
Myśl M. Henry’ego jest zakorzeniona w fenomenologii, zaini-
cjowanej przez Edmunda Husserla, i rozwija w oryginalny sposób tę
tradycję, zwłaszcza jej wersję francuską. Czyni to, podejmując dyskusję
zarówno z jej założycielem, jak i z jej przedstawicielami tej miary, co
Martin Heidegger czy Max Scheler. Dlatego Michel Henry może być
uznany, obok Emmanuela Lévinasa, Paula Ricoeura czy Jean-Luca Ma-
riona, za jednego z najbardziej twórczych fenomenologów francuskich.
Jego filozofia pozostaje pod wpływem takich myślicieli, jak Kartezjusz
czy Maine de Biran, którzy, każdy na swój sposób, wpłynęli na bogatą
wewnętrznie tradycję określaną jako „filozofowanie po francusku”. Myśl
Henry’ego nosi jednak również znamię spotkania z teologią chrześci-
jańską, od jej początków – w postaci pism Jana Ewangelisty i Pawła,
przez teksty Tertuliana i Ireneusza z Lyonu – aż po dzieła mistyków
średniowiecznych, takich jak Mistrz Eckhart. Z tego powodu genealogia
wpływów i zależności, w jakie wchodzi myśl francuskiego fenomeno-
loga, sama w sobie powinna stać się przedmiotem rzetelnych studiów.
Czytelnik naszej publikacji będzie mógł dowiedzieć się o niektórych
z tych wpływów i zależności, gdyż stały się one przedmiotem analiz
niemal wszystkich zawartych w niej artykułów.

Ze Wstępu
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Wstęp

Osoba i  dzieło Michela Henry’ego są w  Polsce jeszcze mało znane, 
dlatego podjęliśmy się przygotowania publikacji poruszającej nie-
które z  głównych wątków tej niezwykle ciekawej twórczości filozo-
ficznej. Myśl Henry’ego jest zakorzeniona w  fenomenologii, zaini-
cjowanej przez Edmunda Husserla, i  rozwija w  oryginalny sposób 
tę tradycję, zwłaszcza jej wersję francuską. Czyni to, podejmując 
dyskusję zarówno z  jej założycielem, jak i  z  jej przedstawicielami tej 
miary, co Martin Heidegger czy Max Scheler. Dlatego Michel Henry 
może być uznany, obok Emmanuela Lévinasa, Paula Ricoeura czy 
Jean-Luca Mariona, za jednego z  najbardziej twórczych fenomeno-
logów francuskich. Jego filozofia pozostaje pod wpływem takich 
myślicieli jak Kartezjusz czy Maine de Biran, którzy, każdy na swój 
sposób, wpłynęli na bogatą wewnętrznie tradycję określaną jako 
„filozofowanie po francusku” 1. Myśl Henry’ego nosi jednak rów-
nież znamię spotkania z  teologią chrześcijańską, od jej początków  – 
w  postaci pism Jana Ewangelisty i  Pawła, przez teksty Tertuliana 
i  Ireneusza z  Lyonu  – aż po dzieła mistyków średniowiecznych 

1 Określenie to upowszechniło się w  ostatnich latach dzięki publikacji pod 
znamiennym tytułem: Philosopher en français. Langue de la philosophie et langue na-
tionale, red. J.-F. Mattéi, Paris 2001. Książka ta stanowi zbiór prac filozofów z  ob-
szaru języka francuskiego, pokazujących bogactwo i  różnorodność tytułowego 
„filozofowania po francusku”.
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8 Wstęp

takich jak Mistrz Eckhart. Z  tego powodu genealogia wpływów 
i  zależności, w  jakie wchodzi myśl francuskiego fenomenologa, 
sama w  sobie powinna stać się przedmiotem rzetelnych studiów 2.
 Czytelnik naszej publikacji będzie mógł jednak dowiedzieć się 
o  niektórych z  tych wpływów i  zależności, gdyż stały się one, z  ko-
nieczności, przedmiotem analiz  – w  zakresie wyznaczonym przez 
podejmowaną tematykę  – niemal wszystkich zawartych w  niej arty-
kułów. Nie dysponujemy zbyt wieloma przekładami tekstów Michela 
Henry’ego na język polski 3. Dlatego postanowiliśmy naszą publika-
cję wzbogacić, prezentując przekłady dwóch jego artykułów dotyczą-
cych etyki  – w  jej powiązaniu z  kryzysem kultury współczesnej oraz 
w  jej związkach z  religią. Jako powody, dla których wybraliśmy właś-
nie te teksty, możemy wskazać najpierw to, co podkreśla Paul Audi 
w  dyskusji przeprowadzonej przez uczniów Michela Henry’ego i  ko-
mentatorów jego myśli z  nim samym w  1999 roku 4  – że  już w  jednym 
z  pierwszych i  najważniejszych swych dzieł, to znaczy w  L’Essence 
de la manifestation, opublikowanym w  1963 roku, Henry postulował 
stworzenie etyki. Jednakże rozwinął ją dopiero w  C’est moi la vérité 
(wyd. w  1996 roku), a  więc w  jednym ze swoich późnych dzieł, jako 
etykę chrześcijańską 5. Wybór tych tekstów został podyktowany także 
naszą nadzieją, iż wypełnią one lukę, jaka daje się zauważyć pośród 
tekstów przez nas zebranych. Etyka jest w  nich tematem w  zasadzie 
nieobecnym, a  naszym zamiarem było przedstawienie względnie ca-
łościowego obrazu myśli francuskiego fenomenologa.

2 Oprócz tekstów samego Michela Henry’ego, dobrym źródłem informacji na 
temat powiązań myśli tego filozofa z  reprezentatywnymi przedstawicielami hi-
storii myśli filozoficznej są rozdziały pt. Michel Henry devant l’historie i  Sur Marx, 
zamieszczone w  pracy zbiorowej pt. Michel Henry. Dossier conçu et dirigé par Jean-
-Marie Brohm et Jean  Leclercq, Les Dossiers H, Éditions L’Age d’Homme, Lausanne 
(Suisse) 2009, s.  244-370.

3 Dotąd został opublikowany po polsku pierwszy z  czterech tomów cyklu 
Phénoménologie de la vie (por. M. Henry, O  fenomenologii, słowo wstępne J.-L. Ma-
rion, tłum. i  wprowadzenie M. Drwięga, Warszawa 2007), na który składają się 
przede wszystkim artykuły francuskiego fenomenologa dotyczące jego oryginal-
nego ujęcia i  rozwinięcia metody fenomenologicznej. Ukazała się także ostatnia, 
z wydanych za życia filozofa, książka pt. Słowa Chrystusa, tłum. K. Mrówka, Tar-
nów 2010. Polskie wydania kolejnych prac filozofa są zapowiadane i  ukażą się 
lada chwila.

4 Débat autour de l’oeuvre de Michel Henry, w: M.  Henry, Phénoménologie de la vie, 
t.  4: Sur l’éthique et la religion, Paris 2004, s.  205-247.

5 Por. P. Audi, (głos w:) Débat autour de l’oeuvre de Michel Henry, dz. cyt., s.  226.
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 Prezentowana Czytelnikom publikacja składa się więc, oprócz 
tekstów samego Henry’ego, z  artykułów komentujących jego do-
robek filozoficzny, napisanych przez znawców jego myśli zarów-
no z  Polski, jak i  spoza jej granic. Philippe Capelle, reprezentujący 
środowisko filozofów paryskiego Instytutu Katolickiego, znawca 
późnych pism Michela Henry’ego 6, przedstawia jego myśl, rysując 
jej główne wątki i  prezentując jej rozwój. To dlatego nie podejmu-
jemy się we wstępie przedstawiania dorobku filozoficznego nasze-
go myśliciela 7. Wojciech Starzyński z  warszawskiego oddziału Pol-
skiej Akademii Nauk, tłumacz prac Mariona, specjalista w  zakresie 
związków fenomenologii francuskiej z  kartezjanizmem, przedstawia 
kwestię relacji myśli Henry’ego do kartezjanizmu. Z  kolei przedsta-
wiciel Stras bourga (Francja), Ovidiu-Sorin Podar, zajmuje się porów-
naniem myśli Michela Henry’ego z  dziełem filozoficznym Maurice’a 
Merleau-Ponty’ego. Marek Drwięga, krakowski tłumacz i  komenta-
tor filozofii cielesności francuskiego fenomenologa, pracownik Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, podejmuje w  swym tekście zagadnienie 
subiektywności u  wspomnianego myśliciela, które analizuje w  per-
spektywie krytyki podmiotowości w  filozofii nowożytnej i  współ-
czesnej. Paul Gilbert, Belg, który pracuje na Uniwersytecie Gregoriań-
skim w  Rzymie oraz wieloletni wykładowca w  Instytucie Katolickim 
w  Paryżu, podejmuje w  swym artykule jedno z  kluczowych zagad-
nień fenomenologii Henry’ego, a  mianowicie kwestię immanencji, 
osadzając ją w  kontekście myśli założyciela fenomenologii  – Edmun-
da  Husserla. Z  kolei Monika Murawska, polska badaczka z  warszaw-
skiej Akademii Sztuk Pięknych, autorka tezy doktorskiej na temat 
Michela Henry’ego, podejmuje kwestię kultury w  perspektywie fe-
nomenologii życia. W  naszej publikacji ma również swój wkład daw-
na uczennica Michela Henry’ego i  autorka wielu prac poświęconych 

6 Zob. Phénoménologie et christianisme chez Michel Henry. Les derniers écrits de 
Michel Henry en débat, red. Ph. Capelle, Paris 2004.

7 Jeżeli zaś chodzi o  biografię filozofa, to nie podejmujemy się jej prezentacji, 
gdyż została ona już napisana w  języku polskim przez Marka Drwięgę, tłumacza 
tomu O  fenomenologii, dz. cyt., s.  5-31. Można tam zapoznać się nie tylko z  biografią 
Michela Henry’ego, ale również z  zarysem jego poglądów, a  także z  krótką biblio-
grafią dzieł tego autora oraz najważniejszych prac poświęconych jego dorobkowi. 
Pełna bibliografia dzieł francuskiego fenomenologa została ostatnio opublikowana 
w: Michel Henry. Dossier conçu et dirigé par Jean-Marie Brohm et Jean Leclercq, dz. cyt., 
s.  529-538.
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jego  myśli 8, Gabrielle Dufour-Wierusz Kowalska z  Genewy. W  swym 
tekście zajmuje się ona analizą relacji między objawieniem fenome-
nologicznym a  objawieniem chrześcijańskim, z  którego Henry czer-
pał zawsze swe inspiracje. Te inspiracje ujawniły się mocno zwłasz-
cza w  ostatnich jego pismach. Ten właśnie późny okres twórczości 
filozofa jest przedmiotem analizy podjętej w  tekście Andrzeja Gie-
larowskiego, pracownika naukowego krakowskiej Wyższej Szkoły 
Filozoficzno-Pedagogicznej „Igantianum”, który pyta o  relacje feno-
menologii i  teologii w  myśli Henry’ego. Tekst Karola Tarnowskiego, 
fenomenologa i  znawcy francuskiej myśli filozoficznej, pracownika 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w  Krakowie, podejmującego 
zagadnienie Boga w  fenomenologii życia, zamyka nasz tom poświę-
cony dziełu Michela Henry’ego.
 Zawartość naszej publikacji została podzielona na trzy części. 
Pierwsza, Inspiracje i  dyskusje, zawiera artykuły skupiające się na 
źródłach, z  których czerpie, i  wybranych korelacjach myśli francu-
skiego fenomenologa z  dorobkiem innych myślicieli. Nie oznacza 
to jednak, że  w  następnych częściach nie znajdziemy uwag na te-
mat takich korelacji czy inspiracji. Część druga, Podmiotowość, cie-
lesność, kultura, gromadzi teksty zajmujące się wskazanymi w  tytule 
tej części kwestiami. Natomiast część ostatnia, Fenomenologia, reli-
gia, teologia, obejmuje eseje, które podejmują, każdy na swój spo-
sób, zagadnienie korelacji tematyki fenomenologicznej i  teologicz-
nej w  twórczości filozoficznej Michela Henry’ego. Podział taki nie 
oznacza bynajmniej, że  uznaliśmy, iż nasza książka jest w  stanie wy-
czerpać tematykę sygnalizowaną przez tytuły poszczególnych czę-
ści. Chodzi raczej o  zaakcentowanie głównych wątków myśli fran-
cuskiego fenomenologa. Mamy nadzieję, że nasza publikacja stanie 
się wprowadzeniem w  myśl Henry’ego dla tych, którzy jeszcze się 
z  nią nie zetknęli. Dlatego chcieliśmy, aby już sam jej podział był 
pewnego rodzaju wskazówką, jakich zagadnień można spodziewać 
się podczas lektury tekstów tego filozofa.

Andrzej Gielarowski, Robert Grzywacz

8 Zob. G. Dufour-Kowalska, Michel Henry. Un philosophe de la vie et de la praxis, 
Paris 1980; por. taż, L’Art et la sensibilité. De Kant á Michel Henry, Paris 1996  ; por. 
taż, Michel Henry. Passion et magnificence de la vie, Paris 2003.
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     INSPIRACJE I  DYSKUSJE
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Philippe Capelle

Fenomenologia i  życie w  myśli
Michela Henry’ego 1

W przeciągu kilku lat powszechne uznanie, jakie zdobył Michel 
Henry w  wąskim gronie, po opublikowaniu w  1963 roku tezy 
doktorskiej pt. L’Essence de la manifestation 2, utrwaliło się nie tylko 
w  społeczności filozoficznej ani nie jedynie w  łonie tradycji fenome-
nologicznej, na którą się powołuje, lecz także na styku najbardziej 
zaawansowanych współczesnych dyskusji, dotyczących zarówno 
statusu nauk o  człowieku, jak i  nauki w  ogóle, filozofii politycz-
nej, zagadnień estetycznych, plastycznych i  muzycznych, miejsca 
powieści w  twórczości filozoficznej, zagadnień antropologicznych 
(ciała żywego [chair] i  ciała-rzeczy [corps]) oraz at last but non the 
 least pozycji fenomenologii i  jej stosunku do chrześcijaństwa. Michel 
Henry, który odszedł od nas 3 lipca 2002 roku, bez wątpienia pozo-
stanie tym, kto wraz z  Lévinasem najgłębiej zarysował pole prac ba-
dawczych, które określa dzisiaj „fenomenologię francuską”. Tylko 
jesienią 2003 roku zorganizowano dwa kolokwia wokół głównych 

1 Wykład wygłoszony w Krakowie 19 marca 2007 r. na zaproszenie Katedry 
Filozofii Człowieka Wydziału Filozoficznego Papieskiej Akademii Teologicznej 
w  Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) w  ramach cyklicznych 
Wykładów im. Ks. Konstantego Michalskiego CM. Organizatorami wykładów byli: 
ks. dr hab. Władysław Zuziak, prof. UPJP II, mgr Krzysztof Duda oraz mgr Mał-
gorzata Cichoń.

2 M. Henry, L’Essence de la manifestation, PUF, Paris 1963.
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14 Philippe Capelle

tematów myśli Henry’ego, jedno na Sorbonie, drugie w  Montpel-
lier. Wydział filozofii Instytutu Katolickiego w  Paryżu szczyci się 
tym, że  mógł gościć go osobiście dwukrotnie: w  1997 i  2001 roku, 
z  okazji publikacji dwóch jego dzieł: C’est moi la Vérité 3 oraz Incar-
nation 4. Jego wystąpienia oraz dyskusje nimi wywołane przy obu 
okazjach zostały opublikowane w  2004 roku w  pracy, którą miałem 
zaszczyt koordynować 5.

I. Fenomenologia radykalna

Pierwsze prace Henry’ego, poświęcone Maine de Biranowi, prowa-
dzą go do odrzucenia klasycznego dualizmu ciała i  ducha, pozwa-
lając mu rozwinąć własną intuicję: filozofię konkretnej immanencji. 
Jego pierwsze studium, Philosophie et phénoménologie du corps 6, ukoń-
czone w  1950 roku, zostanie jednak opublikowane dopiero w  roku 
1965. Był to pierwszy etap na drodze głównych poszukiwań, które 
zaowocują wielkim dziełem L’Essence de la manifestation, ukończo-
nym na początku lat sześćdziesiątych, stanowiącym główną tezę 
doktorską Henry’ego obronioną w  1963 roku. Komisja, w  skład któ-
rej wchodzili J. Hyppolite, J. Wahl, P. Ricoeur, F. Alquié, H. Gouhier, 
była pod wrażeniem wywodu utrzymującego, iż filozofia klasyczna 
i  fenomenologia, poczynając już od Husserla, pozostawiły w  cieniu 
istotę rzeczywistości  – życie, w  którym każdy rodzi się do bycia. 
Teza ta „dekonstruowała”, znacznie wcześniej niż samo to słowo 
stało się modne, wielkie systemy filozoficzne.
 Około roku 1965 Henry podejmuje studium dotyczące Marksa, któ-
remu poświęca, opublikowane w  1976 roku, tysiącstronicowe dzieło 7. 
W  tym samym roku wydaje, u  Gallimarda, powieść L’Amour les yeux 
fermé, która zdobywa nagrodę Renaudota. Jego pierwsza  powieść 

3 Tenże, C’est moi la Vérité. Pour une philosophie du christianisme, Seuil, Paris 
1996. 

4 Tenże, Incarnation. Une philosophie de la chair, Seuil, Paris 2000.
5 Phénomenologie et christianisme chez Michel Henry, dz. cyt.
6 M. Henry, Philosophie et phénoménologie du corps. Essai sur l’ontologie bira-

nienne, PUF, Paris 1965.
7 Tenże, Marx, t.  1: Une philosophie de la réalité, t.  2: Une philosophie de l’économie, 

Gallimard, Paris 1976.
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nosiła tytuł Le Jeune Officier 8. Następna, Le Fils du roi 9, zawiera już 
zarysy i  pierwsze intuicje prac Henry’ego w  zakresie psychoanalizy 
i  psychiatrii. Zaproszony do Japonii w  1983 roku, prowadzi w  Osace 
seminarium stanowiące „zarodek” eseju Généalogie de la psychanalyse, 
wydanego w  1985 roku, którego prawdziwy tytuł, Le commencement 
perdu 10, ujawnia przecenienie roli nieświadomości ze szkodą dla wagi 
emocji (affect) przez całą tradycję filozoficzną. Freud, który uznawał 
siłę afektów, w  swej teorii poddał się, zdaniem Henry’ego, ogranicze-
niom filozofii przedstawieniowej (représentation).
 W 1987 roku Michel Henry wydaje La Barbarie 11, w  której ukazuje 
rozkład kultury pod wpływem scjentystycznej ideologii wspierają-
cej rozwój techniki  – chętnie dziś nazywanej „techno-nauką”  – redu-
kującej wszelkie formy egzystencji, tj. pracę, ekonomię, wypoczy-
nek, edukację czy etykę do roli instrumentów. Tymczasem kultura, 
zdaniem Henry’ego, nie ogranicza się do wytwarzania [dzieł sztuki] 
lub do znajomości sztuk, lecz jest ona samo-przekształcaniem się 
życia, niezależnie od dziedzin, w  jakich się urzeczywistnia. Prze-
ciwieństwo tak rozumianej kultury zostaje nazwane przez filozo-
fa „barbarzyństwem” (barbarie). W  roku 1990, w  pracy Du commu-
nisme au capitalisme 12, z  tych samych przyczyn, filozofia polityczna 
Henry’ego prowadzi go do odprawienia z  niczym (á congédier) za-
równo komunizmu, jak i  kapitalizmu  – syjamskich braci, tak samo 
zapominających o  życiu.
 W Voir l’invisible 13 Henry rozwija własną koncepcję sztuki, zgod-
nie z  którą, zwłaszcza sztuka abstrakcyjna, lecz także wszelkie ma-
larstwo dalekie od realizmu, pozwala dostrzec jak bardzo światło 
tego, co widzialne, pozostaje pod wpływem niewidzialnego życia. 
W  1990 roku Michel Henry publikuje drugą znaczącą pozycję z  fe-
nomenologii: Phénoménologie matérielle 14. Rok 1996 z  pewnością jest 
dla niego i  dla tych, którzy go wówczas czytają oraz odkrywają, 
 rokiem wielkim. Wydaje bowiem wówczas swoją ostatnią powieść 

8 Tenże, Le Jeune Officier, Gallimard, Paris 1954.
9 Tenże, Le Fils du roi, Gallimard, Paris 1981.
10 Tenże, Généalogie de la psychanalyse. Le commencement perdu, PUF, Paris 1985.
11 Tenże, La Barbarie, Grasset, Paris 1987.
12 Tenże, Du communisme au capitalisme: théorie d’une catastrophe, Odile Jacob, 

Paris 1990.
13 Tenże, Voir l’invisible  – sur Kandinsky, Bourin-Julliard, Paris 1988.
14 Tenże, Phénoménologie matérielle, PUF, Paris 1990. 
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pt. Le Cadavre indiscret 15, filozoficzną bajkę, która kontynuuje, podję-
te przez niego już wcześniej, dzieło ujawniania [zjawiska] rozkładu 
(corruption). Również wtedy publikuje C’est moi la Vérité, rozprawę  – 
którą prowokacyjnie, powiedziałbym kokieteryjnie, lubił określać 
jako mglistą (vague) „rozprawę trzeciego cyklu”  – stanowiącą nowy 
etap w  jego twórczości fenomenologicznej, gdzie w  grę wchodzi 
słownictwo, tematyka i  filozofia chrześcijaństwa, ze szczególnym 
upodobaniem do Ewangelii Jana. Jeszcze w  roku 1996 [odbywa się] 
dziesięciodniowa debata w  Cerisy–La–Salle, pod kierunkiem Jea-
na Greischa i  Alaina Davida, poświęcona Henry’emu. W  2000 roku, 
w  szczególnie oczekiwanym dziele pt. Incarnation. Une philosophie 
de la chair, Henry nie waha się uczynić z  żywego ciała [chair] miejsca 
Pra-zrozumiałości (Archi Intelligibilité) Życia.
 Należy przyznać, że  właśnie dzięki tym dwóm ostatnim pracom 
Michel Henry stał się znany szerokiej publiczności, w  środowiskach 
chrześcijańskich i  teologicznych, wśród tych, którzy podejmują od-
powiedzialność (revendiquent) za badania w  dziedzinie duchowo-
ści. Jednakże jego ostatniego testamentowego dzieła, pt. Paroles du 
Christ 16, nie powinno się czytać jako pobożnej lektury ani jako książ-
ki teologicznej. Przede wszystkim zaś nie jest to komentarz egzege-
tyczny, nawet jeśli praca ta wyraża, niewątpliwie lepiej niż pobożne 
książki, szacunek dla tego, co wiąże się z  pobożnością życia i  myśli, 
czy też, lepiej niż niektóre książki teologiczne, wzajemny stosunek 
między filozofią i  teologią, i  wreszcie, lepiej od pewnych prac egze-
getycznych, pokazuje, czym jest lektura duchowa pism biblijnych. 
Na koniec wspomnę jedynie o  czterech tomach artykułów i  konfe-
rencji, które zostały opublikowane pośmiertnie pod wspólnym ty-
tułem Phénomenologie de la vie 17.
 Kiedy się czyta teksty Henry’ego, uderza w  nich obecność form 
powtórzeniowych. Chodzi, w  gruncie rzeczy, o  stałe mówienie „tego 
samego”, bo chodzi o  myślenie, o  wytrzymywanie (endurer) ruchu 
myśli w  samym życiu, które daje do myślenia... W    ponownym, 

15 Tenże, Le Cadavre indiscret, Albin Michel, Paris 1996.
16 Tenże, Paroles du Christ, Seuil, Paris 2002 (tłum. pol.: Słowa Chrystusa, dz. 

cyt. – przyp. red.).
17 Tenże, Phénoménologie de la vie, PUF, Paris, t. 11: De la phénoménolgie, 2003 

(tłum. polskie: O  fenomeonologii, tłum. M. Drwięga, Warszawa 2007); t.  2: De la 
subjectivité, 2003; t.  3: De l’art et du politique, 2004; t.  4: Sur l’éthique et la religion, 
Paris 2004 (przyp. red.).
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 ścisłym uchwyceniu poprzedzających go tradycji myślowych, Mi-
chel Henry stygmatyzuje pewne zapomnienie. Od Galilelusza  – jak 
powiada  – jesteśmy zaślepieni: organizujemy dziedziny wiedzy, 
lecz zapominamy o  wiedzy źródłowej, którą jest wiedza na temat 
życia. Poczynając od Kartezjusza, podmiotowość naznacza nowy 
etap zapomnienia o  życiu (por. La Barbarie). Poszukiwanie funda-
mentu skazuje na wygnanie sens życia; funkcja teoretyczna, za po-
mocą której chce się uchwycić zjawiska, skazuje na wygnanie wie-
dzę dotyczącą życia (przykładem w  biologii jest dzieło J. Monoda 
i  F. Jacoba 18; koncepcja życia, nad którą pracują autorzy  – bios  – nie 
ma nic wspólnego z  życiem).
 Michel Henry utrzymuje, że  radykalizacja fenomenologii należy 
do pierwotnych ambicji tego nurtu. Myśleć fenomenalność (phéno-
ménalité), to zadanie scalające tradycję ruchu fenomenologicznego. 
Henry przyznaje sobie prawo sięgania do tradycji fenomenologicz-
nej dokładnie w  tej mierze, w  jakiej chodzi mu o  myślenie istoty 
ukazywania się (manifestation); nie wynika z  tego, w  sposób ko-
nieczny, potrzeba odnoszenia się do pojęcia intencjonalności, do 
którego sięgnął Husserl, uczeń Brentany, aby nadać fenomenologii 
pewną metodę. Dla Michela Henry’ego fenomenologia nie jest [ści-
śle] związana z  pojęciem [intencjonalności], ponieważ chodzi mu 
o  ponowne opracowanie tej metody w  oparciu o  to, co źródłowe.

