). W wietle tego okrelenia widaæ, ¿e nie trzeba odczytywaæ niechaj nie wyci¹gnie rêki, aby zerwaæ owoc tak¿e z drzewa ¿ycia, zjeæ go i ¿yæ na wieki dos³ownie jako pozbawienia cz³owieka niemiertelnoci cia³a. Jest to zatwierdzenie przez Boga skutków
ludzkiego wyboru  ludzkiego oddalenia, które za namow¹ wê¿a wybralimy. Bóg za pomoc¹ cherubów i tego, co symbolizuje wiruj¹cy
p³omienny miecz, nadaje duchowej przestrzeni profil, który wpierw
cz³owiek wybra³22.

Ten profil zmieni dopiero Jezus. Zacznie swe dzie³o walk¹ duchow¹ w Getsemani, a zakoñczy zmartwychwstaniem. Dopiero On otwiera zamkniêt¹ drogê do drzewa
¿ycia. Tylko za Nim mo¿na pod¹¿aæ ku pe³ni ¿ycia naszego ducha. On prowadzi ku
drzewu ¿ycia, które widzi w. Jan w Apokalipsie  drzewo ¿ycia rodz¹ce dwanacie
owoców  wydaj¹ce swój owoc ka¿dego miesi¹ca, a licie drzewa s³u¿¹ do leczenia
narodów (Ap 22,2).
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