II. Odzyskać to, co źródłowe

Począwszy od wielkiej rozprawy pt. L’Essence de la manifestation, 
wydanej w  1963 r., Henry nie przestawał badać nowych dróg my-
ślenia świata i  człowieka. Wychodząc od badań dotyczących sen-
su i  bycia ego, zakreślił problematykę potwierdzającą to, co on sam 
uważał za zadanie myśli: dotrzeć do „tego, co źródłowe” 19, „powró-
cić (…) do dziedziny źródłowej, od której wszystko zależy, a  któ-
ra sama nie zależy od niczego” 20. Ta problematyka, zdecydowanie 
ontologiczna, stawia sobie za cel podjęcie i  odnowienie klasyczne-
go  projektu filozofii pierwszej. „Źródłowość” (originaire) oznacza 

18 Por. F. Jacob, La logique du vivant: une histoire de l’hérédité, Gallimard, Paris 
1970.

19 M. Henry, L’Essence de la manifestation, dz. cyt., wyd. wznowione 1990, s.  2.
20 Tamże, s.  816.

Michel Henry...2 
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bowiem, według Michela Henry’ego, nie tyle jakąś abstrakcyjną za-
sadę czy też pewien fundament wyjaśniania, heterogeniczny wobec 
tego, co wyjaśnia, lecz samą rzeczywistość w  jej fenomenalnej (phéno-
ménale) konkretności (effectivité).
 Zarówno w  „fenomenologii ciała (corps)”, jak i  na tysiącu stro-
nach poświęconych Marksowi, tak w  Généalogie de la psychanalyse, 
jak i w  zachwycającym studium o  Kandinskym oraz w  swych po-
wieściach  – Henry stara się otworzyć dostęp do tego, co pozostaje 
aż dotąd nie-pomyślane (impensé), co wyraża się jednym słowem, 
którego prostota przyprawia o  zawrót głowy: życie. Można było 
mówić i  powtarzać, przed i  po pierwszym dziele poświęconym 
Henry’emu w  1980 roku, że  jest on „filozofem życia” 21. Przy czym, 
trzeba by ukazać specyfikę użycia tego słowa przez niego samego. 
Jak podkreśla sam Michel Henry, współczesna kultura, począwszy 
od Schopenhauera, uczyniła z  życia główny temat refleksji filozo-
ficznej i  naukowej. Paradoksalnie jednak, późne i  nagłe wyłonie-
nie się tego tematu, przyczyniło się do zakrycia mocy objawienia 
(révélation) życia. Otóż, „życie”, jako wyraz samo-pobudzania (auto-
-affection) fenomenu, winno rozsadzić obręcz, w  której fenomenolo-
gia została historycznie zamknięta oraz zradykalizować jej projekt.
 Henry utożsamia poszukiwanie źródłowości z  podstawowym 
zadaniem filozofii: „Pytanie w  fenomenologii powinno być zdolne 
określić czy problematykę, którą ustanawia, można uważać za źród-
łową i  fundamentalną, czy też, przeciwnie, jest ona podporządko-
wana wcześniejszemu badaniu, od którego okazuje się zależna” 22. 
Odzyskanie źródłowości polega na „wstępowaniu w  górę, ku do-
menie źródłowej, od której wszystko zależy, a  która sama nie zależy 
od niczego” 23. „Domena źródłowa” (domaine d’origine) nie jest „pod-
stawą” rzeczywistości, gdyż podstawa ustanawia związek heteroge-
niczny między fundowanym i  fundującym (Bóg, woda, zasada racji 
dostatecznej, itd., jako fundamenty wszechświata). Źródłowość (ori-
ginarité) zmierza ku myśleniu fenomenu w  ruchu fenomenalizacji 
(phénoménalité), przez który on nadchodzi. Fenomen i  fenomenalność 
(phénoménalité) nie są już więc możliwe do oddzielenia. W  ten sposób 

21 Zob. G. Dufour-Kowalska, Michel Henry, un philosophe de la vie et de la praxis, 
dz. cyt.

22 M. Henry, L’Essence de la manifestation, dz. cyt., s.  2.
23 Tamże, s.  816.
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znajdujemy, filozoficznie użyteczne, pojęcie życia: fenomen istoty ży-
jącej nie może być pomyślany inaczej niż w  oparciu o  życie/w ży-
ciu. Transcendencji fenomenu nie należy poszukiwać w  płaszczyźnie 
poza-fenomenalnej: staje się ona zrozumiała jedynie w  oparciu o  to, 
co [umożliwia] fenomenalizację (qui phénoménalise). „Dlaczego życie? 
Ponieważ życie”; „Dlaczego żyć? Ponieważ żyć”  – mawiał Mistrz Ec-
khart, u  którego Henry chce terminować. Nabyć wiedzy o  tym, co 
źródłowe, to na nowo odkryć możliwe do pomyślenia „przejście” 
między fenomenem a  horyzontem, w  jakim się ukazuje.

III. Aporie fenomenologii klasycznej

Narzuca się zatem konfrontacja z  tradycją filozoficzną, szczególnie 
z  fenomenologią o  inspiracji husserlowskiej i  heideggerowskiej.

a)  Bycie i  ukazywanie się: dwuznaczność 
dwumianu

„Ile ukazywania się, tyle bycia”  – taka jest, zdaniem Henry’ego, 
pierwsza zasada fenomenologii. Nie można mówić o  ontologii ina-
czej, jak tylko dzięki pewnemu uchwyceniu w  oglądzie fenomeno-
logicznym. To na bazie owego „widzenia” można wypowiedzieć 
bycie. Twórcą tej pierwszej zasady, chociaż nie był jej świadomy, jest 
Kartezjusz. Zwykło się rozpowszechniać Heideggerowską analizę, 
według której u  Descartes’a miałoby zabraknąć sensu bycia: mó-
wiąc „ja”, [Kartezjusz] miałby zapomnieć o  sum owego „ja”. Hen-
ry nie przystaje na taką krytykę. [Według niego] Descartes potrafił 
opisać bycie w  tym, co jawi się podmiotowi; w  ten sposób zrady-
kalizował pozycję owego „ja”; jeszcze przed Husserlem zakwestio-
nował wszelką oczywistość. Nigdy nie można wiedzieć tego, czym 
jest „widzenie”: okazuje się, że  „ja myślę”, nie mówi mi tego, co 
się tyczy istoty tego widzenia. Kartezjańskie „ja” zmierza [więc] 
nie do uchwycenia oczywistości świata, lecz do potwierdzenia, 
że    oczywistość nie jest pierwsza, że  widzenie nie jest pierwsze 24.

24 Por. np. R.  R. Descartes, Medytacje o  pierwszej filozofii, tłum. M. i  K. Ajdukiewi-
czowie, S. Swieżawski, I. Dąmbska, ANTYK, Kęty 2001, s.  54 (przyp. red).
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 Michel Henry uznaje zasługę Kartezjusza, polegającą na odkry-
ciu dwóch typów „widzenia”.
 1.  Widzenie jako „wydaje mi się, że” (il m’appraît que), [które] 

pozostawia nienaruszonym pytanie o  istotę widzenia.
 2.  To, że  „oczywistość” wykracza poza wszelką możliwość 

(soit impossible), organizuje „obszar” pytania: „co można wi-
dzieć?”. Chodzi tu o  „umiejętność (savoir) widzenia”.

b) Intuicja prezentująca źródłowo

„...każda źródłowo prezentująca naoczność jest źródłem prawo-
mocności poznania...” (Ideen I  § 24) 25  – taka jest, jak pisze Michel 
Henry, druga zasada fenomenologii klasycznej. W  naoczności (in-
tuition) jest dane skierowanie (visée) sensu ku światu  – na tym opie-
ra się odwołanie się do pojęcia intencjonalności. Przedmiot jest 
„wypowiadany” wyłącznie jako intencjonalnie domniemany (visée) 
przez podmiot. Sens fenomenalny odnosi się do naoczności dona-
cyjnej (intuition donatrice) podmiotu. Jest tak ponieważ nie istnieje 
przedmiot sam w  sobie i  należy zmienić naturalną postawę. Tym 
jednak, o  czym się zapomina, jest to, że  wewnątrz intencjonalno-
ści (inclusion intentionelle) jest zawarty fakt, że  bycie jest wpisane 
(circonscrit) w  dążenie (visée) intencjonalne podmiotu. Jaki jest sta-
tus skierowania intencjonalnego? Intencjonalność zmierza (vise) do 
poznania przedmiotu. Tymczasem sposób jawienia się (apparaître) 
intencjonalności nie jest znany. Istnieje zatem bardziej radykalne za-
pytywanie niż [pytanie postawione przez] Husserla. Jaka jest pod-
stawa, na której możliwa jest fenomenalność (phénoménalité) „odnie-
sienia się do czegoś”?

c) Krytyka „zasady zasad”: Zu den Sachen selbst

Trzecia zasada fenomenologii głosi: należy myśleć rzeczy, zwra-
cając się do rzeczy samych, nie w  ich zewnętrznej obiektywności, 
lecz w  przepływie świadomości [intencjonalnej], która się ku nim 

25 E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i  fenomenologicznej filozofii. Księga pierw-
sza, tłum. D. Gierulanka, PWN, Kraków 1975, s.  73 (przyp. red.).
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kieruje (vise). W  rzeczywistości, zaznacza Michel Henry, ani Hus-
serl, ani Heidegger nie postawili pytania o  fenomenalność, ponie-
waż nie przedstawili ruchu, który prowadzi do niej: istotnie, nie 
można wyłączyć „zmierzania ku” z  fenomenalności. Myślenie fe-
nomenalności wymaga myślenia ruchu, który prowadzi do fenome-
nów: tenże ruch, sam w  sobie, jest także fenomenalny. W  ten sposób 
fenomenologia „radykalna” rozpatruje integralność doświadcze-
nia fenomenologicznego, którego jest wyrazem. Nie zachodzi [bo-
wiem] epistemologiczne zerwanie między aktem prowadzącym do 
fenomenów i  samymi fenomenami. W  takim rozumieniu miejscem 
homogenizacji fenomenalnej jest pojęcie życia.

d) Relacja pomiędzy hyle i  morphe

Status zmysłowości, w  historii idei, nigdy nie był statusem onto-
logicznym. Michel Henry, zainspirowany przez Maine de Birana, 
rozumie wyraźnie wymóg takiego statusu. Zmysłowość nie jest 
„mniejszym byciem”, ale byciem czystym. Henry poddaje kry-
tyce Husserlowski aparat [naukowy] przedstawiony w  Ideach... 
(I,  §  85-97), to znaczy relację między hyle i  morphe. Gdy jakiś przed-
miot jest domniemany intencjonalnie, pozostaje on [według Husser-
la], zewnętrzny, w  pewnej materialności, która in fine zostaje ujęta 
w  [akcie] intencjonalności. Para materia-forma, w  świadomości in-
tencjonalnej, jest wchłonięta przez formę. „Dane zmysłowe przed-
stawiają się jako materia względem form intencjonalnych” (Idee..., 
I, § 85) 26; sama materia zawdzięcza swój status, in fine, jedynie in-
tencjonalnej biegunowości świadomości. Dwumian hyle-morphe zo-
staje stematyzowany na rzecz wchłonięcia go przez morphe. [Pozo-
stający] w  opozycji do takiego ujęcia program Michela Henry’ego 
można wyczytać już z  tytułu jego dzieła: Phénoménologie matérielle; 
fenomenologia nie ujawnia się w  czystej postaci, po prostu w  in-
tencji świadomości, musi ona bowiem uszanować „element zmysło-
wy”. Henry, [we wspomnianej pracy], cytuje Husserla (Idee... § 85): 

26 E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i  fenomenologicznej filozofii, dz. cyt., s.  271: 
„Daty zmysłowe prezentują się jako materiały dla intencjonalnego kształtowania 
lub różnych stopni nadawania sensu, prostego nadawania sensu i w  szczególny 
sposób fundowanego ...”  (przyp. red.).
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„Element zmysłowy istniejący sam w  sobie, nie jest intencjonalny” 27 
i  dalej pisze:

W ten sposób określona zostaje istota hyle: pozytywnie  – przez przyna-
leżność do samej rzeczywistości absolutnej podmiotowości, jako kon-
stytutywnej dla jej etosu, dla jej własnego bytu; negatywnie zaś  – przez 
wykluczenie z  niej wszelkiej intencjonalności. Podwójna definicja, po-
zytywna i  negatywna, zmysłowej hyle stawia nas przed niezgłębionym 
pytaniem: w  jaki sposób istota hyle, jeśli wyklucza z  siebie intencjonal-
ność, może jednak złączyć się z  nią w  absolutnej subiektywności? 28.

 W rzeczywistości Husserl przejął dawne rozróżnienie „materia-
-forma”, lecz nie udało mu się wyartykułować go w  sposób dosta-
teczny. Nie bierze pod uwagę [możliwości] postrzegania materii 
jako poza-intencjonalnej niemniej jednak należącej do intencjonal-
ności. W  gruncie rzeczy rozwiązuje [ten] problem, eliminując in-
ność hyle. Należy zatem, [według Henry’ego], przyznać samej ma-
terii inny status fenomenologiczny, [bowiem] materia nie nabywa 
swego statusu fenomenologicznego dzięki intencjonalności, [lecz] 
powinna go zdobyć [jedynie] w  oparciu o  samą siebie.

e) „Światowe” uwikłanie fenomenu

Michel Henry piętnuje katastrofalne uzależnienie myśli zachodniej 
od tradycji greckiej: pojęcie fenomenu zostało [w niej] zdwojone. 
[Odtąd] fenomen wyraża się jedynie w  horyzoncie widzialności 
świata; to, co się jawi, jawi się w  jawności świata, który skądinąd 
sam jest obojętny na to, czym jest fenomenalizacja. Fenomen wy-
raża się jedynie w  świetle świata, które jest obojętne na jednostko-
wość fenomenów. Bycie, według Heideggera, zostało naznaczone 
widzialnością świata. Nie jest [tu więc] myślana zasadnicza jedność 
jawienia się i  tego, co się jawi.
 Strategia Henry’ego ma na celu wykazanie konstytutywne-
go niedostatku myślenia o  życiu oraz o  jego fenomenologicznym 

27 Por. tamże, s.  270: „...nadająca sens (resp. z  istoty implikująca nadanie sen-
su) warstwa, dzięki której z  tego, co zmysłowe, co w  sobie nie ma nic z  inten-
cjonalności, właśnie powstaje konkretne intencjonalne przeżycie”  (przyp. red.). 

28 M. Henry, Phénoménologie materielle, dz. cyt., s.  14.
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ujęciu. Intencjonalność świadomości nie może stanowić osi nowej, 
wymaganej tu metody fenomenologicznej. Fenomenologia radykal-
na jest bowiem fenomenologią „przeciw-intencjonalną”, ponieważ 
uznaje prawa ontologii życia w  jego materialności.

IV. Fenomenologia „odwrócona”

Fenomenologia zradykalizowana, której domaga się Michel Henry, 
jest nią jedynie jako fenomenologia „odwrócona”. W  L’Essence de 
la manifestation, w  pracy na temat Marksa, oraz, w  sposób bardziej 
złożony, w  Incarnation, Henry wyjaśnia rodzaj „odwrócenia”, który 
zamierza zastosować: fenomenologia historyczna zostaje odwróco-
na, aby wyzwolić „jak” „donacji” zjawisk z  więzienia „świata”. Na-
leży ten punkt wyjaśnić nieco obszerniej. Paragraf 3 Incarnation nosi 
tytuł: „Ukryte przedsądy założeń fenomenologii. Rujnująca reduk-
cja wszelkiego jawienia się do ukazywania się w  świecie” 29. Staw-
ką tej fenomenologii oraz dokonanego odwrócenia jest ostateczne 
rozświetlenie kwestii fenomenalizacji fenomenów. Aż dotąd nic nie 
wydaje się mieć bardziej zasadniczego statusu z  punktu widzenia 
fenomenologii historycznej. Jak więc należy rozumieć specyfikę od-
wrócenia fenomenologii zamierzonego przez Henry’ego?
 Po pierwsze, można stwierdzić, że  odwrócenie to dotyczy fun-
damentalnych kwestii fenomenologii. I  tak podmiotowość z  kon-
stytuującej staje się konstytuowaną; intencjonalność nie jest „oży-
wiana” poprzez podmiot, ale to podmiot jest ożywiany, niesiony 
przez pewną intencjonalność, która go poprzedza i  która go pobu-
dza; relacja do fenomenów chce odrzucić wyjątkowość „widzenia”, 
aby dowartościować wdzięk właściwy „słuchaniu”. Lecz widzimy 
wyraźnie, że  owo odwrócenie jest już stosowane w  fenomenologii 
Heideggera. Pierwsze strony Incarnation chcą jednak wypromować 
nowe typy odwrócenia; pierwsze dotyczy relacji między żywym 
ciałem (chair) i  ciałem-przedmiotem (corps):

Nie tyle zatem analiza ciała-przedmiotu (corps) może stać się [podsta-
wą] badania ciała żywego (chair) i  zasadą jego wyjaśnienia, lecz raczej 

29 Por. M. Henry, Incarnation, dz. cyt., s.  47: „Le préjugé caché des présupposi-
tions de la phénoménologie. La réduction ruineuse de tout «apparaître» à l’appa-
raître du monde”  (przyp. red.).
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twierdzenie przeciwne jest prawdą: jedynie ciało żywe (chair) pozwala 
nam poznać (…) coś takiego, jak ciało przedmiotowe (corps) 30.

Owo odwrócenie zmierza do odrzucenia jakiejkolwiek wyższości 
nauk o  ciele przedmiotowym; ten bowiem, kto zna doświadczenie 
ciała żywego, cierpienie lub radość, „wie prawdopodobnie o  wiele 
więcej niż wszechwiedzący umysł stojący na ostatnim szczeblu ide-
alnego rozwoju nauki (...)” 31.
 Ale, po drugie, przez to pierwsze odwrócenie zarysowuje się 
postulowana zasada odwrócenia: to właśnie fenomenalność przed-
stawia się jako odwrotna strona (l’envers) tego, co widzialne. Tym, 
czego pragnie się dotknąć po drugiej stronie (l’envers) fenomenów, 
jest „materia”, „substancja”, sama „jakość” fenomenów. Dla Miche-
la Henry’ego odwrócenie to respektuje jedynie to, co rozpatrywał 
w  L’Essence de la manifestation, w  ślad za ruchem fenomenologicz-
nym, to znaczy „jawienie się” tego, co się ukazuje. Należy jednak 
postawić jeszcze jeden krok, aby dobrze zrozumieć odprawę daną 
Heideggerowi przez Henry’ego. Jeśli żyć to odczuwać samego sie-
bie, jeśli istota (l’essence) życia polega na czystym fakcie odczuwa-
nia samego siebie, wówczas „świat” jest pozbawiony jakiegokol-
wiek mechanizmu (direction) pozwalającego mu zdać z  tego sprawę, 
uczynić to zrozumiałym. Stąd ostateczne odwrócenie, które odno-
si się do pra-zrozumiałości życia: „Pra-zrozumiałość przynależy 
do wewnętrznego ruchu Życia absolutnego, które rodzi samo sie-
bie  (...)” 32.
 Owo przejście od zrozumiałości do Pra-zrozumiałości zbiega się 
z  przejściem od ciała żywego do Pra-cielesności, od widzialnego 
do niewidzialnego. Ciało żywe „nie przychodzi do siebie inaczej, 
jak tylko w  przyjściu do siebie Życia absolutnego, w  Pra-cielesno-
ści Arcymożliwości” 33 lub jeszcze: ciało żywe (chair) „daje się sobie 
w  odczuciu tam, gdzie dokonuje się wszelka auto-donacja, w  życiu 
i  poprzez nie” 34. W  ten sposób to, dzięki czemu fenomeny są, tj. ich 
„istota” (envers), to właśnie życie, które daje się jako auto-donacja 
we wrażliwe, niewidzialne, żywe ciało. Korzeń widzialnego tkwi 

30 Tamże, s.  10. 
31 Tamże.
32 Tamże, s.  29. 
33 Tamże, s.  197.
34 Tamże, s.  171.
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w   n i e w i d z i a l n y m: życie nie jest widzialne, donacja nie jest wi-
dzialna, lecz widzialność staje się m o ż l i w a  w  oparciu o  życie 
i  przez donację, która jest względem życia immanentna i  która je 
zwraca ku sobie. W  tym właśnie znaczeniu, w  III części L’essence 
de la manifestation, czytamy: „Immanencja jest istotą życia” 35 oraz 
że  „istota jest niewidzialna” 36 i  jeszcze: „niewidzialne nie jest anty-
tetycznym ujęciem fenomenalności, ale jej pierwszym i  fundamen-
talnym określeniem” 37. Niewidzialne jest zatem „współrozciągnię-
te na istotę pierwotną fenomenalności” i  jej efektywność. Zgodnie 
z  fenomenologicznym określeniem „jak”, to w  niewidzialnym i  bez-
pośrednio w  nim wyraża się istota objawienia.

Objawiając się w  niewidzialnym i  jako samo to niewidzialne, w  konse-
kwencji pod postacią tego niewidzialnego, i s t o t a  p o z o s t a j e  u k r y -
t a  w   s a m y m  o b j a w i e n i u  […]. Niewidzialne nie tylko umożliwia 
immanencję istoty, ale określa istotę immanencji i  ją ustanawia 38.

To, co dokonuje się w  istocie i  przez istotę, jest czystą, a  jednak efek-
tywną fenomenalnością.

Fenomenalność efektywna wyłania się w  samym łonie istoty, ponieważ 
ta ostatnia obiektywizuje się pod postacią horyzontu, który się ukazuje. 
Z  tego powodu istota fenomenalności, jako że  zawiera w  sobie stawanie 
się fenomenalne, jest autonomiczna 39.

 Zdaniem Henry’ego, fakt zatrzymywania się na widzialności 
fenomenu sam w  sobie nie wymaga j a k i e j ś  metody fenomeno-
logicznej; natomiast metoda fenomenologiczna jest wymagana, 
odkąd chodzi o  umożliwienie dostępu do tego, co w  oparciu o  to, 
co widzialne, jest niewidzialne. „Fenomenologia nie jest n a u k ą 
o   f e n o m e n a c h, ale o  ich istocie, o  tym, co każdorazowo pozwala 
fenomenowi być fenomenem” 40.

35 Tenże, L’Essence de la manifestation, dz. cyt., s.  482.
36 Tamże, s.  549.
37 Tamże, s.  550.
38 Tamże, s.  551-552.
39 Tamże, s.  161.
40 Tenże, Incarnation, w: Phénoménologie de la vie. t. 1: De la phénoménologie, dz. 

cyt., s.  165 (por. M. Henry, Wcielenie, w: tegoż, O  fenomenologii, dz. cyt., s.  211  – 
przyp. red.).
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 Można było zidentyfikować w  tej postawie, mającej na celu nie 
tylko otwarcie fenomenologii na dążenie do przekraczania, które 
jest w  niej obecne, ale także i  przede wszystkim wymaganie uspra-
wiedliwienia tego otwarcia z  tytułu metody fenomenologicznej, 
specyficznie francuski moment późnego rozwoju fenomenologii. 
Trzeba to dobrze zrozumieć. Owo uprawnienie pojmuje się jako 
przyznanie p r a w a  c z y s t e j  m o ż l i w o ś c i  f e n o m e n o l o -
g i c z n e j. Z  tego punktu widzenia jest to rzeczywiście program 
Heideggerowski: „Wyżej od rzeczywistości stoi m o ż l i w o ś ć” 41, 
która się spełnia, lecz jeszcze bardziej program „fenomenologii nie-
ukazującego się” postulowany przez „późnego” Heideggera. Mimo 
wszystko jednak w  zawieszeniu pozostaje kwestia dotycząca wza-
jemnego s t o s u n k u  między czystą możliwością fenomenologicz-
ną a  efektywnością fenomenalną.
 Jak widzieliśmy, „odwrócona” fenomenologia nie oznacza po 
prostu odwrócenia klasycznych tez fenomenologicznych ani też od-
wrócenia postawy fenomenologicznej: prowadzi ona do rozpatry-
wania odwrotnej strony (l’envers) zjawisk. Przeprowadzane przez 
Henry’ego analizy w  dziedzinie sztuki  – podobnie jak analizy Ma-
riona  – nie stanowią elementu dekoracyjnego; nadają one najgłębsze 
znaczenie (credite) wysiłkowi utrzymania tezy, że  widzialne wyda-
ne jest niewidzialnemu, że  niewidzialne d e c y d u j e  o  swej włas-
nej widzialności. Jaki jednak stosunek może utrzymywać ta „od-
wrotna strona fenomenów”, pojmowana jako możliwość absolutna, 
z  rzeczywistością fenomenów? Henry  – podobnie jak Marion  – chce 
p o j m o w a ć  f e n o m e n y  w y c h o d z ą c  o d  f e n o m e n a l n o -
ś c i, a   n i e  o d  w a r u n k ó w  n a r z u c o n y c h  z e w n ę t r z n i e 
s a m e j  f e n o m e n a l n o ś c i. Lecz odmowa wpływów zewnętrz-
nych prowadzić ma dalej niż, według oceny Henry’ego, doszedł 
Heidegger; chodzi o  myślenie fenomenalności niezależnie od wa-
runków narzuconych przez doświadczenie świata. Stawką „feno-
menologii odwróconej” jest z  pewnością jak najdalsze rozszerzenie 
pola możliwości i  przekroczenie tego, co „świat” daje i  dozwala 
widzieć.

41 Por. M. Heidegger, Bycie i  czas, tłum. B. Baran, PWN, Warszawa 1994, s.  54.
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V. Fenomenologia a  chrześcijaństwo

Biorąc za punkt wyjścia wcześniejsze rozważania, możemy zrozu-
mieć, jak Michel Henry odczytuje chrześcijaństwo. W  swej ostatniej 
trylogii, C’est moi la Vérité, Incarnation i  Słowa Chrystusa, posunął 
do najbardziej ekstremalnych konsekwencji implikacje fenomeno-
logicznego pojęcia prawdy, myślanej w  obrębie nurtu fenomeno-
logicznego, począwszy od Husserla, w  oparciu o  tradycję filozofii 
zachodniej. „Światowy” horyzont widzialności utrzymuje fenomen 
w  relacji zewnętrzności wobec fenomenalizacji; inaczej mówiąc, to, 
co f e n o m e n a l i z u j e  w   h o r y z o n c i e  św i a t a, pozostaje obo-
jętne na niepowtarzalność i  istotę fenomenu.
 Podejmując pojęcie prawdy w  jej znaczeniu chrześcijańskim 
i  pierwotnie Chrystusowym, Henry postuluje zatem wydobyć (li-
bérer), wobec aporii „prawdy świata”, zrozumienie właściwe praw-
dzie chrześcijańskiej. W  chrześcijaństwie prawda jest ży c i e m, 
fenomen jest w  ten sposób jednym z  fenomenalnością; Bóg, który 
się samo-objawia, objawia życie, które jest jednocześnie J e g o  Ży -
c i e m  i   ży c i e m  św i a t a. Zwrócenie spojrzenia fenomenologicz-
nego ku Bogu nie prowadzi do opuszczenia świata, lecz przeciw-
nie, pozwala przebywać w  tym miejscu, gdzie świat staje się takim 
[jakim jest]. Formułując to inaczej: przystęp do Boga możliwy jest 
jedynie tam, gdzie dokonuje się samo-objawienie Boga: w  żywym 
ciele i  krwi Syna.
 W tym punkcie odsłania się zadziwiająca sieć relacji zawiązują-
cych się między fenomenologią życia i  treściami dogmatyki chrześ-
cijańskiej. Michel Henry nie waha się mówić o  tej zbieżności. W  jed-
nym z  listów, który przysłał mi w  ostatnich latach swego życia, 
pisze:

Odkąd zacząłem pracować nad chrześcijaństwem, przydarzyło mi się 
coś niezwykłego: po raz pierwszy moja fenomenologia życia spotka-
ła inną fenomenologię życia i  obie te fenomenologie mówiły To Samo. 
C’est moi la Vérité zrodziło się bezpośrednio z  tego spotkania i  jakby 
natychmiast po nim 42.

To pokrewieństwo, tę zbieżność, wyczytać można najpierw ze 
słownictwa.

42 M. Henry, Post scriptum listu z  9 sierpnia 1999.
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(...) Dawać się, ukazywać się, wydarzyć się w  formie zjawiska, odsłonić 
się, odkryć się, pojawić się, przejawić się, objawić się. W  formach rze-
czownikowych: dawanie, ukazanie, fenomenalizacja, odsłonięcie, od-
krycie, przejawienie się, objawienie. Nie może ujść naszej uwagi, że  te 
kluczowe słowa fenomenologii są także, w  przeważającej mierze, sło-
wami religii i  teologii 43.

A wraz z  ową bliskością językową i  poprzez nią, wyraża się zbież-
ność twierdzeń, które możemy zrekonstruować w  trzech oddziel-
nych ciągach:

a) Istota życia jest istotą Boga

W chrześcijaństwie życie nazywa się Bogiem. Życie pojmowane 
jako proces samo-zradzania jest innym imieniem Ojca. Zaś Pierw-
szego Żyjącego zrodzonego w  procesie samo-zradzania życia jako 
niepowtarzalną Sobość (Ipséite) fenomenologiczną, chrześcijaństwo 
określa mianem jedynego, pierworodnego Syna. Uwagę  Michela 
Henry’ego przyciąga to, że  w  chrześcijaństwie Syn współistotny 
Ojcu wydarza się, paradoksalnie, na początku, z  tej przyczyny, 
że  samo-zradzanie życia zakłada zrodzenie Pierwszego Żyjącego 
nie jako wynik [auto-generacji], lecz w  ciągu fenomenologicznego 
ziszczania się (accomplissement) [życia] i  jako jego warunek. Dlatego 
powiedziane jest, że  Ojciec objawia się i  trwa (s’éprouve) w  Synu, tak 
jak Syn trwa (s’éprouve) w  Ojcu. Oto osie ponownego odczytania po-
zwalające dostrzec „wspólne intuicje fenomenologii życia i  chrześ-
cijaństwa”: nie ma istoty żyjącej bez życia i  nie ma życia bez istoty 
żyjącej. Ponieważ nie ma życia bez Sobości pewnego „Ja” (Soi) rze-
czywistego w  nim samym, zatem każda istota żyjąca może istnieć  – 
na mocy konieczności fenomenologicznej  – jedynie jako „Ja” (Soi) 
żyjące, dane samemu sobie w  auto-donacji życia.

b) Człowiek jest synem Życia

Chrześcijaństwo przewidziało zatem ową nową, radykalną kon-
cepcję człowieka, odsyłającą do założeń fenomenologii radykalnej. 

43 Tenże, Incarnation, dz. cyt., s.  37.
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Nowość chrześcijańska polega na tym, że  człowiek pojmowany jest 
już nie w  oparciu o  świat, ale poczynając od życia.

Człowiek nie zarysowuje się w  świecie jako owa chwiejna i  stale niedo-
stępna sylwetka, jest niewidzialny  – przykuty jednak do siebie, przy-
gnieciony sobą, obarczony sobą, znoszący samego siebie w  doznającej 
(pathétique) cielesności i w  niezrozdzieralnym żywym ciele 44.

„Syn Boży” nie jest Synem świata, lecz Synem życia, w  którym wy-
darza się świat.
 Podmiot ludzki nie jest więc nigdy u  początku swego samo-
-odczuwania, jest on zawsze samo-doznawaniem w  samo-odczu-
waniu życia. Transcendentalna Sobość (Soi) w  nim nie konstytuuje 
jego istoty. Michel Henry rozróżnia dwie zasady indywiduacji, by 
odrzucić pierwszą a  promować drugą. Zasada pierwsza indywi-
dualizuje według miejsca w  przestrzeni lub w  czasie albo według 
kategorii fenomenologicznych „świata”, w  myśl tego dotyczy jedy-
nie rzeczy lub człowieka traktowanego jako rzecz, a  więc wyklucza 
[właściwie pojętego] człowieka. Zdaniem Henry’ego, taki jest po-
czątek scjentystycznych dyskusji o  człowieku. Drugą zasadą indy-
widuacji jest Życie; funduje ono podstawy wszelkiego bycia Sobą 
(Ipséité), a  co za tym idzie, wszelkiej Sobości (Soi) transcendentalnej 
i  wszelkiego możliwego człowieka. Kiedy jednostka rozpatrywana 
jest niezależnie od swych transcendentalnych narodzin w  Sobości 
życia absolutnego, to Życie nie jest już pojmowane fenomenologicz-
nie jako proces samo-objawienia, a  zatem jest zrujnowane.

Niezdolność do rozpoznania objawienia, które stanowi istotę życia, 
idzie w  parze z  eliminacją bycia Sobą (Ipséité), w  którym wszelka ży-
jąca Sobość (Soi) transcendentalna, wszelkie „Ja” i  każde ego, wszelki 
możliwy człowiek, odnajduje swój własny warunek możliwości. W  ten 
sposób zaprzeczenie fenomenologicznego charakteru życia pociąga za 
sobą negację transcendentalnej Sobości (Soi), konstytuującej istotę czło-
wieka  – i  to nie przez przypadek, skoro wszelka żyjąca Sobość (Soi) ro-
dzi się w  procesie fenomenalizacji życia i  nie gdzie indziej.

Henry nie waha się rozwijać konsekwencji „politycznych” tego ra-
dykalnego stanowiska:

44 Tenże, Le christianisme: une approche phénoménologique?, w: Phénoménologie et 
christianism chez Michel Henry, dz. cyt., s.  27.
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Czy obiektywny sojusz zawierany przez demokrację, pod przykryw-
ką „neutralności”, z  obiektywizmem, scjentyzmem i  gwałtownym roz-
wojem techniki, definiowanej przez eliminację życia, da się połączyć 
z  podtrzymaniem jakichkolwiek wartości, skoro nie istnieje żadna war-
tość w  świecie i w  obiektywności, ale jedynie w  życiu, dla życia i  po-
przez życie? Czy zgodny sprzeciw chrześcijański będzie długo [możli-
wy] do oddzielenia od destrukcji samej demokracji? 45.

Radykalna fenomenologia życia prowadzi w  ten sposób, w  oczach 
Michela Henry’ego, do zdemaskowania wszelkich przedsię-
wzięć  – czy to teoretyczno-antropologicznych, czy praktyczno-po-
litycznych, zapominających o  procesie fenomenologicznym, w  któ-
rym wydarzają się przedmioty, którymi się ona zajmuje.

c. Etyka jest religią i  odwrotnie

Henry rozumie religię zgodnie z  jednym z  jej możliwych znaczeń: 
jako „więź”, która powstaje, w  tym przypadku jako związek mię-
dzy życiem a  istotą żyjącą. Dla żyjącego etyka czy religia nie stano-
wią oddzielnych czy opcjonalnych dziedzin. Jedna i  druga wynikają 
z  własnej kondycji istoty żyjącej, zakładają  – moglibyśmy powie-
dzieć  – odpowiedź, która zawsze już poprzedza ich wyłonienie się. 
Etyka traci swe pierwotne znaczenie odkąd zaczyna pojmować sie-
bie jako zbiór zasad, przykazań, praw, przepisów zewnętrznych. 
Właśnie chrześcijaństwo, zauważa filozof, usytuowuje etykę z  po-
wrotem w  jej własnym miejscu, w  immanencji istoty żyjącej, tam, 
gdzie przykazanie etyczne jednoczy się z  przykazaniem życia. Być 
może wyda się kuszącym dostrzegać tu zbliżenie do sposobu, w  jaki 
Heidegger, na początku Listu o  humanizmie 46, sytuuje etykę i  działa-
nie, które jest ona zobowiązana określać, w  wydarzeniu bycia. Lecz 
dokładnie w  tym samym miejscu Michel Henry zaznacza swoją od-
mienność. Bowiem jedynie w  radykalnej immanencji istoty żyjącej 
uzasadnione jest działanie i  to działanie z  uwagi na istotę żyjącą. Ta 
fundamentalna koniunkcja prowadzi naszego autora do odrzucenia 

45 Tamże, s.  28-29.
46 Por. M. Heidegger, List o  humanizmie, tłum. J. Tischner, w: tegoż, Budo-

wać, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, wybór i  oprac. K. Michalski, Warszawa 
1977  (przyp. red.).
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argumentacji rozwiniętej przez marksizm, według której chrześci-
jaństwo jest wyrazem ucieczki od rzeczywistości w  wydumaną es-
chatologię. Tu Henry sprzeciwia się bardzo stanowczo w  następują-
cych słowach: fenomenologia życia nie tylko odmawia oddzielania 
życia od rzeczywistości, ale co więcej, sprzeciwia się temu, że  rze-
czywistość życia mogłaby być zredukowana do widzialnej rzeczy-
wistości świata. Jest wręcz przeciwnie, rzeczywistość świata doko-
nuje się (se tient) [w łonie] życia. Henry nie zamierza wcale dołączyć 
do Husserlowskiej koncepcji Lebenswelt, „świata przeżywanego”, 
wciąż uwikłanego, według francuskiego fenomenologa, w  sieci 
świata zmysłowego. W  fenomenologii życia, przeciwnie, prawdzi-
wa treść świata nie jest możliwa do wydedukowania z  zewnętrz-
nych przejawów, jest ona bowiem nierozdzielna od  procesu, w  ja-
kim się wydarza, a  którym jest życie. To dlatego „chrześcijaństwo, 
dalekie od odwracania nas od rzeczywistości świata, właśnie nas 
ku niej prowadzi” 47. Nie może być innych możliwości efektywnej 
relacji z  życiem, jak tylko w  samym życiu. I  właśnie w  tym „życiu 
samym”, zradzani w  tym, co życie zradza, istniejemy w  ruchu sa-
mo-przekształcania się. Dla Michela Henry’ego, ruch ten jest etyką, 
a  jego miejscem (site) jest religia. W  tej to relacji etyki i  religii odsła-
nia się zbieżność fenomenologii życia z  chrześcijaństwem.

VI. Pytania

Na zakończenie omówienia jednego z  głównych poglądów kształ-
tujących losy fenomenologii francuskiej sformułuję serię pytań 
o  zróżnicowanym charakterze.

a) Husserl i  „synteza pasywna”

Pierwsza z  obiekcji dotyczy stosunku Michela Henry’ego do trans-
cendentalnej fenomenologii Husserla. Wszystko dzieje się tak, 
jakby, w  oczach naszego autora, przeżycia noetyczno-neomatycz-
ne wyznaczały nieustępującą zewnętrzność między podmiotem 
a  przedmiotem. Tymczasem nie tylko tematyzacja skierowania 

47 M. Henry, Le christianisme: une approche phénoménologique?, dz. cyt., s.  31.
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intencjonalnego oraz domniemanego (visé) [w nim] przedmiotu 
wyraża inkluzję przedmiotu i  podmiotu; również Husserlowska 
„podmiotowość transcendentalna” jest niezrozumiała bez odniesie-
nia do pojęcia „syntezy pasywnej”. W  Ideach... Husserl pisze:

Ego ustanowione w  refleksji odsyła do innego ego: pierwotnie nie je-
stem, mówiąc dosłownie, jednością wychodzącą od  doświadczenia aso-
cjacyjnego i  aktywnego (jeśli doświadczenie ma tutaj to samo znaczenie 
co w  przypadku rzeczy). Jestem podmiotem mego życia i  to w  istocie 
żyjącej podmiot się rozwija; nie zaczyna on od doświadczania siebie sa-
mego, lecz konstytuuje on przedmioty natury, przedmioty niosące war-
tości, narzędzia, itd.; nie zaczyna przez nadanie sobie na pierwszym 
miejscu, pewnego kształtu, jakiejś formy, jako działające ego, ale prze-
kształca on „rzeczy” w  dzieło 48.

W drugiej części „Wykładów semestru zimowego 1920-21 «Trans-
zendentale Logik»” znajduje się równoznaczne stwierdzenie:

Pasywność jest w  sobie [tym, co] pierwsze, ponieważ wszelka aktyw-
ność zakłada z  góry, w  swej istocie, podstawę pasywności i  pewną 
przedmiotowość (objectité) już w  niej prekonstytuowaną. (...) Poświę-
cenie [jej] uwagi jest, by tak powiedzieć, mostem ku aktywności, przy 
czym most ten jest początkiem wkroczenia na scenę i  jest on dla jej kon-
tynuacji, stałym sposobem spełnienia świadomości 49.

Trzeba więc mieć na oku to zakotwiczenie (disposition) aktywności 
w  pasywności, którą Husserl nazywa medium między pasywnoś-
cią źródłową a  aktywnością kategorialną, by zrozumieć jak bardzo 
podmiotowość transcendentalna jest „nasycona” światem. Jeśli rze-
czywiście tak jest, to całkiem nowe odczytanie [tej kwestii], powo-
łujące się na samą subiektywną morphe, [czyli] materialność świata, 
wchodzi tutaj w  grę.

48 E. Husserl, Ideen II, & 58, M. Nijhoff, s.  251. Por. E. Husserl, Idee czystej fe-
nomenologii i  fenomenologicznej filozofii. Księga druga, tłum. D. Gierulanka, PWN, 
Kraków, 1974, s.  353-354: „... Ja ukonstytuowane w  refleksji wskazuje poza siebie 
na pewne inne: Pierwotnie nie jestem właściwie jednością [pochodzącą] z  asocja-
cyjnego i  aktywnego doświadczenia (jeżeli doświadczenie oznacza to samo, co 
przy rzeczy). Jestem podmiotem swego życia, a  żyjąc rozwija się ten podmiot; 
pierwotnie (primär) nie doświadcza siebie, lecz konstytuuje przedmioty przyro-
dy, rzeczy wartościowe, narzędzia etc. Tworzy, jako czynne pierwotnie nie siebie 
kształtuje, lecz rzeczy [przetwarza] w  narzędzia” (przyp. red.).

49 Tenże, Transzendentale Logik, Hua, XXXI, & 1.
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b) Heidegger i  kwestia „świata”

Wyznaczając Heideggerowskiemu byciu i  usposobieniu ek-statycz-
nemu [właściwemu] Dasein [miejsce] w  horyzoncie widzialności 
świata, jak można zdać sprawę z  opracowanego w  wykładzie z  1927 
roku o  Podstawowych problemach fenomenologii 50, a  także w  wykładzie 
z  roku 1928 o  Leibnizu, schematu horyzontalno-czasowego wskazu-
jącego, w  sposób uzasadniony, na niemożliwość domknięcia świa-
ta? Co więcej, jeśli odwołamy się do nacisku Heideggera, jaki kładł 
on, począwszy od lat 1934-36, na zagadnienie Ereignis, to znaczy 
donacji udzielającej się bez końca, który to temat podporządkowu-
je zagadnienie świata Czwórni (ziemia, niebo, śmiertelni i  boskość), 
czyż nie prowadzi nas to z  powrotem do tajemnicy objawienia, tam, 
gdzie życie opiera się wyłącznie na sobie? Czyż Heidegger nie ko-
mentuje szeroko sentencji Angelusa Silesiusa: „W róży nie ma dla-
czego; żyje, ponieważ żyje”? Wydaje się, że  to pytanie powinno być 
postawione tym bardziej, że  Heidegger myśli nieskończone udzie-
lanie się Ereignis, odwołując się stale do Mistrza Eckharta, za które-
go ucznia w  sposób szczególny uważał się sam Michel Henry.

c) Czym jest „to, co jest dane”?

W L’événement et le temps, Claude Romano, za Jeanem Greichem, 
skutecznie postuluje hermeneutyczną korektę fenomenologii, 
pisząc:

Nie ma nigdy fenomenów, które, jako takie, poddawałyby się opisowi, 
nie ma żadnej bezpośredniości d o n a c j i, od której można by oczeki-
wać całego światła: wszelki dostęp do fenomenów jest nieodwracal-
nie zapośredniczony. Wypada więc wyrzec się mitu o  „czystej danej”, 
zbieżnego z  tym (kartezjańskim i  husserlowskim) o  całkowitej nieobec-
ności przedzałożeń, które opis mógłby wykorzystać 51.

50 M. Heidegger, Die Grundprobleme der Phänomenologie, Frankfurt am Main 
1975 (por. wyd. pol.: Podstawowe problemy fenomenologii, tłum. B. Baran, Fundacja 
Aletheia, Warszawa 2009 – przyp. red.).

51 C. Romano, L’événement et le temps, PUF, Paris 1999, s.  22.

Michel Henry...3 
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Spostrzeżenie, które odnosi się do Michela Henry’ego i  do Jean-Luca 
Mariona, zasadza się na tym, czy trzeba nadać jakikolwiek status fe-
nomenologiczny pojęciu „czystej daności”. Co wiemy o  tym, co jest 
dane, jeśli nie to, że  w  nim daje się donacja oraz że  jest ono warun-
kiem umożliwiającym fenomeny? Jak jednak myśleć „bezpośredni” 
stosunek między tym, co dane a  donacją, stosunek, który otwiera 
m o ż l i w o ś ć  fenomenów w  ich efektywności? Wokół tego zagad-
nienia szczególnie toczy się fundamentalna debata z  francuską ro-
dziną fenomenologiczną, reprezentowaną przez Paula Ricoeura.

d) „Świat fenomenologiczny” a  „świat teologiczny”

Trzeba teraz wziąć pod uwagę ściśle filozoficzno-fenomenologicz-
ne zabiegi Henry’ego. Unikniemy wówczas uzależnienia jego analiz 
od jakiegoś motywu wymuszającego na zasadzie autorytetu biblij-
nego oraz podejrzenia, że  spycha on (dobrą) fenomenologię na pole 
(złej) teologii. Mam jeszcze w  pamięci gwałtowne protesty samego 
Michela Henry’ego podczas jednej z  sesji naukowych międzynaro-
dowego Kolegium Filozofii, poświęconej znanemu dziełu Janicaud 
Le tournant théologique de la pénoménologie française 52: „Nie jestem 
teologiem, zupełnie nie znam się na teologii”. O  ile prawdziwości 
pierwszej części tego stwierdzenia możemy jedynie przyświadczyć, 
to czuję się, mimo wszystko, zmuszony gwałtownie sprzeciwić się 
drugiej jego części.
 Niemniej jeśli się chce nadać charakter filozoficzny rozprawie 
teologicznej, należy upewnić się co do jej podstaw epistemologicz-
nych. W  tym miejscu odsyłam do kilku rozdziałów z  cytowanej 
już książki: Phénomenologie et christianisme chez Michel Henry, a  za-
trzymam się tylko na jednym, kluczowym w  moim przekonaniu, 
zagadnieniu. Fakt, że  horyzont widzialności świata nie dozwala 
rozpatrywać fenomenalności życia jako takiej, nie powinien szoko-
wać posoborowej myśli chrześcijańskiej, która, po wieku nieporo-
zumień, wykazuje słuszną troskę, aby, tak na polu teoretycznym, 
jak i  praktycznym, uczynić współzależnymi twierdzenia Objawie-
nia oraz losy świata. Zdaniem Henry’ego, centralny problem tkwi 

52 D. Janicaud, Le tournant théologique de la pénoménologie française, Combas 
1991.
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gdzie indziej: „świat” utrzymuje fenomen i  fenomenalność w  pozy-
cji zewnętrzności; inaczej mówiąc to, co fenomenalizuje w  horyzoncie 
świata, pozostaje obojętne na wyjątkowość i  na istotę fenomenu. Po-
dejmując pojęcie prawdy w  znaczeniu chrześcijańskim, a  zwłasz-
cza Chrystusowym, Henry zamierza – przypomnę – wydobyć (libé-
rer), wobec aporii „prawdy świata”, rozumienie właściwe prawdzie 
chrześcijańskiej. W  chrześcijaństwie prawda jest życiem, fenomen 
jest więc jednością z  fenomenalizacją; inaczej mówiąc: Bóg, który się 
samo-objawia, objawia życie, które jest zarówno J e g o  Ży c i e m, 
jak i   ży c i e m  św i a t a. Zwrócenie spojrzenia fenomenologiczne-
go ku Bogu chrześcijaństwa  – do czego zaprasza nasz autor  – nie 
prowadzi do opuszczenia świata, lecz przeciwnie, dozwala prze-
bywać w  tym miejscu, gdzie świat staje się takim, jakim jest. For-
mułując to nieco inaczej: dostęp do Boga jest możliwy jedynie tam, 
gdzie dokonuje się samo-objawienie Boga: w  żywym ciele i  krwi 
Syna. Teza Michela Henry’ego, daleka od wszelkiego „doketyzmu”, 
wydaje mi się raczej powracać do programu Dionizego Pseudo-
-Areopagity: „Rzeczy boskie należy pojmować w  sposób boski” 53. 
W  świetle Boga, który się samo-objawia w  Synu, życie znaczy się 
jako prawda. Jednocześnie dostrzegamy wiele elementów bliskich 
myśli teologicznej Hansa Ursa von Balthasara, szczególnie zaś jego 
dziełu Prawda świata 54.
 Niemniej jednak prowadzi to do postawienia pytania o  syme-
tryczność, czy raczej asymetryczność, między f i l o z o f i c z n o -
- f e n o m e n o l o g i c z n y m  pojęciem świata a  jego pojęciem b i -
b l i j n o - t e o l o g i c z n y m. Podczas gdy „fenomenologia świata” 
wyznacza, według Michela Henry’ego, ograniczony horyzont wi-
dzialności, to „świat”, według Pism biblijnych, w  swej polisemicz-
ności, odnosi się głównie do etyki zależności Przymierza. „Nie je-
stem ze świata”; „Przyszedłem po to, abyście przeszli ze śmierci do 
życia”  – te Chrystusowe sformułowania nie wyrażają strukturalne-
go ograniczenia świata, lecz odsyłają do grzesznej postaci świata, 
„który przemija” i  stąd propozycja jego zbawienia. Z  jednej stro-
ny więc tematyzują horyzont skończoności, z  drugiej  – opowiadają 

53 Dionizy Pseudo-Areopagita, Noms Divins, VII, 2, P. G., t.  3, 869 a  (por. Pseu-
do-Dionizy Areopagita, Pisma teologiczne: Imiona Boskie  – Teologia mistyczna  – Li-
sty, tłum. M. Dzielska, Znak, Kraków 1997  – przyp. red.). 

54 H. Urs von Balthasar, Prawda świata, tłum. J. Zychowicz, Wydawni-
ctwo  WAM, Kraków 2004  (przyp. red.). 
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dialektykę łaski i  grzechu. Stąd pytanie z  porządku wcześniejszego: 
jak przechodzi się od prawdy-życia fenomenologicznego do praw-
dy-życia teologicznego? Jakich epistemologicznych i  teoretycznych 
środków ostrożności wymaga owo przejście? Pójście dalej w  tej 
kwestii domagałoby się wysiłku teologicznego, co nie należy jed-
nak do zakresu postępowania filozofa.

e) Fenomenologia i  metafizyka

Ostatnia kwestia: czy ponowne przejście od danej fenomenalnej do 
czystej możliwości umożliwiającej życie niesie w  sobie warunki ru-
chu przeciwnego, tzn. przejścia od czystej możliwości fenomenolo-
gicznej ku rzeczywistości fenomenalnej? W  tym miejscu, naszym 
zdaniem, wchodzi w  grę  – uznawane lub nie  – ściśle metafizyczne 
określenie tego typu fenomenologii francuskiej. Wyjaśnieniu tej re-
lacji sama fenomenologia będzie musiała poświęcić więcej sił.

Tłumaczenie Siostry Betanki
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Filozofia pierwsza Descartes’a 
w  fenomenologicznej wykładni

Michela Henry’ego

Myśl Michela Henry’ego w  sposób wyjątkowy wpisuje się w  nurt 
fenomenologicznego kartezjanizmu. Wydaje się bowiem, że  ża-
den z  fenomenologów nie dostarczył tak obszernej lektury tekstów 
Kartezjusza, wychodząc daleko poza znane już w  klasycznej feno-
menologii analizy tradycyjnie nawiązujące do pierwszych dwóch 
Medytacji o  filozofii pierwszej. Henry, zresztą w  sposób zgodny z  Hus-
serlowską tradycją, usiłuje w  myśli Descartes’a uchwycić „filozofię 
pierwszą”, starając się następnie zbudować taką fenomenologicz-
ną egologię, która nie przekreślałaby w  całości dalszej drogi, jaką 
podąża autor Medytacji. Uznanie Descartes’a za fenomenologiczny 
autorytet ma jednak swoje granice, bowiem podobnie do klasyczne-
go kartezjanizmu Husserla, autor Essence de la manifestation kwali-
fikuje myśl ojca nowożytności jako stopniowo odchodzącą od pier-
wotnych swych odkryć. W  niniejszym artykule będziemy starali się 
zrekonstruować specyfikę kartezjanizmu Henry’ego, skupiwszy się 
na jego pozytywnej interpretacji wątpienia, odkrycia cogito, a  na-
stępnie jego możliwej kontynuacji.
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Otwarcie kwestii kartezjańskiej 
w  dyskusji  z  Heideggerem

Moment kartezjański w  myśli Henry’ego zaznacza się już w  zda-
niu otwierającym pierwszą wydaną w  1963 roku pracę, Essence de la 
manifestation. Wprowadzenie stawia bowiem, niewątpliwie związany 
z  całością dziejów filozofii nowożytnej i  współczesnej, „problem by-
cia ego i  fundamentalnych założeń ontologii” 1. W  ramach tego za-
dania Henry cytuje następnie zdanie wyrażające Heideggerowską 
ocenę dzieła Descartes’a, gdzie autor Sein und Zeit uznaje z  jednej 
strony pewną nową odkrywczą tendencję pojawiającą się w  dzie-
jach filozofii związaną z  odkryciem przez Descartes’a cogito sum, 
z  drugiej jednak piętnuje nieokreśloność owego cogito, gdy chodzi 
o  zrozumienie jego ontologicznego statusu 2. W  myśl tego stanowi-
ska Kartezjusz ostatecznie miałby pomijać kwestię ontologicznej te-
matyzacji podmiotowości cogito poprzez uznanie go za res cogitans, 
a  zatem za substancję, co z  kolei oznaczałoby wpisanie owego cogito 
w  gotowe już schematy ontologii średniowiecznej.
 Henry przywołuje zdanie Heideggera traktując je jako punkt 
wyjścia dla własnych rozważań, których celem staje się właśnie do-
pełnienie istotnego braku ontologicznego wymiaru kartezjańskiego 
cogito poprzez konieczność ustalenia „sensu bycia ego” 3. Nieprzy-
padkowo autor, powracając do problemu ego, uznaje jego kluczowe 
znaczenie dla ustalenia trybu początku filozofowania, pośrednio 
deklarując także dystans względem Sartre’owskiej krytyki sformu-
łowanej w  Transcendencji Ego, a  stawiającej ego jako intencjonalny 
przedmiot świadomości w  opozycji do nieosobowej lub przed-
-osobowej świadomości intencjonalnej 4. Nie oznacza to bynajmniej, 
że  Henry zamierza popaść w  psychologistyczne rozumienie ego, co 

1 M. Henry, L'Essence de la manifestation, dz. cyt., s.  1.
2 Por. Heidegger, Bycie i  czas, dz. cyt., s.  34.
3 M. Henry, L'Essence de la manifestation, dz. cyt., s.  1.
4 Zob. J.P. Sartre, Transcendencja Ego, tłum. U. Idziak, Wyd. IFis PAN, Warsza-

wa 2006. Bezpośrednio M. Henry podważy skuteczność krytyki kartezjańskiej 
podmiotowości właściwej dla głównego nurtu fenomenologicznego w  Généalogie 
de la psychanalyse: „bycie ego pozostało całkowicie nieokreślone w  tym znaczeniu, 
że  na ten temat w  ciągu historii filozofii i  aż do dzisiaj u  Husserla, Sartre’a i  Mer-
leau-Ponty’ego wysunięto najbardziej dowolne i  sprzeczne twierdzenia” (Généa-
logie de la psychanalyse, dz. cyt., s.  90-91).
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zresztą od razu zastrzega sygnalizując pewną aporię. Otóż, jak za-
uważa autor L’Essence de la manifestation, jeśli doświadczenie ego, 
czyli mnie samego, stanowi jedno z  najbanalniejszych, najbardziej 
powszechnych i  dostępnych doświadczeń życia codziennego, to 
wydaje się dziwne i  niejasne, w  jaki sposób mogłoby ono decydo-
wać o  fundamentalnej i  zupełnie niebanalnej kwestii początku filo-
zofii. Z  pewnością nie można rozwiązać przy pomocy narzędzi psy-
chologii tej kwestii, która podobnie jak niestematyzowany problem 
Kartezjusza

buduje swe pozytywne twierdzenia na nierozjaśnionym fundamencie 
bycia, traktuje „ja” jako przedmiot lub co wychodzi na to samo, jako 
„podmiot” nie zapytując uprzednio o  to, co stanowi warunek możliwo-
ści wszelkiego przedmiotu jako takiego 5.

Wpływ „filozofii pierwszej” Husserla
i fenomenologia idealna

Wydaje się jednak, że  w  kwestii fenomenologicznego kartezjani-
zmu na Henry’ego bardziej znacząco od ontologii fundamentalnej 
Heideggera oddziałała „filozofia pierwsza” Husserla, prowadząc 
francuskiego filozofa do ukształtowania własnego stanowiska. 
Powracające z  niezwykłą siłą w  latach osiemdziesiątych zaintere-
sowanie myślą autora Medytacji o  pierwszej filozofii można uznać 
bowiem za podjęcie Husserlowskiej tezy o  szczególnym statusie 
dzieła Descartes’a, uznanego za filozofię pierwszą w  znaczeniu 
ustalenia i  fenomenologicznego określenia punktu wyjścia czy 
początku filozofowania. Husserl, poczynając od Idei fenomenologii 
 poprzez Erste Philosophie i  Medytacje kartezjańskie aż po Kryzys, uzna-
je wyjątkowość myśli Descartes’a w  perspektywie dziejów filozo-
fii 6. Twórca fenomenologii koncentruje się na fenomenologicznym 

5 M. Henry, L’Essence de la manifestation, dz. cyt., s.  2.
6 Zob. E. Husserl, Idea fenomenologii, tłum. J. Sidorek, PWN, Warszawa 1990; 

tenże, Medytacje kartezjańskie, tłum. A. Wajs, PWN, Warszawa 1982; tenże, Kryzys 
nauk europejskich, tłum. S. Walczewska, Wyd. Rolewski, Toruń 1999. J. Greisch po-
przedzając swój wykład kartezjanizmu M. Henry’ego podkreśla rolę husserlow-
skiej strategii hermeneutycznej, wedle której każdy filozof „opracowuje włas-
ny «poemat historii filozofii» konieczny do zrozumienia samego siebie”. Por. 
J. Greisch, Descartes selon l’ordre de la raison herméneutique. Le „moment  cartésien” 
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 przyswojeniu jego zdaniem genialnych intuicji zawartych w  dwóch 
pierwszych Medytacjach Kartezjusza, a  dokładniej w  zastosowaniu 
procedury wątpienia dla sformułowania i  przeprowadzenia reduk-
cji fenomenologicznej oraz, co stanowi tego konsekwencję, uzy-
skania dostępu do filozoficznego fundamentu cogito. Henry bez 
wątpienia podejmuje ten wątek wraz z  zarysowaną Husserlowską 
ekonomią dziejów filozofii, podzielając tezę o  niezwykłej głębi kar-
tezjańskiego odkrycia, z  którego sam Descartes nie mógł zdać sobie 
w  pełni sprawy, a  które ostatecznie porzucił. Uznaje jednak także, 
że  sam Husserl, ze względu na poczynione przez siebie założenia 
(przede wszystkim chodzi tu o  zasadę intencjonalności jako naczel-
ną dla fenomenologii), nie tylko nie mógł w  pełni zaczerpnąć inspi-
racji z  kartezjańskiej drogi, ale co więcej, w  swej krytyce zaciemnił 
jej siłę i  znaczenie tkwiące w  sformułowanej na drodze fenomenolo-
gicznej redukcji zasady cogito. Podobnie ma się sprawa z  Heidegge-
rem, którego postawa krytyczna wobec Kartezjusza chybiała celu, 
mieszając tezy kartezjańskie z  husserlowskimi. Nie oznacza to jed-
nak dla francuskiego myśliciela porażki fenomenologii jako takiej, 
a  wręcz przeciwnie, jej szansę. Szansa ta może zostać wykorzystana 
pod warunkiem uznania, że  „cogito Descartes’a stanowi akt naro-
dzenia samej fenomenologii” 7. Innymi słowy, to jedynie na płasz-
czyźnie fenomenologii kartezjańskie cogito daje się pojąć i  pomyśleć 
w  swym właściwym znaczeniu. Co jednak ważne, oznaczać to bę-
dzie konieczność przemiany samej fenomenologii, która dotąd nie 
była w  stanie owego zadania spełnić. Pisze Henry:

Fenomenologię Husserla czy Heideggera nazywam fenomenologią hi-
storyczną. Czy powołuje się ona na Descartes’a, a  zwłaszcza na cogito, 
czy przeciwnie jawnie je krytykuje, w  obydwu przypadkach fenome-
nologia ta nie dosięgała tego o  co chodzi w  cogito. Tylko fenomenologia 
idealna (…), jest w  stanie uchwycić cogito w  jego radykalności 8.

W ten sposób zarysowuje się niezwykle ambitne zadanie, jakiego 
podejmuje się francuski filozof. Zauważmy, że  wiążąc znaczenie 
myśli Descartes’a dla dziejów filozofii ze sformułowaniem nowej 

chez Michel Henry, Martin Heidegger et Paul Ricoeur, „Revue des Sciences philoso-
phiques et théologiques” 73 (1989), s.  532.

7 M. Henry, Phénoménologie de la vie, t. 2: De la subjectivité, Paris 2003, s.  89.
8 Tamże, s.  90.
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fenomenologii, Henry jeszcze zaostrza dotąd niezbyt jasną i  proble-
matyczną kwestię fenomenologicznego kartezjanizmu.

Kartezjańska filozofia „początku”

Obecnie skupimy się na sposobie, w  jaki Henry odczytuje karte-
zjańską postawę wątpienia i  jej owoc w  postaci odkrycia zasady 
cogito. Na wstępie należy zwrócić uwagę na proponowany przez 
Henry’ego sposób pracy z  historycznym tekstem Descartes’a. Otóż 
zgodnie z  Husserlowskim wzorem chodzić będzie z  pewnoś-
cią o  oddzielenie „dogmatycznej zawartości kartezjanizmu i  jego 
teorii” 9, celem ujawnienia pewnych istotnych tez fenomenologicz-
nych. Następnie, wciąż w  zgodzie z  analizami twórcy „fenomenolo-
gii historycznej”, Henry będzie starał się odnaleźć w  kartezjańskim 
tekście „immanentną teleologię fenomenologicznej idei” 10. By to się 
okazało możliwe, francuski fenomenolog sygnalizuje trudność, na 
jaką napotykamy przy rozważaniu, czym jest cogito. Można bowiem 
z  jednej strony skupić się na analizie „ruchu myślowego kroczące-
go drogą implikacji i  oczywistości i  zmierzającego do uchwycenia 
pewnej rzeczywistości” 11, co skieruje potencjalnego badacza w  stro-
nę analizy

historycznej, społecznej, psychoanalitycznej, a  przede wszystkim gra-
matycznej, logiczno-gramatycznej, logiczno-matematycznej ponieważ 
w  każdym przypadku chodzi o  tekst 12.

Z drugiej jednak strony celem fenomenologii, który utożsamia się 
w  tym wypadku z  zadaniem, jakie sobie stawia Henry, jest uchwy-
cenie tej rzeczywistości, o  którą Kartezjuszowi chodzi w  Medyta-
cjach, a  mianowicie istoty myślenia. Takie postawienie problemu 
z  konieczności przesuwa ciężar analizy na moment odkrycia co-
gito (Medytacja II), odsuwając w  cień samą drogę dojścia zawartą 
w  procedurze wątpienia (Medytacja I). Niemniej jednak wątpie-
nie jako pewna wstępna figura cogito jest również rozważane, ale 

9 Tamże, s.  68.
10 Tamże, s.  57.
11 Tamże, s.  90.
12 Tamże, przypis 1.
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właśnie w  owej powyżej określonej „eidetyce”. Pisząc o  niejasności 
wprowadzonej przez Descartes’a w  wyniku nadania problematy-
ce cogito pewnej dramatyczności czy fabularności, Henry nie kwa-
lifikuje tego jako błędu, niemniej jednak skupia się na uchwyceniu 
samej koniecznej struktury fenomenologicznej, która jest przez nią 
intendowana. 
 W jaki konkretny sposób Henry podejmuje się zatem lektury 
Descartes’a? Biorąc pod uwagę kilka różnych krótkich wykładów 
fenomenologicznego kartezjanizmu (w większości zamieszczonych 
w  II tomie zbioru artykułów Phénoménologie de la vie zatytułowanym 
De la subjectivité) oraz ich najpełniejszą wersję stanowiącą pierwszą 
część Généalogie de la psychanalyse, wszystkie te różne próby łączy 
potraktowanie Descartes’a jako myśliciela „filozofii początku”. 
Określenie to stanowi konkretyzację używanego przez Kartezjusza 
pojęcia „filozofii pierwszej”, które dla celów fenomenologicznych 
stara się przystosować już Husserl. Sam Henry wskazuje na trzy 
składowe kartezjańskiego „początku”. Po pierwsze, chodzi o  do-
konanie redukcji fenomenologicznej do czystego jawienia się (appa-
raître pur), co, po drugie, umożliwione zostaje negatywnie poprzez 
„wyłączenie z  gry bytu” 13. Dwa pierwsze momenty w  języku Kar-
tezjusza łączą się de facto w  jeden jako problematyka realnej różnicy 
zachodzącej pomiędzy duszą a  ciałem. Moment trzeci, stanowiący 
zwieńczenie kartezjańskiej „filozofii początku”, odnosi się do od-
krycia cogito, przy czym dla Henry’ego polega ono na odnalezieniu 
„ostatecznego sformułowania cogito”, jakie zawiera się w  twierdze-
niu videre videor. Ów moment trzeci stanowi zarazem najbardziej 
oryginalny punkt lektury Kartezjusza, jak również wstęp do samej 
fenomenologicznej propozycji Henry’ego noszącej miano fenome-
nologii materialnej.
 W ten sposób ujętą przez Henry’ego „drogę kartezjańską” posta-
ramy się zrekonstruować, podążając wedle nici przewodniej tekstu 
Généalogie de la psychanalyse (Genealogia psychoanalizy) stanowiące-
go jej wersję ostateczną. Jak stwierdziliśmy powyżej, w  rozumieniu 
Husserla i  Henry’ego tym, co wyróżnia Kartezjusza spośród innych 
filozofów, była radykalność projektu filozofii pierwszej. Descartes 
stwierdził, że  osiągnięcie prawomocnego punktu wyjścia jest nie 
tylko możliwe, ale i  konieczne dla uprawiania filozofii. Jak rozumieć 

13 Tamże, s.  59.
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ów „początek”? Z  pewnością Descartes świadom był, że  jego przed-
sięwzięcie stanowi w  filozofii novum, wyznaczając jej pewne losy 
zwane historią nowożytną. Chodzi jednak o  znaczenie głębsze, ja-
kiego dopatrywali się dwaj fenomenolodzy, o  dotarcie do czegoś 
najbardziej pierwotnego i  źródłowego, o  taki „krok wstecz”, który 
z  kolei zorientuje nas w  istocie tego, czym jest filozofia i w  kierun-
ku jej dalszego rozwoju. Pewien kluczowy paradoks, na jaki Hen-
ry w  tym momencie zwraca uwagę, polega na tym, że  cofnięcie się 
ku temu, co najpierwotniejsze, jest wedle Kartezjusza równoznacz-
ne z  postawą nemo ante me, czyli całkowitym przyjęciem na siebie 
tego zadania, jak gdyby nikt nigdy wcześniej go nie zrealizował. 
Tym samym dotarcie do fundamentalnego punktu wyjścia zosta-
je uzależnione od subiektywności, bowiem faktycznie zależy ode 
mnie samego w  znaczeniu subiektywnego, a  zarazem ontologiczne-
go pola jawienia się, jakim dysponuję. Jakie są konsekwencje takiej 
tezy? Jest w  pewnym sensie prawdą, że  filozofia ma rozpoczynać 
od kwestii bycia, tym niemniej wkładem kartezjanizmu jest niezby-
walna teza, że  owo bycie zawsze pojawia się w  polu subiektywno-
ści. Mamy tym samym z  konieczności do rozpatrzenia wzajemne 
powiązania trzech terminów (bycie, jawienie się, subiektywność) 
wyznaczających linię tradycyjnych sporów zarówno w  filozofii 
w  ogóle, jak też w  fenomenologii. Henry rozstrzyga w  świetle auto-
rytetu Descartes’a, iż 

jawienie się (apparaître), tylko ono, stanowi początkowość początku 
nie w  tym znaczeniu, że  urabia przejaw rzeczy i  jej początkowe dojście 
do bycia: taki początek będzie jedynie początkiem bytu. Początkowe, 
w  znaczeniu najbardziej źródłowe, jawienie się jest przede wszystkim 
samo i w  samym sobie 14.

Może dziwić związek tego zagadkowego zdania z  projektem filozo-
fii pierwszej Kartezjusza. Wedle fenomenologa owo jawienie się nie 
różni się niczym od kartezjańskiego cogitatio, oznaczającego pewną 
pierwotną sferę myślenia wyznaczoną w  wyniku wątpienia polega-
jącego na

odrzuceniu rzeczy i  ich pozoru (apparence), z  którym są one zawsze 
mniej lub bardziej zmieszane w  zwykłej świadomości, aby rozważać 

14 M. Henry, Généalogie de la psychanalyse. Le commencement perdu, dz. cyt., s.  18.
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jedynie ów czysty pojaw (apparence pure), abstrahując od wszystkiego 
tego, co w  nim się jawi 15.

Można zatem uznać, że  termin „jawienie się” oznacza pewien pier-
wotny grunt, na którym Kartezjusz się porusza i  na którym dopie-
ro termin „bycie” uzyskuje swój właściwy sens. „Początkowość” 
jawienia się ustanawiać będzie różnicę ontologiczną pomiędzy ja-
wieniem się a  tym, co w  jego polu się pojawia. Zdaniem Henry’ego 
zanim pojawi się w  polu świadomości jakikolwiek byt, samo jawie-
nie się już go zakłada i  poprzedza. Co ważne dla specyfiki tej inter-
pretacji Kartezjusza, odkrycie takiego pola jest nawet wcześniejsze 
od wynalezienia cogito, bowiem zawarte jest już w  samej postawie 
wątpienia, czyli wyrażając się w  języku fenomenologicznym, re-
dukcji. Czyste jawienie się jest rezultatem udanej procedury wąt-
pienia zwracającego się ku „początkowi” w  taki sposób, że  w  sobie 
samym, w  obrębie własnej subiektywności, zostaje wyodrębniony 
pewien faktyczny i  konieczny moment „wydawania się”, gdy jaka-
kolwiek rzecz się nam jawi. Warto zauważyć, że  Henry niezwykle 
szybko rozprawia się z  rozwlekłymi analizami Husserla zmierza-
jącymi do określenia owego pierwotnego gruntu jako transcen-
dentalnego „Ja”, jak również z  koncepcją Heideggerowskiego by-
cia  – w  taki sposób, że  bycie w  fenomenologicznym rozumieniu jest 
dostępne bezpośrednio ujawniając się na poziomie subiektywnego 
„jawienia się” („wydawania się”), a  co za tym idzie, że  w  tym tkwi 
genialna intuicja Descartes’a określającego cogito jako ontologiczny 
fundament. W  formule: je pense, je suis, jaką przytacza Henry, a  która 
skądinąd nigdzie w  tekstach Kartezjusza dokładnie w  takiej postaci 
się nie pojawia, spotykają się interesujące nas pierwotne momenty: 
fenomenologicznego jawienia się (pense), egoicznej subiektywno-
ści (je) oraz ontologicznego podłoża dla bycia danym (suis). W  ten 
sposób zostaje podważony i  oddalony całkiem nieprzypadkowy 
zarzut Heideggera, niosący się echem w  kolejnych krytykach po-
jęcia podmiotu, głoszący, że  cogito w  swym ontologicznym niedo-
określeniu nie bierze w  istocie pod uwagę swego ontologicznego 
uwarunkowania. Henry uważa, że  jest dokładnie odwrotnie: dzię-
ki operacji wątpienia dostajemy się do oczyszczonej sfery jawienia 
się, które wcale nie stanowi jakiegoś metafizycznego założenia, ale 

15 Tamże, s.  19.
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jest pierwotnym faktem spełniającym się w  obrębie subiektywno-
ści. Na tym wstępnym etapie zostaje osiągnięty sygnalizowany już 
w  Essence de la manifestation punkt, w  którym subiektywność osiąga 
swą tożsamość z  byciem, konstytuując się jako źródłowa, nieredu-
kowalna do wszystkich swych dalszych postaci, warstwa jawienia 
się. W  tej sytuacji zlewania się porządku ontologicznego, fenome-
nologicznego, egoicznego, podążając za Descartes’em, Henry nada-
je prymat poziomowi fenomeno-ego-logicznemu warunkującemu 
ontologię. Descartes miałby poświadczać to w  swej „kanonicznej” 
wersji cogito, w  której cogito i  sum są powiązane łącznikiem ergo, 
co należy rozumieć w  taki sposób, że  ego rozpoznając swą istotę 
w  „myśleniu” (jawieniu się) dopiero wtórnie rozpatruje kwestię 
„czy jestem?”. Należy jednak podkreślić, że  ów moment jawienia 
się zostaje wedle Henry’ego wyodrębniony przed wypowiedzeniem 
formuły cogito w  ramach przyjęcia postawy wątpienia. Jak zazna-
czyliśmy powyżej, sam etap wątpienia, a  zwłaszcza poszczególne 
racje wątpienia, są przez autora Généalogie de la psychanalyse potrak-
towane skrótowo jako mające znaczenie akcydentalne, a  nawet jako 
mogące prowadzić do istotnych błędów zaciemniających sam sens 
przedsięwzięcia. Można przypuszczać, że  stanowisko Henry’ego 
w  kwestii wziętego całościowo i  od strony swych rezultatów wąt-
pienia, jest zbieżne z  Husserlowskim, z  tą istotną różnicą, że  Henry 
zdaje się skupiać na radykalnym, ale zarazem całkowicie bezprzed-
miotowym zaangażowaniu woli, podczas gdy Husserl, badając nie-
zwykle wnikliwie warunki możliwości takiego przedsięwzięcia, 
bierze od początku pod uwagę podmiotowość skierowaną inten-
cjonalnie ku światu. Henry przeciwnie, nie widzi potrzeby analiz 
warunków wstępnych przedsięwzięcia otwierających drogę do po-
czątku filozofowania, a  zatem znajdujących swe uprawomocnienie 
w  ramach swych działań. Co do samej trudności w  odpowiednim 
zrozumieniu wątpienia, wedle francuskiego fenomenologa polega 
ono tylko i  wyłącznie na wyodrębnieniu jednorodnej sfery feno-
menologicznej z  tego, co nią nie jest. Sama procedura nosi w  sobie 
znamiona dowolności, bowiem nie ma konieczności w  używanych 
przykładach czy w  ich kolejności. Tym, co istotne, jest spostrzeże-
nie, że  niezależnie od możliwości iluzji czy pomyłki, snu czy sza-
leństwa, fenomen zredukowany do poziomu czystego jawienia się 
wciąż się jawi w  postaci „wydawania się”. Henry przyznaje jednak, 
że  kartezjańskie epoche prócz „zwątpienia o  wszystkim, o  tej ziemi 
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na której stawia stopy i  chodzi, o  jego komnacie i o  wszystkim, co 
w  niej widzi, wreszcie o  całym świecie, który być może jest iluzją 
i  snem” wyłącza także  – jak pisze  – „samego Descartes’a jako przy-
należącego do tego świata, jako człowieka, [epoche] dotyczy jego cia-
ła, jego nóg i  oczu: nic z  tego nie istnieje” 16. 
 Pewnym niebezpieczeństwem, w  jakie popada sam Kartezjusz, 
jest zrozumienie wątpienia jako tymczasowej operacji doprowadza-
jącej do osiągnięcia pewności. W  tym znaczeniu wątpienie wcale nie 
otwiera dostępu do porządku ontologicznego, a  jest jedynie pewną 
konstrukcją, zbiorem pewnych opinii na temat świata, które okazu-
ją się być użyteczne dla zbudowania kolejnej konstrukcji opartej na 
uzyskanej drogą kontrastu pewności.

Pewność  – pisze Henry  – która następuje po nim [wątpieniu] i w  którą 
ono się przekształca nie ma już nic wspólnego z  sum, jest również pew-
nym „uważaniem, że” 17.

W tym znaczeniu wątpienie wcale nie jest warunkiem koniecznym 
dotarcia do sfery ontologicznej, a  nawet może w  tym skutecznie 
przeszkodzić. 

Tym, co prowadzi do sum, kartezjańską przesłanką bycia  – podkreśla 
francuski fenomenolog  – jest jawienie się, które w  wątpieniu odgrywa 
rolę kluczową podobnie jak w  „przechadzam się”, o  ile jest ono okre-
śleniem duszy 18. 

 Oprócz pełnienia funkcji oddzielania sfery „duszy” od sfery 
„ciała”, w  samej progresywnej procedurze wątpienia należy także 
rozpoznać moment określenia istoty widzenia wraz z  jego charak-
terystycznym rozszerzeniem dokonującym się równolegle do rady-
kalizowania się epoche. Chodzi o  to, że  w  stopniowym oddzielaniu 
od pierwotnej sfery jawienia się wszystkiego, co nim nie jest, po-
czątkowo zostaje odróżniona domena widzenia zmysłowego. Jed-
nakże, w  zgodzie z  inną tezą Descartes’a, ponieważ widzenie nie 

16 Tamże, s.  24.
17 Tamże, s.  23.
18 Tamże, s.  23; Henry przywołuje przykład chodzenia, jakim posłużył się 

Hobbes w  Zarzutach trzecich, (por. Oeuvres de Descartes, éd. Adam et Tannery, Pa-
ris 1996  – dalej w  skrócie AT), t.  7, s.  172 i  do którego z  kolei Descartes nawiązuje 
w  wykładzie Cogito w  par. 7 Zasad filozofii, tłum. I. Dąmbska, Kęty 2001, s.  XX.
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powinno być wcale uznane pierwotnie za oglądanie za pomocą 
organu wzrokowego, ale np.  w  równym stopniu jest nim widze-
nie matematyczne, stąd do przedmiotów zakwalifikowanych jako 
wątpliwe zostają dołączone istoty matematyczne czy prawa geome-
tryczne. W  ten sposób Henry radzi sobie z  wyjaśnieniem problemu 
postępującego wątpienia: dosięga ono stopniowo wszystkiego tego, 
co odmienne względem immanentnej sfery jawienia się.

Widzenie, które nie jest widzeniem oczu  – czytamy w  Généalogie de 
la psychanalyse  – zdolne jest widzieć cokolwiek innego od rzekomych 
barw czy kształtów, ono widzi, że  2 + 3 = 5, że  w  trójkącie suma kątów 
równa się dwóm kątom prostym itd. Otóż wszystko to może być fał-
szem, Descartes to zakłada, a w  konsekwencji to stwierdza. Jeśli takie 
jasno spostrzeżone treści mogą być fałszywe to dzieje się tak tylko dla-
tego, że  samo widzenie jest zwodnicze 19.

Wątpliwy charakter tak szeroko rozumianego widzenia zostaje 
ostatecznie potwierdzony i  zradykalizowany w  hipotezie złośliwe-
go geniusza. Dla Henry’ego wątpienie hiperboliczne stanowi znak 
odrzucenia wszelkiej relacji poznawczej opartej na dystansie, eks-
tazie, zarazem odcinając się od wszelkiego, noszącego w  sobie zna-
miona dowolności powątpiewania opartego na takich czy innych 
racjach. Pisze Henry:

Widzenie tworzy się w  ek-stasis jako ujmowanie, które nie jest jedynie 
wątpliwe i  kłopotliwe, lecz głęboko błędne (jeśli taka wola Złośliwego) 20.

Wątpienie jako epoche doprowadza zatem do wniosku, że  widzial-
ność obarczona niezbywalną wątpliwością nie może sama w  sobie 
rościć pretensji do samoufundowania i  ustanowienia istoty fenome-
nalności, czy idąc dalej istoty prawdy, jawiąc się przeciwnie jako 
wtórnie wypływająca z  innej, samouprawomocniającej się zasady. 
W  ten sposób Henry wykazuje u  Descartes’a odrzucenie avant la let-
tre zasady intencjonalności jako fundamentalnej dla fenomenologii. 
W  pewnym stopniu tezę Henry’ego potwierdza krytyka Husserla 
skierowana w  stronę Kartezjusza głosząca, że  całkowicie nie rozpo-
znał on właśnie istoty intencjonalności 21.

19 M. Henry, Généalogie de la psychanalyse. Le commencement perdu, dz. cyt., s.  25.
20 Tamże, s.  27.
21 Por. E. Husserl, Kryzys nauk europejskich, dz. cyt., § 20, s.  90.
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Cogito jako videor

Pierwsze dwa momenty zapoczątkowującego swą drogę filozofa 
(jawienie się, wątpienie) znajdują swoje ukoronowanie w  formule 
cogito. Niemniej jednak, jak to już zaznaczało się wstępnie w  proce-
sie wątpienia, które z  jednej strony jest radykalną redukcją fenome-
nologiczną, a z  drugiej dąży do uzyskania drogą dedukcji pewnego 
fundamentu dla całego gmachu wiedzy, tak owo podwojenie celów 
i  towarzyszącej im logiki wyraża się w  pewnej dwuznaczności cen-
tralnego pojęcia filozofii Descartes’a, jakim jest cogito. W  swym feno-
menologicznym kartezjanizmie Henry dąży do pełnego ujawnienia 
i  zdemaskowania owej „amfibologii”, przede wszystkim starając się 
uchwycić właściwy moment fenomenologiczny charakteryzujący 
kartezjańskie odkrycie. Jednocześnie, w  odróżnieniu od prób Hus-
serla zmierzającego do sprowadzenia cogito do transcendentalnego 
„Ja”, Henry uchwytuje ów moment, odnajdując go w  tekście źród-
łowym Kartezjusza, podkreślając tym sposobem ciągłość i  spójność 
myśli ojca nowożytności oraz traktując go jako pełnoprawnego 
partnera fenomenologicznej dyskusji. Właściwe rozumienie zasa-
dy cogito wypływa wprost z  rezultatów wątpienia wykluczającego 
ze źródłowego obszaru wszystko, co widzialne. Takie oczyszczenie 
pola prowadzi do sformułowania zasady poprzedzającej wszelkie 
widzenie, a  mianowicie subiektywnej zasady jawienia się wyra-
żonej w  formule videor. „Cogito znajduje swe ostateczne sformuło-
wanie  – pisze Henry  – w  twierdzeniu videre videor: wydaje mi się, 
że  widzę” 22. Zdanie to pojawia się explicite w  dwóch tekstach Kar-
tezjusza: w  Medytacji drugiej oraz w  Zasadach filozofii. Streszczając 
kartezjańską drogę ku cogito, Henry przypomina o  wątpieniu sięga-
jącym swym ostrzem samego siebie w  sensie człowieka umieszczo-
nego w  świecie i  zadaje ostateczne pytanie:

Co oznacza wtedy widzieć, słyszeć, odczuwać ciepło dla bytu, który nie 
posiada oczu, ani ciała i  który co więcej, być może nie istnieje? 23.

Tak oddzielone od świata kartezjańskie ego stwierdza manifestowa-
nie się w  jego obrębie pewnego podstawowego i  nie dającego się 

22 M. Henry, Généalogie de la psychanalyse. Le commencement perdu, dz. cyt., s.  24.
23 Tamże.
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zredukować poziomu jawienia się. „[J]ednakże  – pisze Kartezjusz  – 
na pewno wydaje mi się przynajmniej, że  widzę, że  słyszę, że  czuję 
ciepło” 24. Henry definiuje videor jako

pierwotne wydawanie się, źródłową zdolność jawienia się i  dawania 
się, na mocy której widzenie manifestuje się i  daje się nam źródłowo, 
niezależnie od stopnia zaufania czy prawdziwości jakie moglibyśmy 
przypisać widzeniu jako takiemu 25.

Sentio ergo sum

Cogito pojęte jako videor oddala krytyczną interpretację kartezjań-
skiej zasady, w  myśl której podmiotowość w  akcie refleksji zwraca-
łaby się ku sobie, czyniąc siebie przedmiotem pewnego widzenia. 
Krytyka refleksyjnego cogito wysunięta przez Sartre’a i  Merleau-
-Ponty’ego znajduje tu swoje przedłużenie czy nawet pogłębienie. 
Otóż Henry, opowiadając się za nierefleksyjnym charakterem cogito, 
sprowadza je ostatecznie do modalności czucia (sentir). Wedle feno-
menologa najbardziej właściwym, a  zatem najlepiej charakteryzu-
jącym podmiotową immanencję cogito modusem jest właśnie sen-
tio. Wszelkie manifestowanie się fenomenu, jego wyłanianie się czy 
ujawnianie zawsze będzie związane z  jednoczesnym jego odczu-
waniem. Co więcej, wszystkim innym, „ekstatycznym” modusom 
podmiotowości, takim jak rozumienie czy wyobrażenie, również 
towarzyszy czucie, stąd zostaje ono nazwane przez Henry’ego od-
czuwaniem pierwotnym (sentir primitif). Formułę cogito można za-
tem uściślić jako „czuję, że  jestem, więc myślę” (je sens que je pense, 
donc je suis) 26. Prymat odczuwania potwierdza się również w  tekście 
Medytacji II, gdzie w  zdaniu następującym po sformułowaniu videre 
videor Descartes pisze:

24 R. Descartes, Medytacja II, AT VII, 29; tłum. pol. M. i  K. Ajdukiewiczowie, 
dz. cyt., s.  52.

25 M. Henry, Généalogie de la psychanalyse. Le commencement perdu, dz. cyt., s.  27.
26 Tamże, s.  29.

Michel Henry...4 
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To nie może być fałszem, to jest właśnie tym, co się we mnie czuciem 
nazywa, to zaś czucie, tak właśnie rozumiane, nie jest niczym innym jak 
myśleniem (cogitatio) 27.

Ponieważ wątpienie hiperboliczne dokonuje całkowitej abstrakcji 
od świata zewnętrznego i  wszystkiego, co się z  nim wiąże, w  jego 
rezultacie pozostaje jedynie tożsame z  podmiotem, a  zarazem my-
śleniem, odczuwanie. 
 Wspomnieliśmy już o  rozszerzeniu zestawu fenomenologicz-
nych tekstów Descartes’a, jakie włącza do swego wykładu francu-
ski fenomenolog. Należy dodać, że  w  kontraście do Husserla, który 
swój kartezjanizm opierał niemal wyłącznie na lekturze Medytacji 
o  pierwszej filozofii, inspirując się również pośrednio tekstem Reguł, 
Henry z  równą uwagą śledzi kartezjańską drogę filozoficznych po-
czątków wyłożoną w  Zasadach filozofii. Właśnie w  tym tekście w  spo-
sób bardziej zdecydowany zaznacza się przywilej modusu odczu-
wania w  obrębie cogito. Henry zauważa, że  w  analogicznym do 
miejsca w  Medytacji II momencie, Descartes zamiast ponawiać stra-
tegie hiperbolicznego wątpienia, posługuje się przykładem Hobbe-
sa, który podważając zasadę cogito, polemicznie głosił, że  z  równą 
pewnością może stwierdzić: „chodzę, więc jestem” 28. W  paragra-
fie  9. Zasad filozofii Kartezjusz pisze:

Bo gdy mówię: (…) ja chodzę, więc jestem, a  mówiąc tak mam na my-
śli (…) chodzenie wykonywane przez ciało, wniosek mój nie jest bez-
względnie pewny, ponieważ  – jak się to często dzieje we śnie  – mogę 
sądzić, że  (…) chodzę, choć (…) nie ruszam się z  miejsca; a  mogłoby być 
tak samo bodaj, choćbym nie miał wcale ciała. Lecz jeśli mam na myśli 
samo czucie czy świadomość (…) chodzenia, wtedy [wniosek] jest cał-
kowicie pewny, ponieważ to dotyczy umysłu, który sam tylko czuje, 
czyli myśli, że  (…) chodzi 29.

Powyższy tekst jest szczególnie cenny dla interpretacji Henry’ego, 
ponieważ redukcja do podmiotowej immanencji czucia dokonuje 
się tutaj bez zbędnej fabularyzacji operacji wątpienia, które okazuje 

27 R. Descartes, Medytacje o  pierwszej filozofii, AT VII, 29, tłum. M. i  K. Ajdukie-
wiczowie, dz. cyt., s.  52.

28 Por. tenże, Zarzuty trzecie wraz z  odpowiedziami autora, AT VII, 172-176. Dys-
kusja ta jest kontynuowana w  Zarzutach szóstych (AT VII, 413-414) i  Odpowiedzi na 
zarzuty szóste (AT VII, 422-423).

29 Tenże, Zasady filozofii, I, 9, dz. cyt., s.  31.

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2010 
MICHEL HENRY FENOMENOLOG ŻYCIA 
Redakcja naukowa Andrzej Gielarowski, Robert Grzywacz



51Filozofia pierwsza Descartes’a w  fenomenologicznej wykładni 

się, na pewnym poziomie, aktem nie wymagającym podejmowa-
nia szczególnych kroków mogących wręcz zaciemnić jego istotę. 
Jednocześnie, co jest sprawą znacznie donioślejszą, cogito zostaje 
paradygmatycznie zilustrowane poprzez pewną aktywność cia-
ła, która ostatecznie daje się sprowadzić właśnie do warstwy pier-
wotnego samoodczuwania. W  ten sposób ukazuje się pewien cha-
rakterystyczny paradoks Kartezjańskiego podmiotu, który spełnia 
swą istotę, dochodząc do pełnej swej tożsamości w  prostym akcie 
cielesnego odczuwania przy jednoczesnym utrzymaniu i  fenome-
nologicznym potwierdzeniu tezy o  istotnej różnicy zachodzącej 
pomiędzy „duszą” a  „ciałem”. „Dusza” jawi się bowiem nie jako 
ontyczne, ale ontologiczne podłoże myślenia, jako „miejsce”, w  któ-
rym dochodzi do pierwotnego wydawania się, odczuwania. Staje 
się jasne w  tym kontekście, dlaczego Descartes wiąże nierozdzielnie 
myślenie ze świadomością. W  cytowanym paragrafie 9. Kartezjusz 
definiuje cogitatio jako „wszystko, co w  nas zachodzi, gdy jesteśmy 
świadomi, o  ile jest w  nas właśnie świadomość tych rzeczy” 30. Tym 
samym pierwszy krok rekonstruowanej przez Henry’ego kartezjań-
skiej egologii polega na podkreśleniu pierwotnego momentu cogito, 
jakim jest odczuwanie. Z  kolei towarzyszące podmiotowości i  speł-
niające jej istotę odczuwanie oddaje istotę myślenia jako bezpośred-
niej, pozbawionej jakiejkolwiek refleksyjności świadomości siebie. 
 Dla fenomenologicznych analiz myśli Kartezjusza charaktery-
styczny jest wysiłek oddzielenia wątku fenomenologicznego od to-
warzyszących jej innych wątków, do których należy przede wszyst-
kim zadanie ukonstytuowania nauki obiektywnej. Tym, co piętnuje 
francuski fenomenolog, jest nieustanne mieszanie się wątków feno-
menologii pozostającej w  postawie redukcji do immanencji i  myśli 
prowadzącej analizę intencjonalną nieopatrznie przenoszącej cię-
żar rozważań z  cogito na cogitata. Pomimo kierowanego w  stronę 
autora Medytacji o  pierwszej filozofii zarzutu stopniowego odwrotu 
od swych pierwotnych odkryć, Henry wyróżnia w  myśli kartezjań-
skiej kolejne tezy rozwijające fenomenologię aktową ustalającą sens 
cogito. Nie budzi zdziwienia, że  po uznaniu odczuwania za pier-
wotny modus cogito, autor Généalogie de la psychanalyse poszukuje 

30 Tamże. Podobną definicję Kartezjusz dostarcza w  Odpowiedzi na zarzuty 
drugie: „Przy pomocy nazwy myśl obejmuję to wszystko, co znajduje się w  nas 
w  taki sposób, że  jesteśmy tego bezpośrednio świadomi” (AT VII, 160, tłum. 
S.  Swieżawski, w: R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii, dz. cyt., s.  150).
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sformułowań potwierdzających afektywność źródłowej podmioto-
wości pozostającej w  postawie fenomenologicznej redukcji. Ta bo-
wiem umożliwiałaby przez swą niczym niezapośredniczoną do-
znaniowość utwierdzenie fenomenologicznego charakteru cogito 
przy jednoczesnym jego odróżnieniu względem konkurencyjnego 
cogito leżącego u  podstaw widzenia (videre). Henry formułuje pyta-
nie następująco:

czy Descartes kiedykolwiek lub choć raz wyznaczył fenomenologiczną 
substancję pojawu (apparition) jako samopoświadczającą się, czy samo-
uobecniającą się w  sobie samej taką jaką jest, jako fundament i  istota 
wszelkiej prawdy absolutnej? 31.

 Poszukiwaną odpowiedź fenomenolog znajduje w  Namiętnoś-
ciach duszy, gdzie w  dość zaskakujący sposób analizowana tam głów-
na problematyka wpływu ciała na duszę za pośrednictwem ner-
wów i  „tchnień życiowych”, a  zatem znajdująca się „na antypodach 
redukcji” 32, otwiera nagle pole dla znanych z  kartezjańskich Medyta-
cji rozważań na temat nie dającej się wykazać różnicy między snem 
a  jawą, co oznacza zdecydowany powrót do postawy wątpienia. Po-
wrót ten w  kontekście rozważań dotyczących przeżyć duszy wzmac-
nia ich nieredukowalny do cielesnego wpływu charakter. Właśnie 
w  doświadczeniu własnej afektywności Henry dostrzega substan-
cjalność fenomenalności, co należałoby rozumieć w  ten sposób, 
że  charakter przeżyciowy myślenia nadaje mu właściwą określoność, 
umożliwiając manifestację fenomenu odporną na zmienność fizycz-
nego stanu snu czy jawy. Tekstem, na który powołuje się nasz filozof, 
jest fragment art. XXVI, gdzie Descartes zauważa, że  o  ile w  przypad-
ku percepcji zmysłowej można doznać iluzji i  wziąć rzecz pojawiają-
cą się we śnie lub w  pewnych stanach jawy za nią samą, to

tego rodzaju pomyłka nie jest możliwa jednak w  odniesieniu do uczuć, 
zwłaszcza że  one są tak bliskie naszej duszy i  tak wewnętrzne, iż może 
je ona czuć jedynie takimi, jakimi one są rzeczywiście. (…) [Ś]niąc nawet 
i  marząc nie możemy w  swoich marzeniach czuć się smutni lub wzru-
szeni jakimś uczuciem, jeśli istotnie dusza nie ma w  sobie tego uczucia 33.

31 M. Henry, Généalogie de la psychanalyse. Le commencement perdu, dz. cyt., s.  37.
32 Tamże.
33 R. Descartes, Namiętności duszy, AT XI, 349, tłum. L. Chmaj, Warszawa 1986, 

s.  82.
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Pomimo pozytywnego wskazania na passiones animae jako fenome-
nologicznego określenia podmiotowości i  jej sposobu jawienia się, 
Henry dostrzega u  Kartezjusza rodzaj filozoficznej schizofrenii, któ-
ra na postawę redukcyjną, a  zatem biorącą w  nawias ciało i  jego 
wpływ, nakłada bez żadnych dodatkowych wyjaśnień ontyczne 
interpretacje oparte na fizykalnej przyczynowości. Pozostawiając 
jednak to „absurdalne” wyjaśnienie samopoświadczającego się fe-
nomenu afektywności, Henry dostrzega możliwość pozostawania 
w  postawie redukcji, w  ramach której przeżyciowość będzie auto-
nomicznym i  zasadniczym modusem opisującym podmiotowość 
cogito. Sam późny tekst Descartes’a zdaje się to potwierdzać, bo-
wiem pomimo wyjściowych założeń naturalistycznych ostatecznie 
filozof  – podkreśla Henry  – „zmuszony jest uznać przeżycie jako 
takie (passion en soi) w  jego fenomenologicznej efektywności, czy-
li w  jego afektywności” 34. Co więcej, analiza spostrzeżeń, „których 
przyczyna tkwi w  duszy” (w przeciwieństwie do spostrzeżeń cie-
lesnych), zapowiada kolejny krok na fenomenologicznej drodze 
określenia podmiotowości cogito. Artykuł XIX Namiętności duszy 
stwierdza bowiem, że  w  przypadku „postrzeżeń duszy” pewnym 
uprzywilejowanym przypadkiem będzie chcenie, do którego istoty 
należeć będzie jednoczesne jego „spostrzeganie” będące zarazem 
wewnętrznym „doznaniem”. To powiązanie chcenia z  afektyw-
nym jego doznawaniem stanowi dla Henry’ego paradygmatyczny 
przykład przeżywającej podmiotowości, która w  swym charakte-
rze całkowicie abstrahuje od jakiegokolwiek ciała, nie odwołując się 
do żadnej relacji zewnętrznej. Tym samym nie tyle chodzi w  tym 
momencie o  wyniesienie momentu wolitywnego jako zasady pod-
miotu, co raczej o  wykazanie uniezależnienia przeżyć (passiones) od 
wpływów przyczyn zewnętrznych. W  ten sposób passio jawi się jako 
„źródłowa apercepcja, która daje [wszystkie te specyficzne modal-
ności myślenia] im samym w  bezpośredniości” 35. Autonomiczność, 
która wydaje się jasna w  przypadku woli, zostaje zatem przypisa-
na wszystkim możliwym postaciom afektywności. Zdaniem feno-
menologa to presja rzeczy samych sprawia, że  pomimo całkowicie 
przeczącego autonomii podmiotowej kartezjańskiego założenia 
głoszącego fizyczny wpływ ciała na duszę, zostaje ono uchylone na 

34 M. Henry, Généalogie de la psychanalyse. Le commencement perdu, dz. cyt., s.  40.
35 Tamże.
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korzyść podmiotowości afektywnej, która w  bezpośredniości swych 
przeżyć przywołuje wyłaniające się z  postawy redukcyjnej cogito ro-
zumiane jako videor. Owa szczególna sytuacja chcenia tożsamego 
z  jego wewnętrznym doznawaniem daje okazję autorowi Généalogie 
de la psychanalyse do określenia afektywnego cogito jako zasady, któ-
ra „panuje nad przeciwstawieniem «działań» i  «doznań», fundując 
jedne i  drugie” 36. Rozważania nad istotą afektywnego cogito kierują 
francuskiego fenomenologa z  powrotem do tekstu Medytacji, tym 
razem w  celu podjęcia się poszukiwania adekwatnej definicji cogito. 
 Jak wiadomo w  Medytacji II Descartes dostarcza dwóch takich 
określeń. Po pierwsze, definiuje cogito jako res cogitans, co miałoby 
być równoznaczne z  określeniami mens, animus, intellectus, ratio 37. 
Choć sam Kartezjusz nie przesądza o  znaczeniu tych terminów, su-
gerując tym samym pozostawanie w  trybie redukcji, jednoznacznie 
podkreśla moment myślenia racjonalnego jako wyróżniający. Hen-
ry uznaje tę definicję za próbę istotowego uchwycenia cogito jako 
umysłu posługującego się „światłem naturalnym”. W  ten sposób 
zamiast rozwijać odkrycia wynikające z  fenomenologicznej reduk-
cji, Descartes zdaje się nawiązywać do analiz zawartych w  Regułach 
kierowania umysłem, których celem było dostarczenie teorii nauki 
obiektywnej. W  tym świetle definicja istotowa okazuje się dla feno-
menologicznego określenia podmiotowości bezużyteczna, a  nawet 
szkodliwa z  powodu zmiany problematyki i  dotychczas zajmowa-
nej postawy. Henry podejrzewa, że  dochodzi tu niepostrzeżenie do 
zmiany kierunku analiz i  stopniowego odwrotu od radykalnego 
rozwijania „filozofii pierwszej”. Niemniej jednak w  analizowanym 
tekście Descartes formułuje kolejną definicję, w  której res cogitans 
zostaje określone przez wyliczenie licznych modusów cogito: „jest to 
rzecz, która wątpi, pojmuje, twierdzi, przeczy, chce, nie chce, a  tak-
że wyobraża sobie i  czuje” 38. Czy w  tej definicji zostaje uchwycony 
eidos podmiotowości? Wielość modalności może budzić wrażenie 
przypadkowości, jednak dla Henry’ego potwierdza to pozostawa-
nie w  nastawieniu redukcyjnym, które nie pozwala na hierarchizo-
wanie różnych postaci aktów cogito. Czy zatem nie można wskazać 

36 Tamże, s.  41.
37 Por. R. Descartes, Medytacja II, AT VII, 27, tłum. M. i  K. Ajdukiewiczowie, 

dz. cyt., s.  50.
38 Tamże, AT VII, 28, s.  51.
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na uprzywilejowany modus cogito obecny w  drugiej definicji? Otóż 
zdaniem francuskiego fenomenologa, w  odróżnieniu od przywileju 
intelektu wyrażonego w  definicji pierwszej, w  definicji enumera-
tywnej daje się zauważyć dominujący moment wolitywny (kluczo-
wy w  pięciu modusach: dubitans, affirmans, negans, volens, nolens), 
który oznacza, że

uznanie jawienia się w  jego początkowym rozbłyśnięciu, uznanie istoty 
myślenia i  bycia w  nim, dokonuje się w  cogito na podstawie samej woli, 
której wątpienie jest jedynie modalnością 39. 

 Można stwierdzić, że  analiza cogito wychodząca od wątpienia 
domyka się właśnie w  rozpoznaniu jego istoty jako woli, a  nie inte-
lektu. Jest tak ponieważ wątpienie dokonujące abstrakcji od świata 
i w  ten sposób uwalniające wymiar jawienia się fenomenu nieroze-
rwalnie związane jest właśnie z  wolą w  jej szczególnej, radykalnej 
postaci. Stąd wątpienie praktykowane na drodze ku cogito, leżące 
u  podstaw „filozofii pierwszej”, w  odróżnieniu od wątpienia natu-
ralnego, a  zatem takiego, w  którym przedstawiane są intelektowi 
jakieś szczegółowe racje, zostaje nazwane wątpieniem hiperbolicz-
nym, co oznacza, że  w  swej krańcowości występuje „przeciw natu-
rze, przeciw naturze umysłu, przeciw ratio” 40. Doświadczenie owej 
krańcowości otwiera możliwość uznania i  rozpoznania tego modu-
su za nieskończony w  przeciwieństwie do nieuchronnej skończono-
ści intelektu. Henry, nawiązując tym samym do treści Medytacji IV, 
fenomenologicznie wyjaśnia tezę o  nieskończoności ludzkiej woli, 
wprowadzając także wymiar teologiczny. Pisze bowiem:

wątpienie jest (…) modusem nieskończonej woli, woli, która jest we 
mnie tożsama z  wolą, jaka jest w  Bogu, woli która może chcieć wszyst-
kiego czego chce, w  sposób absolutny, nieuwarunkowany i  nieograni-
czony, która może chcieć, by coś prawdziwego okazało się fałszem, by 
widzenie, włącznie z  jego formą oczywistości, która opiera się na nim 
i  jest skąpana w  jego świetle, przestała nią być 41.

39 M. Henry, Généalogie de la psychanalyse. Le commencement perdu, dz. cyt., s.  48.
40 Tamże.
41 Tamże.
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Konkluzja

Dokonaliśmy rekonstrukcji podstawowych tez Michela Henry’ego 
składających się na jego pozytywną lekturę Descartes’a. Dostrzegli-
śmy, że  pomimo jej oryginalności, wpisuje się ona w  Husserlowską 
tradycję, zarówno gdy chodzi o  koncepcję dziejów filozofii (wraz 
z  jej swoistą kulminacją w  osobie Kartezjusza), a  także w  kontekście 
uznania za fundamentalną i  konieczną do rozstrzygnięcia kwestii po-
czątku filozofowania. Do tych kluczowych elementów, stanowiących 
podstawę dla lektury myśli autora Medytacji o  pierwszej filozofii, do-
łącza z  pewnością Heideggerowskie rozumienie fenomenologii jako 
fundamentalnej ontologii. W  tym horyzoncie Henry wyodrębnia 
w  myśli „ojca nowożytności” czysto immanentną sferę jawienia się 
jako podstawę podmiotowego doświadczenia ontologicznego. Pod-
jęta, również za przykładem Husserla, interpretacja hiperbolicznego 
wątpienia jako redukcji fenomenologicznej koncentruje się, w  przeci-
wieństwie do założyciela fenomenologii, na samym rezultacie reduk-
cji, jakim jest odkrycie cogito. W  szczególnie oryginalnym fragmencie 
swej lektury Michel Henry określa owo cogito mianem videre videor, 
czyli jako pierwotną sferę jawienia się (wydawania się). W  ten spo-
sób autor Généalogie de la psychanalyse dołącza do autorów takich jak 
Sartre czy Merleau-Ponty uznających cogito za instancję bezrefleksyj-
ną, do której dostęp możliwy jest jedynie na drodze fenomenologicz-
nego opisu. Oryginalność kartezjanizmu Henry’ego polega jednak 
także na tym, że  po sformułowaniu fenomenologicznie poprawnej 
zasady cogito, kontynuuje on fenomenologiczną analizę, pozostając 
w  wyznaczonych przez redukcję granicach podmiotowej immanen-
cji. W  tym duchu Henry wskazuje na modus odczuwania jako naj-
bardziej źródłowo określający cogito, co z  kolei pozwala na dalsze 
rozwinięcie „drogi kartezjańskiej” w  obrębie tematyki afektywności, 
którą Kartezjusz formułuje w  Namiętnościach duszy. W  ostatnim kro-
ku swego wykładu kartezjanizmu Henry powraca do tematu właś-
ciwej definicji subiektywności i  ostatecznie uprawomocnia jej wersję 
opartą na wyliczeniu modusów, których analiza ujawnia prymat woli 
jako instancji w  pełni immanentnej, a  zarazem konkretnej (w języku 
Henry’ego: materialnej), gdyż całkowicie tożsamej z  samodoznającą 
afektywnością. Ostatecznie tenże moment wolitywny Henry uzna za 
Kartezjuszem za miejsce jawienia się nieskończoności, co otworzy 
dalsze możliwości dla rozważań teologicznych.
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 Zrekonstruowany przez nas przebieg „drogi kartezjańskiej” Mi-
chela Henry’ego został dokonany metodą wydobycia poszczegól-
nych tez Descartes’a, z  którymi francuski fenomenolog się identy-
fikował i  których poszukiwał dla wypracowania i  potwierdzenia 
własnej koncepcji fenomenologii materialnej. Z  pewnością pra-
cy Henry’ego towarzyszy także stosunkowo spora ilość rozwa-
żań krytycznych, które podobnie jak miało to miejsce u  Husserla, 
wyrażają wysiłek wyodrębnienia z  prekursorskiej myśli elemen-
tów pozafenomenologicznych, zaciemniających cel filozoficznego 
przedsięwzięcia. W  ślad za niniejszymi rozważaniami można by 
pokusić się zatem o  bardziej dogłębną analizę krytyki Descartes’a, 
a  mówiąc dokładniej, należałoby rozważyć tezę o  „amfibologii” Kar-
tezjańskiej filozofii, polegającej wedle Henry’ego na nieustannym 
przenikaniu się dwóch nieredukowalnych do siebie czy wręcz wy-
kluczających się motywów: fenomenologicznej filozofii immanencji 
oraz pewnej konstrukcji opartej na intencjonalnej ekstazie. Ponadto 
w  powyższym artykule jedynie zasygnalizowaliśmy moment „dia-
logiczny”, czy lepiej „responsoryczny” 42 myśli Descartes’a, której 
prafenomenologiczny zarys formuje się istotnie w  ramach dyskusji 
z  takimi filozofami jak Hobbes czy Gassendi. Mamy nadzieję, że  po-
wyższe problemy zostaną niebawem poddane dogłębnej analizie.

42 Pojęcie „responsoryczności” jako konstytutywne dla filozofii Kartezjusza 
wprowadził J.-L. Marion w  artykule Le statut responsorial des „Meditationes”, w: 
Questions cartésiennes II, Paris 1996, s.  317-338. 
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Ovidiu-Sorin Podar

Cielesność  – zmysłowość  – chiazma.
Od Maurice’a Merleau-Ponty’ego 

do  Michela  Henry’ego

Wokół tego, „co niemożliwe do pomyślenia” (impensé) u  Husserla, 
buduje intuicyjnie swoją filozofię Merleau-Ponty, wznosząc ją

nie na pozytywnych twierdzeniach doktryny twórcy fenomenologii, 
ale raczej na tym, co znajduje się na granicach, które napotyka zapyty-
wanie fenomenologiczne 1.

Właśnie „to, co niemożliwe do pomyślenia”, a  co staje się tematem 
rozważań Merleau-Ponty’ego, sprawia, że  jego filozofia jest dzi-
siaj tak znana, ponieważ od pierwszej książki do ostatniej autor 
nie przestaje potykać się o  tę samą aporię: „...chiazma, nieustannie 
odniesiona do tego, co późniejsze, jest właśnie tym, co za każdym 
razem umyka...” 2. I  to właśnie także w  odniesieniu do „tego, co 
niemożliwe do pomyślenia” w  koncepcji Merleau-Ponty’ego uka-
zuje cały swój radykalizm fenomenologia życia i  żywej cielesności 
Michela Henry’ego, która jako jedyna może w  naszych oczach sta-
nowić prawdziwy krytyczny komentarz do koncepcji autora Pro-
zy świata. Wspomniany powyżej problem chiazmy, [odwracalności 

1 M. Richir, Communauté, société et histoire chez le dernier Merleau-Ponty, w: 
Merleau -Ponty. Phénoménologie et expérience, red. M. Richir, E. Tassin, Millon, Gre-
noble 2008, s.  7.

2 J. Rogozinski, Le moi et la chair, Cerf, Paris 2006, s.  188.
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czy wzajemności], mimo tego, iż otwiera nowe perspektywy w  póź-
nej filozofii Merleau-Ponty’ego, odsłania obecne na jej gruncie apo-
rie dotyczące tajemnicy świata (monistycznego), zamiast wyjaśnić 
narzucający się jasno, bo odniesiony do subiektywności, problem 
Zmysłowości żywej cielesności 3  – problem, o  który potyka się cała 
historia [współczesnej] filozofii. 
 W późnej filozofii Merleau-Ponty’ego mamy do czynienia, jak 
dobrze wiadomo, ze zmianą terminologii, która nawiązuje teraz do 
języka metafory, a  nawet poezji: chodzi tu przede wszystkim o  po-
jęcie „cielesności świata”. Pewność świata czyni możliwą, według 
Merleau-Ponty’ego, fenomenologię percepcji, ponieważ wznosi się 
ona „na glebie świata zmysłowego i  otwartego takich, jakimi są one 
w  naszym życiu” 4. Począwszy od tego momentu, filozof może roz-
wijać koncepcję w c i e l e n i a  jako wydarzania się ciała i  innego 
w  świecie, który jest światem wspólnym. Pojawia się tu jednak py-
tanie o  to, co w  takim ich ujęciu pozostaje z  natury i  formy „donacji 
samego świata”. Sprzeciwiając się w  ten sposób filozofii wewnętrz-
ności Merleau-Ponty, poza świadomością i  cielesnością, skupia tak-
że uwagę na nieredukowalnej zewnętrzności, która nie jest jednak 
zwykłym przedmiotem. Po tym, jak posłużył się pojęciem percep-
cji, które jednak wprowadziło, jak zauważył, zbyt wielki dystans 

3 La chair to słowo, które nie ma w  języku polskim swojego odpowiednika. 
Na temat znaczenia la chair w  filozofii Merleau-Ponty’ego pisał Jacek Migasiński: 
„Pojęcie ciała (le corps) z  jego «refleksyjnością» i  symbolizmem, służące za pod-
stawę charakterystyki Bytu samego  – jako zbyt obciążone skojarzeniami «przed-
miotowymi», substancjalnymi, «pozytywnymi»  – przestaje Merleau-Ponty’emu 
wystarczać. Filozof przechodzi od terminologii związanej z  ciałem do pojęcia la 
chair […]. Pojęcie la chair rodzi znaczne kłopoty terminologiczno-interpretacyjne. 
Proponujemy na polski wykładać je jako «żyjące tworzywo cielesne», ewentu-
alnie jako «żywa tkanka cielesności»” (J. Migasiński, W  stronę metafizyki. Nowe 
tendencje metafizyczne w  filozofii francuskiej połowy XX wieku, FNP, Warszawa 1997, 
s.  345). Tłumacze ostatniej książki Merleau-Ponty’ego  – Widzialne i  niewidzialne, 
przekładając la chair, posługiwali się, w  zależności od kontekstu, różnymi ter-
minami. Jednym z  nich jest „cielesność” bądź „żywa cielesność”, które w  moim 
odczuciu najlepiej oddają w  języku polskim sens la chair, tym bardziej, że  odnosi 
się on nie tylko do podmiotu, ale i  do świata (Por. M. Merleau-Ponty, Widzialne 
i  niewidzialne, tłum. M. Kowalska, J. Migasiński, R. Lis, I. Lorenc, Warszawa 1996) 
(przypis tłum.).

4 M. Merleau-Ponty, Oko i  umysł. Szkice o  malarstwie, tłum. S. Cichowicz, Wy-
dawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1996, s.  35 (konieczna była nieznacz-
na korekta istniejącego przekładu, aby uzgodnić go z  tłumaczonym tekstem  – 
przyp. tłum.).
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między podmiotem i  przedmiotem, francuski fenomenolog użył 
pojęcia żywej cielesności, które pozwoliło mu przenieść akty inten-
cjonalne oraz pracę syntezy świadomościowej na ciało. Filozof do-
strzega tu konieczność powiązania fenomenologii z  nie-fenomeno-
logią, w  celu ukazania „sposobu odsłonięcia drugiej strony rzeczy, 
tej strony, której nie ukonstytuowaliśmy” 5. W  ten sposób pierwszym 
aspektem odwiecznej jedności „ciała własnego” jest doświadczenie 
„zwinięcia”, źródłowa prezentacja (donation) mojej własnej prze-
strzeni, a  więc doświadczenie jedności moich członków, które od-
różnia się od prostego zestawienia ich ze sobą lub obok siebie 6. 
W  tych warunkach stwierdzenie, że  „jestem dany samemu sobie” 
sprowadza się do rozpoznania, że  świadomość nie jest wyłącznie 
i  całkowicie konstytuująca. Ona nie prezentuje się ciału. Ona bez 
niego nie istnieje. Jednak Fenomenologia percepcji nie pozwala znieść 
dualistycznej aporii. W  istocie Merleau-Ponty zauważa, że  pozwolił 
się schwytać w  pułapkę, którą sam usiłował zniszczyć 7. Przez zwrot 
dokonany w  Widzialnym i  niewidzialnym, a  więc zastępując c i a ł o 
w ł a s n e  pojęciem ży w e j  c i e l e s n o ś c i  (chair), usiłuje znaleźć 
nowe wyjście z  metafizycznego dualizmu. Paradygmatem jest tutaj 
doświadczenie dotykania samego siebie; wnętrze i  zewnętrze, pod-
miot i  przedmiot okazują się kategoriami niewystarczającymi, by 
zdać sprawę z  jedności dwóch aspektów podmiotowości. Tym ra-
zem chodzi jednak o  dotykające i  dotykane, dotykające i  dotykalne. 
Tutaj ruch i  pasywność korespondują ze sobą. Ta nowa sytuacja nie 
może zostać nazwana lepiej niż mianem „splotu” (entrelac), a  więc 
odwracalnością zmysłowości. Immanencja będzie refleksją, ale nie 
przez zwrócenie się ku sobie samej czy badanie cogito milczącego, 
które okazywałoby się myślące, ale poprzez zwrócenie się tego, co 

5 M. Merleau-Ponty, Signes, Gallimard, Paris 1960, s.  227.
6 Tenże, Fenomenologia percepcji, tłum. M. Kowalska, J. Migasiński, Aletheia, 

Warszawa 2001, s.  100.
7 W  Widzialnym i  niewidzialnym Merleau-Ponty przyznaje, że  nie zdołał wy-

kroczyć w  Fenomenologii percepcji poza dualizm świadomości i  przedmiotu. Jed-
nakże warto podkreślić, że  w  Fenomenologii percepcji akcent jest położony przede 
wszystkim na konstytucję ciała własnego przez świat. Ciało nie jest przedmio-
tem, ale sposobem „komunikowania się” ze światem. Schemat cielesny, po-
przez który wyjaśniona zostaje koherencja poszczególnych części mojego ciała, 
nie jest wyłącznie doświadczeniem mojego ciała, ale doświadczeniem moje-
go ciała w  świecie: „Ciało jest naszym ogólnym sposobem posiadania świata” 
(M.   Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, dz. cyt., s.  166).
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zmysłowe ku niemu samemu: będzie to immanencja  zmysłowości 
zwracającej się ku zmysłowości 8. Jednak w  odwracalności doty-
ku znajdujemy fundamentalny brak adekwatności: odwracalność 
dotykanego i  dotykającego pozostaje tylko postulatem; postula-
tywność i  niedoskonałość odwracalności ukazuje nam, że  nie jest 
ona po prostu prostym zestawieniem dwóch elementów, ale musi 
uwzględnić element, który nie powinien być pomyślany jako całko-
wicie oddzielony od drugiego, ponieważ to ta odwracalność odsła-
nia naszą przynależność do żywej cielesności.
 Zmienia się więc problematyka. Wybór określenia „żywa cie-
lesność” nie wynika jedynie z  tłumaczenia niemieckiego Leib, ale 
jest nowym i  poszerzającym rozumienie pojęciem. Żywa cielesność 
przekracza ciało i  wszystko to, co jest nazywane ciałem (istnie-
je w  istocie tylko ciało, które jest żywą cielesnością; świat jest tak-
że żywą cielesnością), ale pytanie, które się tu pojawia, to pytanie 
o  granice między ciałem i  światem 9. „Ja mogę” nie jest celem dla 
samego siebie. Jest wykraczaniem podmiotu w  stronę rzeczy. Pod-
miot nakierowuje się na świat. Dotyk jako taki czy dotykanie same-
go siebie sprawiają, że  wyłania się podmiot cielesny definiowany 
tu jednocześnie przez swoją jedność i  pojawiający się w  niej odstęp, 
dystans oddzielający od siebie dwie dotykające się dłonie; tożsa-
mość  – przeplatanie się  – zdefiniowane jest przez odstęp, przez dru-
gą stronę, przez nieuchwytny rewers. Nie ma tu już pytania o  możli-
wość przyznania ciału świadomości. Opisać ciało to nie fantazjować 
na temat „spłynięcia” świadomości, duszy czy umysłu w  ciało, ale 
przedstawić je jako ciało zjednoczone z  umysłem. Chodzi tu prze-
de wszystkim o  to, by zaakcentować jedność, która poprzedzałaby 
wszelką ekspresję, o  jedność, która byłaby pre-refleksyjna nie po-
przez ruch powrotu do siebie ducha, ale przez doświadczenie zwró-
cenia się ciała ku samemu sobie. Ciało (corps) cogitant ujęte byłoby 
jako kierujące się ku czemuś i  jako przekraczające siebie. W  mojej 
tożsamości cielesnej istniałoby też doświadczenie inności. Spirala 

8 Merleau-Ponty mówi tu zresztą o  „refleksyjności”, a  nie refleksji, wskazując 
tym samym na ciągły ruch przechodniości. Refleksyjność zmierza do zniesienia 
podziału między „świadomością czegoś...” i  przedmiotem. Jest znakiem jedności 
tego, co pre-refleksyjne i  przed-przedmiotowe w  moim ciele, co ukazuje dotyk. 
Pre-refleksyjna doznaniowość to źródłowa cecha żywej cielesności (M. Merleau-
-Ponty, Widzialne i  niewidzialne, dz. cyt., s.  269).

9 M. Merleau-Ponty, Widzialne i  niewidzialne, dz. cyt., s.  166.
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widzialnego i  niewidzialnego, która czyni analizę dotyku jeszcze 
bardziej wiarygodną, jest też teorią poznania i  zarazem tego, co nie-
poznawalne, ponieważ mówi o  tym, co zaczyna w  moim ciele prze-
dłużać się w  świat. Mówi o  innym. Nie można jednak poznać całego 
świata tym bardziej, że  moje widzenie go nie ogarnia. Nie ma nic 
bardziej absurdalnego niż próba skonstruowania tego rodzaju to-
talitaryzmu epistemologicznego. Rewers niewidzialności nie nale-
ży jednak do konstytutywnych cech ciała własnego. Jest własnością 
żywej cielesności i  to w  ten sposób Merleau-Ponty afirmuje wspól-
notę „mojej cielesności i  cielesności świata”, wspólnotę niewidzial-
ną i  nieuchwytną 10. Moja cielesność, a  więc cielesność świata jest tą 
widzialnością, która ma swój niewidzialny rewers, co nie pozwala 
mi ujmować mojego ciała i  świata tak jak ujmuję przedmioty. Hiatus 
[czyli odstęp] odsłania nam chiazmę [czyli odwracalność]. Wiedza 
o  hiatusie dotyczącym tego, co widzialne, dostarcza nam w  najbar-
dziej właściwy sposób wiedzy o  żywej cielesności, wiedzy o  tym, 
bez czego nie istniałoby ani to, co widzialne, ani to, co niewidzialne, 
ani transcendencja, ani immanencja, ani obecność, ani nieobecność 
wobec siebie podmiotu wcielonego, który doświadczając obecno-
ści i  nieobecności samego siebie w  swoim własnym ciele, odnajduje 
odwracalność w  szeroko rozumianym doświadczeniu, poprzez któ-
re daje się światu lub jest przez ten świat pobudzany. W  pewnym 
sensie podmiot zostaje w  swojej żywej cielesności (chair) po części 
ukonstytuowany przez świat.

Z jednej strony człowiek jest częścią świata  – pisze Merleau-Ponty  – 
ale z  drugiej jest świadomością, która świat konstytuuje. Żaden z  tych 
dwóch punktów widzenia nie jest w  pełni satysfakcjonujący 11.

 Ten brak pełnej satysfakcji filozof chce zrekompensować właś-
nie opisem wcielenia podmiotu. Jeśli to żywa cielesność sprawia, 
że  rozumiemy, czym jest żywa tkanka cielesności świata, wcielenie 
nie oznacza upadku duszy w  ciało (corps), ale jest przeplataniem się 
mojego ciała (corps) i  świata. Tylko dlatego istnieje żywa cielesność 
(chair), że  istnieje ciało i  świat. Wcielenie jest więc współistnieniem 
mojego ciała i  świata, w  którym nie dochodzi ani do ich zmieszania, 
ani do pełnego oddzielenia, które jest horyzontalnością, zrywającą 

10 Tamże, s.  257.
11 Tenże, Sens et non-sens, Nael 1999, s.  12.
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z  wertykalizmem, z  transcendencją definiowaną jako oddzielenie 
i  nadrzędność 12. Nie jest więc niczym zaskakującym, że  najistotniej-
szym dogmatem chrześcijaństwa wydaje się dogmat Wcielenia. Jed-
nakże (niech zostanie nam to wybaczone) Merleau-Ponty, nie tylko 
z  teologicznego punktu widzenia, źle i  wbrew jego immanentnemu 
sensowi (a więc w  sposób monistyczny) odczytuje dogmat dotyczą-
cy połączenia Boga z  człowiekiem, odnoszący się do tego „dziwacz-
nego zwinięcia” 13 teologicznego, przenosząc relację Bóg  – człowiek 
na relację fenomenologiczną człowiek  – świat. Według niego chodzi 
tu o  wcielenie/transcendencję bez Boga, gdzie relacja mojego ciała 
do świata wystarcza, aby wyznaczyć przestrzeń wzajemnego pobu-
dzania 14. Jeśli istnieje tu „nadwyżka”, to nie jest to nadmiar, którym 
byłby Bóg wobec świata, ale nadmiar i  „niedokończoność” samego 
świata. Trzeba więc zbadać, czy ten nadmiar nie jest raczej iluzją 
(raczej idolatrią), „samo-przesyceniem” 15. 
 Na gruncie filozofii Merleau-Ponty’ego wcielenie jako doświad-
czenie „źródła prawdy” pomyślane w  powiązaniu z  widzialnym 
i  niewidzialnym, wprowadzając wymiar nazywany wertykalnym, 
powinno wyjaśniać, a  więc odsłaniać sam „Byt”, który stanowiłby 
powiązanie między podmiotem, ciałem i  światem 16. Ten wertyka-
lizm nie pozostawałby w  sprzeczności z  horyzontalnością. Byłby 

12 „Transcendencja nie wznosi się już nad człowiekiem. To on staje się jej 
uprzywilejowanym nośnikiem” (M. Merleau-Ponty, Signes, dz. cyt., s.  88).

13 Tamże, s.  89. 
14 W  doświadczeniu percepcji świat pobudza nas niezależnie od nas albo 

może nawet wbrew nam samym. Na dnie wzajemności odnajdujemy pasywność, 
ponieważ świat mnie pobudza, chociaż ja pobudzam go również, będąc w  nim 
za pomocą własnego ciała. Nie mogę nic zdziałać w  świecie, jeśli mnie on nie 
pobudza. Wskazuje to na wyjątkowość żywej cielesności, ponieważ to „wbrew 
nam” jest innym sposobem opisania chiazmy naszej cielesności i  świata, na które 
wskazuje dotyk i  widzenie, które ujawniają się w  percepcji. Chodzi tu o  otwarcie 
na świat: „To życie postrzeżeniowe mego ciała podtrzymuje tu i  gwarantuje wy-
klarowanie się postrzeżenia, i  choć nie jest ono samo wcale poznawaniem relacji 
wewnątrzświatowych czy międzyprzedmiotowych między moim ciałem i  rze-
czami zewnętrznymi, to jest ono uprzednio założone w  każdym pojęciu przed-
miotu i  to ono realizuje pierwotne otwarcie na świat, moje przekonanie bowiem, 
że  widzę rzecz samą nie wynika bowiem z  badania postrzeżeniowego, nie jest 
ono wyrażeniem oznaczającym widzenie z  bliska, lecz na odwrót to przekona-
nie dostarcza mi pojęcia «bliskości», pojęcia «lepszego» punktu obserwacyjnego 
i  «rzeczy samej»” (M. Merleau-Ponty, Widzialne i  niewidzialne, dz. cyt., s.  49).

15 Nawiązujemy tu do terminologii i  tekstów Jean-Luca Mariona.
16 Por. M. Merleau-Ponty, Widzialne i  niewidzialne, dz. cyt., s.  266.
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innym aspektem tej samej relacji ze światem, ukazując, że  na planie 
tej relacji pewne aspekty świata mi umykają, są to aspekty, co do 
których nie mam przed-sądów. To, co horyzontalne i  wertykalne, 
znajduje się tu, by wskazać, jak doświadczenie jest „poprzetyka-
ne” wieloznacznością. To one tłumaczą, czym jest chiazma; „trans-
cendencja staje się synonimem wcielenia” 17; transcendencja, której 
wcielenie pozwala doświadczyć, jest ostatecznie krzyżowaniem się 
horyzontalności i  wertykalności. Wcielenie jest konstytucją w  tym 
sensie, że  ukazuje niemożność pełnego ukonstytuowania świata 
i  mojego ciała. Cielesność (chair) wymyka się całkowitemu ukonsty-
tuowaniu 18. I  tym samym to nie świadomość, ale cielesność konsty-
tuuje rzeczy 19.
 W fenomenologii Michela Henry’ego jest przeciwnie. Odnajduje-
my wprawdzie w  późnych jego pracach rodzaj zwrotu, ale nie tyle 
dotyczy on terminologii, co silniejszego zaznaczenia pewnych ak-
centów 20. To, co nas tutaj interesuje, to zestawienie ze sobą dwóch 
całkowicie antytetycznych sposobów rozumienia chiazmy, cieles-
ności, świata, zmysłowości i, ostatecznie, życia, przedstawianych 
po to, aby zdemaskować w  myśleniu Merleau-Ponty’ego „monizm 
onto-fenomenologiczny”, który młody Michel Henry przekroczył 
już w  Essence de la manifestation. Nie mam tu na myśli tego, że  nie 
istnieje świat czy percepcja 21, ale to, że  nie istnieje żadne jawienie 
się, które można nazwać ekspresyjno-perceptywnym czy ekstatycz-
nym, jeśli nie uwzględnimy transcendentalnej immanencji istoty 
życia, które jest samo-objawieniem. Celem Michela Henry’ego nie 
jest zdekonstruowanie fenomenologii, ale jej uzupełnienie. Nie-fe-
nomenologia Henry’ego jest nie-jawieniem się samo-jawienia nie-
świadomości (fenomenologicznie i  psychoanalitycznie rozumianej) 
przynależnej życiu w  horyzoncie świata cieleśnie konstytuowanego 
czy ustanawianego przez, co nie ma już większego znaczenia na 
gruncie tych założeń, jakieś ego. Nieświadomość jest tu  warunkiem 

17 Tamże, s.  247.
18 Por. tamże.
19 Por. tamże.
20 P. Audi, Michel Henry, Les Belles Letres, 2006, s.  216.
21 M. Haar twierdzi, że  percepcja w  koncepcji Henry’ego zostaje zanegowa-

na i że  ta luka jest znacznie poważniejsza niż brak samo-pobudzenia na gruncie 
filozofii Merleau-Ponty’ego (M. Haar, Peinture, perception, affectivité, w: Merleau-
-Ponty. Phénoménologie et expérience, dz. cyt., s.  117).

Michel Henry...5 
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wszelkiej możliwości, a  nie tylko warunkiem transcendentalnej 
możliwości doświadczenia przedmiotów. Samo-objawienie kon-
stytutywne dla samo-pojawiania się pojawiania może wypełnić się 
wyłącznie poza intencjonalnością, a  więc niezależnie od wszelkiego 
horyzontu ekstatycznego widzialności, tylko poza Ek-stazą i  nieza-
leżnie od niej 22. Samo-objawienie jest życiem źródłowym, fundują-
cym, a  zarazem fenomenologicznym w  tym sensie, że  jest twórcą 
wszelkiej fenomenalności.
 Fundamentalne prawo stawania się zjawiskiem „immanentnym 
wobec źródłowej i  czystej istoty zjawiskowości” 23 wiąże się z  pro-
cesem tworzenia przez Michela Henry’ego pozytywnych, a  nie jak 
u  Merleau-Ponty’ego negatywnych, podstaw tego, co można na-
zwać autentyczną zjawiskowością  – tego, co Henry określi mianem 
„źródłowej istoty objawienia”. Rzeczywistość transcendencji nie 
przejawia się teraz w  środowisku percepcji związanym z  tym, co 
zewnętrzne, ale jest tym, co umożliwia samo to receptywne środo-
wisko, w  którym istota „na samym dnie Nocy” objawia się, nie ma-
jąc twarzy, w  niewidzialności jako Nie-widzialna afektywność, jako 
istota pulsującej pasywności, jako istota sobości. W  ten sposób ciało, 
którym jestem, nie jest wyłącznie ruchem, ale przede wszystkim od-
czuwaniem samego siebie. Jest ciałem subiektywnym żywej cieles-
ności. Mamy tu do czynienia ze współ-istnieniem mojego zmysło-
wego ciała światowego z  rzeczami w  tym samym świecie. To dzięki 
temu ciału ego współ-istnieje „z” rzeczami w  horyzoncie zamiesz-
kałego świata, ale tym samym żywa cielesność (chair), którą „Ja” 
(raczej Moi niż je) 24 żyje, a  której ciało (corps) jest widzialną stroną, 

22 Fenomenologia szukająca absolutnej podstawy może zasadnie rozjaśniać 
swój przedmiot, tylko jeśli jest on źródłowym objawieniem zawsze już ukaza-
nym „w sobie”, już obecnym. „Fenomenologia pierwsza”, która czyni swoim 
przedmiotem uniwersalną istotę wszelkich zjawisk, pociąga za sobą z  koniecz-
ności problematykę, która dotyczy nie tyle zdefiniowanego zjawiska, co zjawi-
skowości jako takiej. Jest ona „badaniem wszelkiego objawienia, różnych jego 
form i  fundujących go warunków” (M. Henry, L’Essence de la manifestation, dz. 
cyt., s.  55).

23 Tamże, s.  163.
24 W  języku francuskim autor posłużył się słowem „Moi”, w  nawiasie umiesz-

czając przekreślone „je”. Nawiązywał w  ten sposób z  jednej strony do filozofii 
Heideggera, który przekreślał w  późnych pracach słowo „jest”, a z  drugiej do roz-
ważań Lévinasa, Henry’ego i  Mariona, którzy opisywali jako źródłowe „Ja” (Moi) 
w  bierniku  – „mnie”, odwołując się choćby do biblijnego „Poślij mnie” i  uwypu-
klając związek francuskiego accusatif (biernik) ze słowem accusation  – oskarżenie. 

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2010 
MICHEL HENRY FENOMENOLOG ŻYCIA 
Redakcja naukowa Andrzej Gielarowski, Robert Grzywacz



67Cielesność  – zmysłowość  – chiazma

nie ma nic wspólnego ze światem, nie ma w  sobie nic z  widzialnego 
świata.
 Żywa cielesność nie może być więc sposobem jawienia się cia-
ła (corps) zarazem mojego i  świata. Świat zmysłowy nie ma nic 
z  cielesności (chair) i  Zmysłowości samowrażeniowości, która jest 
immanentna życiu. Ciało i  świat istnieją tylko dlatego, że  istnieje 
samo-donacja samowrażeniowości ucieleśnionej i  żyjącej Sobo-
ści 25. Ciało ludzkie nie może być czymś innym niż żywa cielesność, 
cielesność, która jest niewidzialna i  pre-intelligibilna, egzystująca 
w  niewidzialności samego życia i  wyłącznie począwszy od niego. 
Widzimy to ciało w  świecie, ale tak długo, jak ciało zmysłowe roz-
ważamy tylko jako ciało odczute, jego przynależność do świata nie 
zostaje wyjaśniona, ponieważ każde ciało odczute zakłada istnienie 
ciała, które je odczuwa. Jesteśmy w  ten sposób nieuchronnie od-
syłani od zmysłowego ciała w  świecie, przedmiotu w  świecie, do 
ciała z  zupełnie innego porządku: ciała transcendentalnego, a  więc 
do tego, co stanowi warunek możliwości istnienia ciała odczutego 
i  znajdującego się w  świecie, pozbawionego swoich fundamental-
nych władz widzenia, dotykania, słyszenia, poruszania czegoś i  po-
ruszania samego siebie. Chodzi tu o  ciało czujące, a  nie odczute, 
dające, a  nie dane, dające świat i  całość ciał odczutych, chodzi więc 
o  ciało-podmiot przeciwstawione ciału-przedmiotowi, dla którego 
to pierwsze stanowi warunek możliwości 26.
 Tym, co według Michela Henry’ego pozostaje w  fenomenologii 
Merleau-Ponty’ego „niepomyślne” (impensé), jest fenomenologicz-
ny status władzy konstytucji i  tym samym Podwojenie pojawiania 
się, ponieważ powinien on oddzielić od siebie to, co pozostaje zmie-
szane: cielesność od świata, Zmysłowość od zmysłowości. Wbrew 
logice wywodu Merleau-Ponty dyskwalifikuje opozycyjną struk-
turę tego, co konstytuujące i  konstytuowane, podstępnie oraz 

„Ja” byłoby zawsze winne, zawsze oskarżone. Jednakże w  języku polskim ta gra 
słów jest trudna do oddania tym bardziej, że  nie dysponujemy innym słowem 
na oddanie zaimka pierwszej osoby liczby pojedynczej. Trudno jest więc oddać 
subtelną różnicę między je a  moi (przyp. tłum.).

25 Sobość nie jest historyczna. To ona stylizuje percepcję tego, co postrzegane 
przez samo-pobudzanie się życia.

26 Ciało subiektywne jest a  priori różne od ciała obiektywnego w  tym sensie, 
że  stanowi fundament tego ostatniego. Ciało subiektywne, które jest transcen-
dentalne, źródłowe i  fundujące, zostało opisane w  książce Michela Henry’ego 
zatytułowanej Incarnation, dz. cyt.
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 bezprawnie rozciągając na cały świat relację dotykany-dotykający 
charakteryzującą wyłącznie ciało własne. Ciało jako podmiot trans-
cendentalny, który odczuwa to, co jest zewnętrzne, włada tym, co 
odczute i  sobą samym. Musimy tu jednak postawić problem doty-
czący pojawiania się. Jest tak dlatego, że  fenomenologiczny model 
pojawiania się, a  więc źródłowe jawienie się w  koncepcji Henry’ego 
związane jest z  życiem i  pathosem [czyli doznaniem], to znaczy 
z  czystą afektywnością, w  której nie ma odstępów, przerw, dystan-
su ani widzenia, która jest afektywnością cierpienia/rozkoszowania 
się, czystą wrażeniowością, radykalnym i  immanentnym samo-
-pobudzeniem, które nie jest niczym innym niż naszą żywą cieles-
nością. Przeciwstawiamy mu pojawianie się świata  – intencjonalne 
i  ekstatyczne.
 Jeszcze bardziej istotny wydaje się na gruncie filozofii Michela 
Henry’ego sposób wyjaśniania tego, co jest autentyczne, źródłowe, 
a  więc sposób wyjaśnienia Chiazmy (Przechodniości), nawet jeśli 
Henry nie definiował tego pojęcia. Chodzi tu o  narodziny (généra-
tion) żywej cielesności w  życiu absolutnym. In-Ein-Ander, a  więc 
problem wzajemności prezentowany przez Merleau-Ponty’ego, jest 
raczej chiazmą żywej cielesności każdej Sobości w  Pra-cielesności 
Logosu, który istnieje wraz z  Życiem. Jeśli kiedykolwiek chiazma 
traci Źródłowość (nazywamy to źródłowym Zapomnieniem życia), 
to wyłącznie Słowo może ponownie wpisać żyjącą cielesność (ist-
niejącą w  świecie) w  chiazmę (rozumianą jako doznaniowość, jako 
przechodniość doznawania) poprzez swoje własne Wcielenie. Poje-
dyncza (unique) hipostaza Sobości posiada Życie dzięki Pierwsze-
mu Żyjącemu (prawdziwa jednostkowość  =  prawowierne powiąza-
nie idiomów) i  tylko On  – tylko Chrystus może przywrócić jej życie. 
Kto działa wtedy w  nas i  z  nami? Życie Pierwszego Żyjącego, a  więc 
Chrystus. Oto właściwy sens In-Ein-Ander. In-Ein-Ander mojej ży-
wej cielesności nie dotyczy świata, ale Życia. Jest to właśnie kontr-
-redukcja rozumiana jako skok w  życie, a  więc teologiczna reduk-
cja życia dokonana przez Życie 27, która stanowi prawdziwy sens 
„liturgii” Chiazmy. Chodzi tu też o  sztukę rozumianą jako zwią-
zaną z  ciałem i  jako przemienienie ciała w  malarstwo, które „głosi 
tajemnicę widzialności” 28, o  epiklezę Ducha (Życia, które wymyka 

27 Por. R. Kühn, Radicalité et passibilité, Harmattan, Paris 2003, s.  191.
28 M. Merleau-Ponty, Oko i  umysł. Szkice o  malarstwie, dz. cyt., s.  25.
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się wszelkiemu monizmowi) w  każdej żywej cielesności, które ra-
zem tworzą fenomenologiczną wspólnotę, a  ona otwiera się/wciela 
w  Ciało mistyczne, w  radykalne misterium wrażliwości przez dzia-
łanie etyczne życia, „ducha praxis” 29 samego Słowa 30. Przeplatanie 
się ze sobą różnych wymiarów ze sobą, które określa życie ludzi, 
zostaje tu zradykalizowane przez figurę odwrócenia, jak w  poe-
macie Tenebrae Paula Celana, w  którym to człowiek ostrzega Boga, 
że  się zbliża: „Módl się, Panie/Jesteśmy blisko”.
 W filozofii Merleau-Ponty’ego interpretowanej przez pryzmat 
fenomenologii życia Michela Henry’ego mamy więc do czynienia 
ze „skosem” 31 chiazmy Objawienia. Ciało pozostaje ekspresją, po-
nieważ świat okazuje się wciśnięty przez pasaż samo-doznaniowo-
ści niewidzialnej cielesności w  horyzont ekstasis. To właśnie w  tym 
przejściu ma swoje źródło świadomość. Nałożenie się sensów jest 
nałożeniem się przejść 32. Nie wystarcza jednak redukcja apofatycz-
na poszczególnych warstw i  przejść (jest to zwrot, który pozostaje 
jeszcze w  granicach lingwistyczno-symbolicznego monizmu), ale 
trzeba sięgnąć po zupełnie inne przejście, po, jak chciałoby się po-
wiedzieć, redukcję teologiczną świadomości ego, która prowadzi ku 
cielesności bez świata czy historii, do cielesności życia, czystego sa-
mo-pobudzenia absolutnego życia.

Tłumaczenie Monika Murawska

29 M. Merleau-Ponty, Widzialne i  niewidzialne, dz. cyt., s.  227.
30 Nie tylko „Mówienie nie jest widzeniem”, ale Słowo obywa się bez widze-

nia jako słowo życia. Por. J.-L. Lannoy, Langage, perception, mouvement, Millon, 
Grenoble 2008, s.  85-169.

31 J.-L. Chrétien, La voix nue, Minut, Paris 1990, s.  99.
32 W  tym kontekście warto zwrócić uwagę na tekst G.-F. Duportaila zaty-

tułowany Le institutions du monde de la vie, Millon, Grenoble 2008, s.  35-42.
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Michel Henry

Etyka i  kryzys współczesnej kultury 1 

Aktualny kryzys etyki można rozważać tylko w  powiązaniu z  aktu-
alnym kryzysem kultury. Zachodzi między nimi tak bezpośrednie 
powiązanie, że  te dwa kryzysy nakładają się na siebie, tworząc je-
den tak, jak nakładają się na siebie etyka i  kultura. Aby zbadać natu-
rę tego kryzysu, trzeba przede wszystkim wyznaczyć ontologiczne 
miejsce, które zajmuje i  może zajmować coś takiego, jak etyka. Jest 
to właściwie to samo miejsce, które zajmuje kultura: życie. 
 Życie jest tym, co znają wszyscy. Jednak czyż nie jest tak, 
że  „wszyscy”, to znaczy każdy, tym bardziej, o  ile jest bytem żyją-
cym, może wiedzieć, czym jest życie tylko wtedy, kiedy życie pozna 
samo siebie i  kiedy ta źródłowa wiedza o  nim samym ukonstytuuje 
jego własną istotę? Życie samo się odczuwa i  samo siebie doświad-
cza w  taki sposób, że  nie istnieje w  nim nic, czego ono nie doświad-
cza i  nie czuje. Dzieje się tak, ponieważ sam fakt odczuwania sa-
mego siebie jest właśnie tym, co czyni z  życia życie. W  ten sposób 
wszystko to, co niesie w  sobie tę niezwykłą własność  odczuwania 
samego siebie, jest żywe, podczas gdy wszystko to, co jest jej pozba-
wione, jest tylko rzeczą, tylko śmiercią. 

1 Tłumaczenie – na podstawie M. Henry, L’Éthique et la crise de la culture contem-
poraine, w: tenże, Phénoménologie de la vie, t.  4: Sur l’éthique et la religion, Paris 2004, 
s.  31-39 – zostało dokonane za zgodą żony autora Anne Henry  – zostało dokonane za zgodą żony autora Anne Henry (przyp.  red.).
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 Jeśli nie chcemy pomylić się co do istoty życia, które fundu-
je łącznie etykę i  kulturę, należy przeciwstawić je nie tylko ślepej 
rzeczy, niezdolnej z  samej siebie do rozwoju w  procesie pojawiania 
się, ale samemu pojawianiu się interpretowanemu przez myśl kla-
syczną, to znaczy świadomości w  nieunikniony sposób pojętej jako 
świadomość czegoś, jako intencjonalność i, ostatecznie, jako Eksta-
za Zewnętrza, na której, jak wierzymy od czasów greckich, opie-
ra się wszelki możliwy fenomen. Jednak życie nie niesie w  sobie 
tej Ekstazy Zewnętrzności, będąc, ponieważ odczuwa samo siebie, 
tylko doznaniem siebie, a  nie jakiejkolwiek innej rzeczy, inności, 
przedmiotu, świata. Jako doświadczenie siebie, nie znając Ekstazy, 
życie w  głębi swojego bytu nie jest zjawiskowe. Zjawiskowość tego 
doznania siebie jest bowiem patosem 2, jest afektywnością. 
 Etyka jest teorią działania. Działanie zaś pociąga za sobą isto-
tową bezpośredniość życia, o  którym tu mówimy, w  tym sensie, 
że  tylko życie może działać. Weźmy przykład żyjącego ciała. Za po-
mocą wszystkich swoich zmysłów otwiera nas ono na świat. Tka 
nici, które łączą nas z  rzeczami, widzi, dotyka i  słyszy. Jednak dzia-
łanie każdej z  jego władz zakłada przede wszystkim to, że  jeste-
śmy w  ich posiadaniu po to, by z  nimi współgrać, być tym, czym 
są i  robić to, co one robią. To pierwotne usytuowanie we władzach 
naszego ciała jest naszą pierwotną cielesnością, która czyni możli-
wym wszelkie działanie. Jeśli nasze ciało ma oczy, ręce, uszy, to Pra-
-ciało (Archi-corps), dzięki któremu znajdujemy się w  ciele, nie ma 
ani oczu, ani rąk, ani uszu i  to tylko dzięki niemu możemy widzieć, 
słyszeć i  poruszać naszymi rękami.
 Musimy uwolnić się od przesądów metafizyki przedstawienia, 
która podporządkowuje temu ostatniemu zjawisko działania, wie-
rząc, że aby działać, należy przedstawić sobie cele czy środki i  oce-
nić ich wzajemne związki, krótko mówiąc, która miesza naszą rela-
cję do działania z  przedstawieniem, podczas gdy samo  działanie jest 

2 Πάθος (pathos) jest greckim słowem oznaczającym doznanie, wrażenie, 
a  zarazem uczucie i  namiętność i w  takim sensie rozumie go w  swoich teks-
tach Michel Henry. Termin „patetyczny” interpretowany jest tu jako doznanie 
czy ogólniej, doznaniowość. „Patetyczny” oznacza więc doznaniowy. W  więk-
szości przypadków zachowuję polskie słowo „patos”, chociaż Henry niekiedy 
używa go zamiennie ze słowem „doznaniowość” (affectivité) i  „zmysłowość” 
( sensibilité)  (przyp. tłum.).
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możliwe tylko, jeśli przedstawienie wyrugowane zostanie z  naszej 
pierwotnej relacji z  tym działaniem.
 Jeśli działanie jest z  istoty bezpośrednie, jeśli zakłada spontanicz-
ność życia rozpościerającego swoje władze rozumiane jako fenome-
nologiczny potencjał absolutnej subiektywności 3, to działanie takie, 
powiedzmy to wyraźnie, nie jest jeszcze przecież moralne. Czy aby 
się takim stało, nie powinno raczej podlegać jakimś normom, ra-
cjonalnym celom czy wartościom? Czy etyka nie jest właśnie teorią 
tych celów, warunków, do których musi się dostosować działanie, 
by stać się moralnym? Jednak w  tych, którzy uznają etykę za dy-
scyplinę normatywną i w  ten sposób za poznanie, uderzy zawsze 
Schopenhauerowska ironia:

Etyka, która chciałaby kształtować i  korygować wolę (rozumianą tutaj 
jako życie) jest niemożliwa. Doktryny kładą nacisk w  istocie jedynie na 
poznanie, ale to ostatnie nigdy nie determinuje samej woli 4. 

 Tak naprawdę, jeśli nie ma celów i  norm przypisanych życiu, to 
może chodzić jedynie o  cele i  normy wywodzące się z  niego same-
go, przy pomocy których zmierza ono, to prawda, do przedstawie-
nia tego, czego chce. W  konsekwencji, nie determinując działania 
samego życia, owe cele i  normy same okazują się przez nie zdeter-
minowane. Zadaniem etyki jest więc w  istocie zrozumienie, dlacze-
go istnieje immanentna życiu teleologia i że  to ono samo decyduje 
ostatecznie o  swoim własnym działaniu.
 Życie odczuwa siebie i  samo siebie doznaje, dlatego że  w  ten spo-
sób samo się poznaje i  wie, co należy robić i  co mu odpowiada. Jest 
wewnętrznym cierpieniem własnego Pragnienia, doznaniem (pat-
hos) swojej potrzeby, która wskazuje mu w  każdej chwili kierunek 
jego [działania]. Jest to wiedza tożsama z  życiem, która jest zawsze 

3 Francuskie słowo „subjectivité” można tłumaczyć nie tylko dosłownie jako 
„subiektywność”, ale również jako „podmiotowość”. Jednak koncepcja podmio-
tu w  fenomenologii Michela Henry’ego jest na tyle złożona i  przeciwstawiona 
klasycznym koncepcjom podmiotu, że  kategoria subiektywności wydaje się le-
piej oddawać intencje autora (przyp. tłum.).

4 A. Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, tłum. 
A.  Burdeau, t.  3, Paris 1886, s.  36 (Francuskie tłumaczenia niemieckich tekstów 
odbiegają często od tłumaczeń polskich. Po to, aby pasowały do kontekstu zapre-
zentowanej przez Henry’ego całości, tłumaczę je z  francuskiego, nie odwołując 
się do tłumaczeń polskich  – przyp. tłum.).
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źródłową wiedzą dotyczącą działania (un savoir-fair) odniesionego, 
na przykład, do ciała, sprawiającego, że  ludzie tworzą pary, że  pra-
cują, by zaspokoić głód  – krótko  – że  istnieją społeczeństwa. Jest to 
bezpośrednia, nie-ekstatyczna i  patetyczna wiedza życia, a  nie ja-
kakolwiek wiedza obiektywna czy naukowa. Prawa socjologiczne, 
historyczne, psychologiczne i  inne rzekomo racjonalne uregulowa-
nia są tylko spóźnionym, bardziej lub mniej nieadekwatnym lub po-
spolitym przedstawieniem tego, co znajduje swoją prawdziwą rację 
i  prawo w  samym życiu.
 To etyczne, spontaniczne i  pewne działanie, niosące w  sobie 
źródłową wiedzę życia, które samo jest jedyną absolutnie pewną 
wiedzą, wiedzą absolutną, o  której uczył nas Kartezjusz, to działa-
nie tak silnie powiązane z  życiem może zostać utożsamione z  kul-
turą. Kultura jest kulturą życia. Jest działaniem, które życie wywie-
ra na sobie samym, i  poprzez które się ono przekształca, ponieważ 
jest jednocześnie tym, co przekształca i  tym, co jest przekształca-
ne. To samoprzekształcanie życia, ten ruch, w  którym nie przesta-
je się ono modyfikować, jest ruchem, za pomocą którego realizują 
się możliwości absolutnej subiektywności składające się na naturę 
tego właśnie życia. Jest to spełnienie tego, co nazywamy jego po-
trzebami. Pokazaliśmy, że  to spełnienie opiera się na wiedzy, która 
jest właśnie wiedzą życia, na samowiedzy tych możliwości, które 
z  tego właśnie powodu nazywamy fenomenologicznymi w  sensie 
źródłowym tego słowa. W  ten sposób kultura zostaje zdefiniowana 
przede wszystkim przez modalności, za pomocą których życie od-
powiada na swoje potrzeby, a  więc poprzez konkretne przyzwycza-
jenia związane z  pokarmami, ubraniem, pracą, erotyzmem, relacją 
do śmierci etc.
 Jeśli mówimy o  kulturze, znaczy to, że  spełnianie tych potrzeb 
i  pragnień cały czas jest w  toku, co znajduje swoją realizację w  ży-
ciu. Dlatego właśnie życie jako absolutna subiektywność, w  im-
manencji tej subiektywności, nie przestaje się samo doświadczać 
i  w  ten sposób osiąga samo siebie i  siebie pomnaża. Dlatego w  swo-
im doznawaniu (pathos) jest spełnianiem siebie, tym, co Nietzsche 
nazywa Wolą Mocy. Dlatego też każda władza życia pragnie swo-
jej najwyższej realizacji, dlatego każde oko pragnie widzieć więcej, 
a  każda siła pragnie się pomnażać. Nie dlatego oko otwiera się na 
szersze horyzonty, że  widzi. Czyż oko nie dysponuje tym, co wi-
dzi w  taki sposób, że  zwiększa horyzont widzenia i  intensyfikuje to 
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widzenie  – i  jest to właśnie to, co dzieje się z  dziełem sztuki  – tyl-
ko dlatego, że  zawiera w  sobie wolę widzenia zawsze więcej, wolę, 
która jest właściwym doświadczeniem widzenia rozumianym jako 
pomnażanie siebie. Tak samo tym, co pobudza siłę i  co popycha ją 
ku coraz większej sile, nie jest jakiś przewidziany skutek czy cel, ale 
jej własne upojenie.
 Ta immanentna życiu teleologia wypływająca z  jego wewnętrz-
nej istoty jest tym, co można wyrazić, stwierdzając, że  życie pociąga 
za sobą (poursuivre) pewne wartości. Wartości te nie są niczym ze-
wnętrznym, niczym obcym wobec życia. Nie ma wartości w  tym, 
co obce życiu, w  rzeczy, naturze w  sensie, w  którym rozumie ją no-
wożytność. Otrzymują ją one tylko w  relacji z  życiem w  tym stop-
niu, w  jakim życie im tych wartości udzieli. W  jaki sposób i  dlacze-
go życie udziela wartości rzeczom? W  tej mierze, w  jakiej rzeczy 
mu odpowiadają i  są mu użyteczne, to znaczy, w  ostatecznym roz-
rachunku, w  tej mierze, w  jakiej pozwalają życiu realizować jego 
własną istotę. Te ustanowione przez życie wartości muszą więc zo-
stać odniesione do wartości przedustanowionej, którą jest samo ży-
cie stanowiące wartość absolutną. Dzieje się tak dlatego, że  życie 
jest wartością absolutną, która wyznacza wartość samych rzeczy. 
Dlaczego życie jest wartością absolutną? Dlaczego fundamentalne 
wartości stanowią tylko wykładnię ontologicznych cech samego ży-
cia? Ponieważ w  doświadczeniu samego siebie życie doświadcza 
tego, że  jest dobre, a  jest dobre, ponieważ w  momencie, w  którym 
powiększa siebie w  historii (historial) swojego doznawania, rozko-
szuje się sobą, jest więc rozkoszowaniem się. Tak więc szczęście jest 
[tożsame ze] spełnioną istotą absolutnej subiektywności życia. To 
powód, dla którego Nietzsche, przedstawiając sobie istotę życia 
w  figurze szlachectwa szlachetnych, każe im powiedzieć: „My szla-
chetni, dobrzy, piękni, szczęśliwi” 5.
 Scharakteryzowałem w  zarysie to, co wydaje mi się zasadą 
wszelkiej etyki i  wszelkiej możliwej kultury po to, żebyśmy zrozu-
mieli dramatyczne zdarzenie, na przedłużeniu którego znajdujemy 
kryzys człowieka naszych czasów, niepodobny do żadnego znane-
go nam z  przeszłości. To niezwykłe wydarzenie, mimo tego, że  po-
zostaje ukryte, jest właśnie tym, co sprawia, że  wiedza życia, która 

5 F. Nietzsche, Genealogie de la morale, w: Oeuvres philosophiques completes, Paris 
1971, s.  234-235.
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od zawsze wyznaczała działanie ludzi, determinując w  ten sposób 
ich etykę i  kulturę, zostaje zastąpiona przez inny typ wiedzy, który 
nazwałem wiedzą naukową i  który jakkolwiek byłby sam w  sobie 
wspaniały, nie ma już jednak żadnego związku z  życiem i  z  zasady 
je zapoznaje.
 Wiedza ta jest tak naprawdę wiedzą bardzo szczególnego ro-
dzaju. To ona została stworzona w  epoce Galileusza, a  jej celem jest 
zapewnienie naukowości, a  więc bycie wiedzą prawdziwą i  jako 
taka, znaną przez wszystkich. Żeby zrealizować ten projekt, została 
ona zmuszona do przyjęcia pewnego, obarczonego ciężkimi konse-
kwencjami założenia, którego rezultatem jest to wszystko, co dzieje 
się dzisiaj  – kryzys etyki i  kultury, o  którym mówimy. Przypomnij-
my szybko, na czym to założenie polega: świat, w  którym żyje-
my  – mówię o  ludzkim doświadczeniu w  ogólności  – prezentuje 
się nam w  zmysłowych pojawach, subiektywnych i  różnorodnych. 
Jednak, zgodnie z  Galileuszową nauką, możliwe jest ujawnienie, 
poza tymi subiektywnymi pojawami, prawdziwego bytu świata, 
świata w  sobie. W  poznaniu świata abstrahujemy od jakości zmy-
słowych i w  ogólny sposób od tego wszystkiego, co odnosi się do 
podmiotowości, po to, by zachować wyłącznie abstrakcyjne formy 
świata przestrzenno-czasowego jako jedyne uznane za prawdziwe 
i  konstytuujące geometryczne określenia, a  więc tym samym jedno-
znaczne poznanie. Jeśli chodzi o  świat subiektywności, kultury czy 
duchowości zrozumiałe jest, że  ma się on opierać na tej naukowej 
naturze, że  jest lub będzie wyjaśniany tylko poprzez nią.
 Znane jest nam godne podziwu odwrócenie tych tez, dokonane 
przez Husserla, tez, na których wspiera się scjentystyczna i  pozy-
tywistyczna ideologia naszej epoki. Chcemy zwrócić uwagę na to, 
co oznacza to wyrugowanie przez naukę nowożytną zmysłowych 
jakości świata, zmysłowości jako takiej i, ostatecznie, samego ży-
cia. Przede wszystkim nie jest ono niczym oczywistym, ponieważ 
istnieje fizyczna teoria kolorów, dźwięków i  brył jak i  innych ele-
mentów naturalnych. Dlaczego więc mówimy, że  nauka eliminuje 
zmysłowość? Co pomijamy w  kolorze i  dźwięku, jeśli stają się one 
przedmiotami naukowej analizy? Nic innego niż samo doznanie, 
jego samo-wrażeniowość (auto-impression), bez której żadne dozna-
nie nigdy by nie zaistniało, a  więc samo życie. Jednak to właśnie na 
tej samo-wrażeniowości opiera się wszelkie działanie życia, wszel-
kie określenie etyczne i, w  konsekwencji, kulturowe.
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 Chcemy zobaczyć, co implikuje fakt wyeliminowania życia ze 
świata, który staje się światem nauki. Możemy już powiedzieć, 
że  kultura i  nauka nie stykają się ze sobą ze względu na wzajem-
ne wykluczanie się ich dziedzin. Rozważmy dla przykładu sztukę. 
Jest ona etyką zmysłowości, rozwojem i  intensyfikacją wszystkich 
jej możliwości aż do momentu, w  którym ich gwałtowna realizacja 
przemienia się w  upojenie doświadczenia zwanego estetycznym. 
Jednak sławetne prawa rządzące pięknem mają wygląd wyłącznie 
praw matematycznych, idealnych i  obiektywnych; ale nawet gdy-
byśmy nadali relacjom, jakie zachodzą między elementami kompo-
zycji plastycznej, matematyczne sformułowanie, byłoby ono nadal 
i  tylko przedstawieniem proporcji i  równowagi, które działają w  sa-
mej zmysłowości i  znajdują w  niej swój fundament. Oto dlaczego, 
jak mówi Kandinsky, „równowaga i  proporcje nie znajdują się na 
zewnątrz artysty, ale w  nim samym” 6.
 Zmysłowość nie konstytuuje wyłącznie środowiska, w  którym 
rozwija się sztuka, ale stanowi warunek transcendentalny świa-
ta jako świata życia. Jednak w  świecie tym, tym bardziej, że  zasa-
dą przekształceń, które zostaną do niego wniesione, będzie od tej 
pory nauka, zmysłowość nie będzie brana w  rachubę. Nawet kiedy 
nie weźmiemy pod uwagę samej zmysłowości, znajdziemy w  nim 
skutki wytwarzane przez świat, który jest z  konieczności światem 
zmysłowym. Z  zasady estetyczny wszechświat przestaje podle-
gać estetycznym zaleceniom. Spustoszenie ziemi w  każdej chwili 
i  w  każdym miejscu jest więc wynikiem epoki Galileusza.
 Skutki te ukazują się nam jako jeszcze bardziej przerażające, je-
śli zaczniemy rozważać domenę działania w  całej jej rozległości. 
Chodzi tu mianowicie o  aktywność, dzięki której ludzie od mo-
mentu pojawienia się na ziemi wytwarzają dobra niezbędne dla 
swojego istnienia; o  aktywność, którą można nazwać społeczną 
praxis, a  która w  istocie tworzy substancję wszelkiego społeczeń-
stwa. Aktywność ta związana jest z  naszym ontologicznym usytu-
owaniem, które należy opisać, ponieważ konstytuuje ono źródłową 
istotę techniki oznaczającą zawsze wiedzę dotyczącą działania (un 
savoir fair) lub, lepiej jeszcze, możliwość i  istotę wszelkiej możliwej 
wiedzy dotyczącej działania. Ta źródłowa wiedza dotycząca dzia-
łania, to nasze ciało w  tej mierze, w  jakiej w  radykalnej immanencji 

6 W.  Kandinsky, Du spirituel dans l’art, Paris 1969, s.  115.
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subiektywności i  poprzez nią, jest ono w  posiadaniu wszelkich swo-
ich władz i w  jakiej umie ono i  może z  nich korzystać. Ciało takie nie 
jest w  żaden sposób oddzielone od natury, jest ono z  nią związane 
i w  pewien sposób się z  nią utożsamia. Oto w  jaki sposób: poprzez 
wewnętrzną aktualizację swoich władz źródłowe ciało rozpościera 
fenomenologiczny system ciała organicznego, które ustępuje wysił-
kowi, aby dojść do momentu, w  którym trafia na linię absolutnego 
oporu Ziemi. Dzieje się to w  taki sposób, że  żyjemy tą Ziemią, że  od-
daje się ona wewnętrznie naszemu ciału i  uchwycona, poruszona, 
zawiadywana, manipulowana przez nie, czerpie swoją egzysten-
cję właśnie z  tego bycia jego praktyczną granicą, jego ruchomym 
krańcem. Ciało i  Ziemia są powiązane przez wzajemne posiadanie 
(Copropriation) tak źródłowe, że  nic nie może się wydarzyć w  obli-
czu czystej zewnętrzności, jako rzecz czy przedmiot, ale wyłącznie 
w  tym wzajemnym posiadaniu, w  tym cielesnym posiadaniu i  jako 
jego historia. Przekształcamy świat; historia ludzkości jest tylko 
i  wyłącznie historią tego przekształcania do tego stopnia, że  nie-
możliwe jest kontemplowanie pejzażu niedostrzegające w  nim efek-
tu pewnej praxis. Ta transformacja była w  przeszłości człowieka tyl-
ko stosowaniem Ciało-posiadania (Corps-propriation), które czyni 
z  nas mieszkańców Ziemi, a  więc jej właścicieli w  pewnym ontolo-
gicznym sensie. Rozumiemy teraz nieco lepiej, w  jaki sposób świat 
jest światem życia: zanim został światem zmysłowym, istniejąc jako 
granica ruchu, jako uwłaszczone ciało (corps-proprié).
 A oto zdarzenie, które wstrząsnęło kondycją człowieka na ziemi 
i  pogrążyło nas w  kryzysie. Wraz z  nadejściem nowoczesnej tech-
niki ontologiczne cechy źródłowej techniki, o  której właśnie mówi-
łem, zostały zachwiane tak, jak jest to tylko możliwe do tego stop-
nia, że  możemy podać w  wątpliwość samą humanitas człowieka. 
Charakteryzuję ten wstrząs następująco:
 1.  Wiedza wyznaczająca działanie nie jest już wiedzą, która on-

tologicznie się z  nim utożsamia, to znaczy samowiedzą ciała 
rozumianego jako ciało ukonstytuowane przez doznawanie 
(pathos) źródłowej immanencji. Nie jest to już wiedza życia, ale 
wiedza naukowa, całkowicie różna od tamtej, ufundowana na 
świadomości przedmiotu i  oddzielona od tego, co zna, to zna-
czy właśnie od przedmiotów.

 2.  Całkowicie zmieniła się natura samego działania. Stało się ono 
obiektywne, co znaczy, że  właściwie przestało być działaniem. 
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To quasi-działanie lub, by lepiej to ująć, coś, co przypomina 
działanie, opiera się na całości obiektywnych procesów ode-
rwanych od natury i  oderwanych od celowości, która jest teraz 
niezrozumiała tam, gdzie te procesy zachodzą (s’enveloppent). 
Są to obiektywne procesy, stanowiące ścisły odpowiednik wie-
dzy naukowej, która jako jedyna jest w  stanie izolować i  zasto-
sować, to znaczy działać zgodnie z  prawami nauki, które nie 
są już prawami życia. W  ten sposób działanie  – lub raczej to, co 
je zastąpiło, to, co się dzieje na powierzchni ziemi, nad lub pod 
nią  – nie ma już żadnego związku z  człowieczeństwem. Nie 
chodzi tu już o  kryzys etyki czy kultury, ale o  ich zniweczenie.

 Co możemy zrobić? Wykrzyknijmy wraz z  jednym z  wielkich 
myślicieli naszych czasów: „Jedynie Bóg może nas jeszcze ocalić!”. 
Ale Bóg mieszka w  nas samych. Jest życiem, które nie przestaje da-
wać nam nas samych wraz ze swoimi niepokonanymi zalecenia-
mi; życiem, które, mimo wrzawy, pozostaje słyszalne. Być może 
to właśnie intelektualiści i  filozofowie powinni usłyszeć jego głos, 
a  nie ślepo kierować się ku drogom otwartym przez wiedzę nauko-
wą, powinni pamiętać i  mówić o  tym, że  istnieje jeszcze inna droga, 
starsza i  bardziej istotowa, która w  istocie jako jedyna może nas dzi-
siaj ocalić.

Tłumaczenie Monika Murawska

Michel Henry...6 
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Marek Drwięga

Filozofia absolutnego podmiotu
w czasach krytyki podmiotowości

Wstęp

Michel Henry to bez wątpienia jeden z  najbardziej oryginalnych 
współczesnych filozofów, autor wielu interesujących prac. Gdyby 
zapytać: jakie elementy da się wyróżnić jako zasadnicze i  nieroz-
łącznie związane z  jego sposobem myślenia, to, sądzę, że  każdy 
kto choć trochę poznał jego twórczość bez chwili wahania odpo-
wie, że  jednym z  nich jest zagadnienie podmiotowości. Istotnie, 
próby odpowiedzi na takie pytania jak: czym jest podmiot? jaka 
jest struktura i  istota podmiotowości? stanowią sedno filozofii Mi-
chela Henry’ego i  towarzyszyły mu od początku jego twórczości, 
a  więc od czasu pojawienia się w  latach 60. XX wieku dwóch jego 
samodzielnych prac, tj. L’Essence de la Manifestation oraz Philosophie 
et Phénoménologie du corps. Essai sur l’ontologie biranienne. Jednakże 
sytuacja, w  jakiej francuski filozof rozwijał swoje poglądy, była nie-
jednoznaczna, a  można nawet powiedzieć więcej, była naznaczona 
zagadkowym paradoksem. 
 Na czym ten paradoks polegał? Najprościej rzecz ujmując, Hen-
ry tworzył filozofię absolutnej, jak mówił, podmiotowości w  cza-
sach radykalnej krytyki podmiotu. Faktycznie, trudno nie dostrzec, 
że  druga połowa XX wieku to okres szczególnie nasilających się kry-
tyk podmiotowości. Krytyka ta przybrała na sile, przyjmując bardzo 

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2010 
MICHEL HENRY FENOMENOLOG ŻYCIA 
Redakcja naukowa Andrzej Gielarowski, Robert Grzywacz



84 Marek Drwięga

zróżnicowane formy: od Heideggera, przez psychoanalizę, struktu-
ralizm, różne filozofie języka, dochodząc do głoszonych przez wpły-
wowych myślicieli haseł „śmierci podmiotu”, „śmierci człowieka”, 
by wymienić niektóre z  nich. Należy w  tym miejscu dodać, że  kryty-
ka podmiotowości nie jest czymś charakterystycznym wyłącznie dla 
czasów współczesnych, ma swoją historię, dość wspomnieć Hume’a 
czy Nietzschego, niemniej jednak to właśnie w  czasach współczes-
nych przybrała ona bardzo wyrazistą postać, tak wyraźną, że  można 
nawet wysunąć twierdzenie, że  są to czasy krytyki podmiotowości. 
 Krytyka ta, jak wiadomo, dokonywana była w  imię różnych ra-
cji, różne motywy leżały u  jej podstaw. Istnieje jednak coś wspól-
nego i  charakterystycznego dla wszystkich jej form. Co to takie-
go? Jest to „krytyka podmiotu właśnie, to znaczy w  ostateczności 
analizy człowieka rozumianego jako specyficzna i  autonomiczna 
rzeczywistość” 1. Innymi słowy, zakwestionowanie podmiotu, zre-
dukowanie go, uznanie za iluzję lub za skutek złożonych procesów 
biologicznych, psychologicznych, społecznych, politycznych, eko-
nomicznych, historycznych czy językowych stanowi formę takiej 
właśnie krytyki. Michel Henry paradoksalnie na takim tle starał 
się stworzyć filozofię „absolutnej podmiotowości”, a  więc urzeczy-
wistnić w  czasach współczesnych realizację radykalnego projektu 
zainicjowanego w  XVII wieku przez Kartezjusza. 
 W takim podejściu wyróżnić można dwie charakterystyczne 
cechy: po pierwsze powstawaniu teorii podmiotowości Miche-
la Henry’ego towarzyszy tworzenie nowej metody, nowej filozofii 
czy nowej postaci fenomenologii zwanej fenomenologią materialną, 
fenomenologią radykalną lub fenomenologią życia. W  tym sensie 
francuski filozof wyodrębnia z  szeroko rozumianej szkoły fenome-
nologicznej całkowicie nową dziedzinę, buduje odrębną formę fe-
nomenologii. Po drugie budowaniu metody filozofowania towarzy-
szą analizy historyczne tworzące rodzaj genealogii, z  której wyłania 
się filozofia życia stanowiąca podstawę dla rozważań o  podmioto-
wości. W  mojej analizie spróbuję przedstawić główne rysy teorii 
podmiotowości, nawiązując przy okazji do innych w    bezpośredni 
sposób złączonych z  nią wątków. Po tych uwagach wstępnych 
przejdźmy do właściwych zagadnień.

1 M. Henry, La critique du sujet, w: Phénomémenologie de la vie, t.  2: De la subjec-
tivité, Paris 2003-2004.
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Krytyka filozofii podmiotu Kanta 

Jeśli znaczna część współczesnych myślicieli dążyła do pozbycia 
się podmiotu, to rodzi się pytanie: kim/czym jest podmiot, który 
ma być wyeliminowany? I o  jakiego rodzaju podmiotowość chodzi? 
Michel Henry sądzi, że  w  czasach nowożytnych podmiot, przy-
najmniej dwukrotnie, stał się centrum problematyki filozoficznej 2. 
Miało to miejsce u  Kartezjusz i  Kanta, u  dwóch wielkich myślicie-
li, których wpływ był decydujący. Oni to nadali pojęciu podmio-
towości bardzo precyzyjne znaczenie. Ale o  ile podjęcie projektu 
Kartezjusza i  zmodyfikowanie go było dla Henry’ego sposobem na 
stworzenie własnej współczesnej filozofii podmiotowości, to Kant 
odegrał rolę raczej negatywną. Dlaczego tak się stało? Jest tak, po-
nieważ filozof z  Królewca doprowadził filozofię podmiotu w  ślepy 
zaułek. Co ciekawe, wiąże się z  tym pewien paradoks. Polega on na 
tym, że  w  momencie, kiedy filozofia w  ogóle postrzegała siebie jako 
filozofię podmiotu, fundament, podstawa, którą przyjęła explicite 
i  którą systematycznie wyjaśniała, ta podstawa, ten fundament wy-
mknął się jej. Dokładniej rzecz ujmując, jest to związane z  kwestią 
bycia samego podmiotu. Chodzi więc tutaj o  sposób jego istnienia, 
a  ściślej o trudność, jaka się z  tym łączy. Na czym ona polega? Gdzie 
można ją najlepiej dostrzec? W  najpełniejszy sposób uwidacznia się 
ona w  Kantowskiej krytyce paralogizmu psychologii racjonalnej 
przedstawionej w  Krytyce czystego rozumu 3. Henry poświęca anali-
zie tego zagadnienia i  jednocześnie krytyce Kantowskiego rozumie-
nia podmiotowości sporo miejsca 4.
 Zauważmy, że  krytyka paralogizmu psychologii racjonalnej jest 
rzeczywiście radykalną krytyką bycia podmiotu, w  tym sensie, 
że  wszystko to, co można stwierdzić o  tym bycie, zawiera paralo-
gizm, a  jeśli pomimo tego należy o  nim mówić, to wówczas można 

2 M. Henry, Phénoménologie de la vie, t. 2: De la subjectivité, dz. cyt., s.  11.
3 Por. I. Kant, Krytyka czystego rozumu, t.  2, z  oryginału niemieckiego prze-

łożył oraz opatrzył wstępem i  przypisami R. Ingarden, PWN, Warszawa 1986, 
s.  51-141.

4 Szczególnie wyraźnie widać to w  takich tekstach, jak: Czy pojęcie duszy ma 
sens?, w: Phénomémenologie de la vie, Paris 2003-2004, t.  1: De la phénoménologie, 
(wyd. pol. O  fenomenologii) oraz w  tekście La subjectivité vide et la vie perdue: la 
critique kantienne de l'âme, w: Généalogie de la psychanalyse. Le commencement perdu, 
Paris 1985.
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jedynie stwierdzić, że  jest to „intelektualna reprezentacja”, intelek-
tualne przedstawienie. Jak widać kwestia bycia podmiotu okazuje 
się naznaczona głębokim ontologicznym niedostatkiem, podmiot 
ten wydaje się pozbawiony istnienia. Ponadto w  swojej krytyce 
paralogizmów psychologii racjonalnej filozof z  Królewca wyraź-
nie pokazał, że  nie możemy wywieść bycia naszego ja ani z  czystej 
myśli, ani z  czystych pojęć, na dodatek naszego ja nie można także 
ująć przy pomocy naoczności 5. Tak więc krytyka Kanta, sama będąc 
filozofią podmiotu, wysunęła przeciwko podmiotowi najpoważ-
niejsze zastrzeżenie, czyniąc problematycznym samo jego istnienie. 
Jednakże dokonując w  krytyce paralogizmu psychologii racjonalnej 
radykalnej krytyki podmiotowości, Kant  – zdaniem francuskiego fi-
lozofa – bynajmniej nie wyeliminował problematyki podmiotowo-
ści, trzeba raczej powiedzieć, że  dokonał on redukcji podmiotu. Do 
czego, zapytajmy, został zredukowany podmiot? Otóż, taki pusty, 
pozbawiony życia i  istnienia podmiot jest podmiotem przedstawie-
nia, reprezentacji (le sujet de la représentation). Wyrażenia „podmiot” 
i  „przedstawienie” stają się tautologiczne. Są tego konsekwencje. Jak 
to ujmuje Henry: „subiektywność podmiotu w  filozofii podmiotu 
staje się obiektywnością przedmiotu” 6. Najlepszym dowodem tego 
stanu rzeczy jest Kantowska analiza struktur tegoż podmiotu, która 
nie jest niczym innym niż analizą struktur obiektywności (czasu, 
przestrzeni, przyczynowości, itd.). Na marginesie dodajmy, że  jeśli 
chodzi o  jego zasadniczą charakterystykę, to podmiot Kantowski 
jest anonimowy i  bezosobowy, ma cechy ogólne i  uniwersalne, tym 
samym pozbawiony jest także tego, co z  konieczności indywidual-
ne 7. Taki podmiot da się pojąć jako struktura przedstawienia, repre-
zentacji. Stanowi on tym samym część metafizyki Kanta rozumianej 
właśnie jako metafizyka przedstawienia. Jednakże Kant  – podkre-
śla wyraźnie Henry  –

doprowadził aż do kresu metafizykę przedstawienia  – aż do tego 
krańcowego punktu, w  którym utrzymując, że  ostatecznie ugrunto-
wuje się ona sama, to znaczy podporządkowuje swój własny warunek 
przedstawieniu, wtedy to przewraca się ona w  nicość i  dokonuje samo 

5 M. Henry, Phénoménologie de la vie, t.  1: De la phénoménologie, dz. cyt., s.  42-43.
6 M. Henry, Phénoménologie de la vie, t. 2: De la subjectivité, dz. cyt., s.  12.
7 M. Henry, La subjectivité originaire. Critique de l’objectivisme, w: Auto-donation. 

Entretiens et conférences, Paris-Montpelier 2004, s. 77.
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destrukcji. Ale wraz z  tym warunkiem wszelkiego przedstawienia nie 
tylko ona zostaje stracona, jest to [...] bycie owego ja myślę, istota życia 8.

Krótko mówiąc, destrukcja podmiotu dokonana przez kantowską 
filozofię podmiotu staje się jej samodestrukcją. 
 Podkreślmy to wyraźnie! Stanowisko Kanta stanowi ważny 
punkt odniesienia w  debacie toczonej wokół kwestii podmiotowo-
ści. Jest tak, ponieważ reprezentuje ono jeden ze sposobów myślenia 
o  podmiotowości, którego cechą charakterystyczną jest ujęcie pod-
miotu jako przedmiotu przedstawienia. Autor Krytyki czystego ro-
zumu nie jest rzecz jasna jedynym przedstawicielem takiego sposo-
bu myślenia. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że  znaczna 
część nowożytnej i  współczesnej filozofii sytuuje się w  obrębie tak 
przyjętego sposobu myślenia. Tak więc krytyka Kantowskiego my-
ślenia jest także krytyką tego sposobu myślenia. Czy istnieje jednak 
sposób pomyślenia podmiotu inny niż przedstawienie? Jakie cechy 
przyjmuje w  tym nowym ujęciu podmiotowość? Po to, by pokazać 
inną możliwość myślenia o  podmiotowości, spróbujmy skontrasto-
wać ze sobą dwa style myślenia: z  jednej strony klasyczną postać 
fenomenologii, która po części dziedziczy wiele elementów Kan-
towskiego sposobu myślenia, z  drugiej nawiązującą do niektórych 
wątków kartezjańskich fenomenologię materialną, fenomenologię 
życia rozwijaną przez Henry’ego.

Fenomenologia świata  – fenomenologia życia

Michel Henry przynależał do licznego grona fenomenologów. 
Rozróżniał on dwa rodzaje fenomenologii. Pierwszą określał jako 
klasyczną, intencjonalną, ekstatyczną lub ogólnie taką, która obie-
ra za przedmiot byt świata. Do grona myślicieli, którzy ją repre-
zentują, zaliczyć można, pomimo dzielących ich różnic, Husserla, 
Heideggera, Schelera i  nawiązujących do nich myślicieli francu-
skich, takich jak Sartre czy Merleau-Ponty. Dodać należy, że  tego 
typu fenomenologia wpisuje się w  bardziej ogólny sposób myślenia 
właściwy zachodniej tradycji filozoficznej, która zrodziła się w  sta-
rożytnej Grecji. Przedmiotem drugiej fenomenologii  – radykalnej, 

8 M. Henry, Généalogie de la psychanalyse. Le commencement perdu, dz. cyt., s.  151.
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nieintencjonalnej, materialnej, doznaniowej  – jest życie. Rodzą się 
pytania: z  czego wywodzi się ta różnica? co jest podstawą do ta-
kiego rozróżnienia? 9 jaka jest relacja między jedną a  drugą? By całą 
sprawę dobrze zobaczyć, wyjdźmy od podstawowych określeń.
 Przede wszystkim należy powiedzieć, czym w  ogóle jest feno-
menologia. Michel Henry zwraca uwagę na fakt, że  o  fenomenolo-
gii można powiedzieć, idąc za jej twórcą Edmundem Husserlem, 
że  jest analizą przedmiotów w  ich sposobie dania, w  tym „jak” są 
one dane, w  sposobie, w  jaki się nam pokazują. A  więc przedmiot 
może być nam dany w  różny sposób, jako dany w  teraźniejszości, 
przeszłości, przyszłości, jako realny przedmiot percepcji, innym ra-
zem jako nierealny w  wyobraźni lub jako pojęcie itd. Systematycz-
na analiza rozmaitych sposobów prezentacji jest wielkim zadaniem, 
które spełnia fenomenologia. Jednak wszystkie te sposoby dania 
mają coś wspólnego. One udostępniają, dają, to znaczy czynią jaw-
nym, pokazują, ujawniają, odsłaniają. Rodzi się nieuchronnie py-
tanie: na czym więc polega ostatecznie władza dawania, udostęp-
niania dowolnego przedmiotu, władza, która ujawnia? Problem, 
który zostaje w  tym pytaniu postawiony, odnosi się do ostatecznej 
postawy, bez której nic nie byłoby nam dane. W  jaki sposób bowiem 
cokolwiek mogłoby się nam pokazywać, gdyby władza udostępnia-
nia tego czegoś nie brała w  tym udziału? Innymi słowy, gdyby nie 
było władzy słyszenia, nie słyszelibyśmy dźwięków, gdyby nie było 
władzy widzenia, nie widzielibyśmy kolorów, gdyby nie było wła-
dzy dotykania, nie dotykalibyśmy jakichkolwiek przedmiotów, itd.
 Dochodzimy tutaj do zasadniczej różnicy. Istnieje zatem różni-
ca między przedmiotem i  władzą, która go udostępnia. Różnicę tę 
można przedstawić jako różnicę między tym, co się ukazuje i  uka-
zywaniem (ce que apparaît et l’apparaître), czy też nazywając to w  in-
nym języku, tym, czego jest się świadomym i  świadomością. Warto 
zauważyć, że  to, co mi się pokazuje, to, co jest mi dane, zajmuje 
miejsce przede mną. W  ten sposób dzięki dystansowi mogę to coś 
widzieć i  poznawać. Wynika z  tego, że  fakt bycia „umieszczonym 
przed” konstytuuje danie jako takie. Świadomość jest tu władzą, 
która umieszcza przed, na zewnątrz i  pozwala widzieć. Władzę tę 

9 Odwołuję się tutaj przede wszystkim do dwóch zbiorów esejów poświęco-
nych fenomenologii, tj. De la phénoménologie (wyd. pol. O  fenomenologii, dz. cyt.) 
oraz Phénoménologie matérielle, Paris 1990.
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nazywa się także władzą przed-stawiania (niem. vor-stellen), repre-
zentacji. Na przykład w  fenomenologii Husserla jest to intencjonal-
ność, poprzez którą, w  obrębie której poznawane jest wszystko, co 
jest. Pojęta jako intencjonalna świadomość jest

ruchem, poprzez który wyrzuca ona siebie na zewnątrz, jej «sub-
stancja» wyczerpuje się w  tym wyjściu na zewnątrz, które tworzy 
zjawiskowość 10.

 Co stanowi tutaj horyzont badania? Otóż dokonując pewnego 
uogólnienia, można powiedzieć, że  owym „na zewnątrz” jako ta-
kim jest byt świata. Ma to swoje konsekwencje. Zasadniczą sprawą 
jest to, że  tej prawdzie świata podporządkowane zostaje wszystko, 
co jest, każde zjawisko, nieważne jaka byłaby jego natura. Słowem, 
wszystko to, co możemy postrzegać, wyobrażać sobie lub nazywać 
przy pomocy języka. Warto jednak zauważyć, że  wszystko, co uka-
zuje się w  świecie, podlega czasowi i  tym samym, jak to określa 
francuski filozof, „procesowi odrealnienia”. Oczywiście ten proces 
nie oznacza przejścia od jakiegoś pierwotnego stanu rzeczywisto-
ści do jego zniesienia, lecz niejako a  priori określa wszystko, co się 
pokazuje w  stanie nierealności. Krótko mówiąc, nie ma rzeczy, któ-
ra byłaby obecna, a  później przemijała. Ona od samego początku 
przemija, w  każdym momencie nie przestaje być nicością. Gdyby 
zatem wszystko pokazywało się tylko w  taki „światowy” sposób, 
gdyby nie istniała inna prawda niż tylko prawda tego świata, to, jak 
dobitnie, choć kontrowersyjnie podkreśla Henry, nigdzie nie byłoby 
rzeczywistości, a  jedynie wszędzie śmierć. W  konsekwencji, znisz-
czenie i  śmierć dotykają a  priori wszystkiego, co ukazuje się w  cza-
sie, wszystkiego, co pojawia się w  prawdzie świata, wszystkiego, co 
na zewnątrz, są one prawem tego świata.
 Czy istnieje inny sposób podejścia? Reprezentowana przez Mi-
chela Henry’ego fenomenologia radykalna, nieintencjonalna, prze-
ciwstawia klasycznej fenomenologii sposób dania, jego zdaniem, 
dużo bardziej źródłowy, który nie polega na wyjściu na zewnątrz do 
świata i  ustanowieniu relacji podmiotowo-przedmiotowej. W  tym 
podejściu chodzi o  samo ukazywanie się, które poprzedza wszelką 
rzecz i  czyni ją możliwą. Miejscem ukazywania się jest wewnętrzność 
każdego żyjącego podmiotu, a  tym, co się ukazuje, ujawnia jest życie. 

10 M. Henry, Phénoménologie de la vie, t.  1: De la phénoménologie, dz. cyt., s.  93.
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„Objawienie się właściwe życiu  – powtarza francuski myśliciel  – 
przeciwstawia się w  każdej ze swych cech ukazywaniu się świata” 11. 
Warto podkreślić, że  ujawnia się ono poza i  niezależnie od horyzontu 
świata. Jest to więc fenomenologia immanencji. W  jaki sposób to się 
odbywa? Przede wszystkim życia doświadcza się bezpośrednio bez 
jakiegokolwiek dystansu, bez odstępu, który oddzieliłby je od niego 
samego, bez spojrzenia, które mogłoby się wślizgnąć w  nie, po to, 
by następnie odkryć w  czymś zewnętrznym jako czymś naprzeciw. 
Życie nie nosi w  sobie żadnego odstępu i  nie różni się nigdy od sie-
bie, ujawnia tylko samo siebie. Nie jest w  tym sensie żadną rzeczą. 
Objawienia się życia i  to, co ono ujawnia, tworzą jedność. Jeśli świat 
określa zewnętrzny horyzont widzialności, to życie, twierdzi Henry, 
jest niewidzialne. To z  racji nieobecności wszelkiego wewnętrznego 
odstępu możliwość skierowania spojrzenia zostaje wykluczona. Wie-
lokrotnie powtarza on, że  nikt nie widział życia i  nikt go nigdy nie 
zobaczy. Kto bowiem widział jego ból, trwogę i  radość? Wprawdzie 
życie jest niewidzialne, ale nie oznacza to, że  jest, by tak rzec, fenome-
nologicznym „nic”, nie jest to iluzja lub nierzeczywistość, nie jest ono 
czymś, czego nie można uchwycić.
 Rodzi się pytanie: w  jaki więc sposób uzyskujemy do niego do-
stęp, gdzie jest miejsce, w  którym je faktycznie i  źródłowo doświad-
czamy? Najprościej sprawę ujmując, trzeba powiedzieć, że  dostęp 
ten uzyskujemy żyjąc i  doświadczając życia oraz samych siebie. 
Podstawą jest więc doświadczenie, które nie otwiera nas na żadną 
odmienność, na żadną zewnętrzność, lecz na nie samo. Takie do-
świadczenie odnajdujemy w  odczuwaniu. To, co charakteryzuje na 
przykład ból czy radość, to fakt, że  „doświadcza on siebie” w  tym 
sensie, że  to właśnie on, a  nie jakaś rzecz świata, ujawnia się w  so-
bie. To doświadczenie z  istoty ma afektywny, doznaniowy charakter. 
A  zatem to, co jest właściwe życiu, to samo-doznaniowość (auto-af-
fection). Jest to ważne pojęcie w  filozofii autora L’Essence de  la Manife-
station 12. Gdzie należy umieścić samo-doznaniowość i  jaką odgrywa 
ono rolę? Henry pisze, że  „możliwość samo-doznaniowości mieści 
się w  źródłowej istocie wrażliwości na pobudzenie ( réceptivité), to 

11 M. Henry Fenomenologia życia, w: tegoż, O  fenomenologii, dz. cyt., s. 97. 97n.
12 M. Henry, L'Essence de la manifestation, Paris 1990 (reedycja wydania pierw-

szego z  1963 r.). Por. paragraf 31 oraz następujące po nim części książki, gdzie 
autor stara się opisać w  sposób niezwykle szczegółowy znaczenie i  specyfikę 
pojęcia immanencji.
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znaczy w  immanencji” 13.  Pojęcie to odgrywa kluczową rolę, ponie-
waż przy pomocy pojęcia samo-doznaniowości usiłuje on pokazać, 
że  tym, co nas dotyka w  przypadku samo doznawania, nie jest żaden 
zewnętrzny przedmiot świata, lecz to samo, co jest doznawane, sło-
wem życie, bowiem życie  – jak podkreśla  – to to, co samo się pobu-
dza. Czyli to, co pobudza i  to, co jest pobudzane. Nie ma tu żadnej 
zewnętrzności i  niczego zewnętrznego. Ono samo konstytuuje treść 
doznania. Powyższe określenia nie są wynikiem spekulacji. Można je 
uchwycić poprzez faktyczne modalności życia, takie jak: radość, lęk, 
siłę, zmęczenie, przyjemność, ból, cierpienie, rozkosz, itd. 
 Charakteryzując całą kwestię w  bardziej techniczny sposób, 
można powiedzieć, że  trzymając się podstawowej fenomenologicz-
nej zasady dotyczącej sposobu dania fenomenów, ich „jak” w  dona-
cji oraz radykalizując fenomenologiczną redukcję, Henry dochodzi 
do innych wyników niż te, do jakich doszła klasyczna fenomeno-
logia. Wynikają z  tego ważne skutki. Jakie? Po pierwsze, ma miej-
sce podporządkowanie bytu/bycia życiu. Życie staje się podstawą 
wszelkich rozważań, centrum problematyki. Henry należy przez to 
do tej grupy współczesnych fenomenologów, takich jak Lévinas czy 
Marion, którzy kwestionują pierwszeństwo ontologii, rozwijając 
inną niż związana z  byciem metafizykę. W  przypadku Henry’ego 
będzie to metafizyka życia. Po drugie, następuje odrzucenie ro-
zumienia fenomenu jako przychodzącego z  zewnątrz, ujmowane-
go w  świetle tego, co zewnętrzne. Rozważany fenomen przynale-
ży odtąd do czystej immanencji. Wreszcie, i  być może jest to jedna 
z  najważniejszych rzeczy, fenomenologia życia, fenomenologia nie-
intencjonalna stawia sobie za zadanie ugruntowanie samej intencjo-
nalności w  dwojaki sposób: z  jednej strony pokazując, że

fenomenologia intencjonalna rozwinęła się pozostawiając w  całkowitej 
nieokreśloności, która jest już [zawarta] w  nieokreśloności fenomeno-
logicznej, to, co czyni ostatecznie możliwym intencjonalność. Z  drugiej 
strony przywracając fenomenologicznie ten fundament intencjonalno-
ści, odrywając życie intencjonalne od anonimowości, w  której się za-
traca u  Husserla, fenomenologia nieintencjonalna wpisuje ponownie 
intencjonalność w  szerszą niż ona podstawę, rozpoznaje w  intencjonal-
ności to, co nieintencjonalne, a  co wszelako pozwala jej się dokonać 14.

13 M. Henry, L'Essence de la manifestation, dz. cyt., s. 301.
14 M. Henry, Fenomenologia nieintencjonalna: zadanie dla przyszłej fenomenologii, 

w: O  fenomenologii, dz. cyt., s. 146.
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Fenomenologia ta bywa także określana jako materialna 15. Co ozna-
cza tutaj słowo materialna? Określana jest jako materialna, ponie-
waż jej fenomenologiczną substancją, tym z  czego ona się składa, 
jest materia złożona z  żywych impresji, to znaczy z  tego, co stano-
wi istotę fenomenalności i, jak zobaczymy, także czystej podmioto-
wości czyli życia. Tylko tak rozumiana fenomenologia materialna, 
twierdzi Michel Henry,

jest zdolna do wskazania tej niewidzialnej fenomenologicznej substan-
cji. Substancja ta nie jest niczym innym, jak doznaniem (un affect), lub by 
lepiej ująć sprawę, tym, co czyni możliwym wszelkie doznanie, w  osta-
teczności wszelką afektywność i  tym samym wszelką rzecz. Substancja 
fenomenologiczna, którą ma na uwadze fenomenologia materialna, jest 
tą doznaniową bezpośredniością, w  której życie doświadcza siebie  – 
Życie, które nie jest niczym innym, niż tym doznaniowym (pathétique) 
uściskiem i  tym sposobem samą fenomenalnością przejawiającą się we-
dług swej pierwotnej fenomenalizacji 16.

Absolutna podmiotowość

Wraz z  nową postacią fenomenologii powstaje także nowa koncep-
cja podmiotowości. Ta koncepcja nie jest związana z  jakimś bez-
osobowym transcendentalnym polem, jak ma to miejsce u  Kanta, 
w  pewnym sensie także u  Husserla czy Sartre’a. Nie jest to także 
ja transcendentalne, które wyodrębnia się z  relacji podmiotowo-
-przedmiotowej i  stanowi biegun aktów. Nie można w  nim również 
widzieć jedności ekstaz, która cechuje egzystencję umieszczoną 
w  świecie, ponieważ świat nie służy za podstawę dla podmioto-
wości. Nic zewnętrznego, transcendentnego wobec ja nie może go 
ukonstytuować. Również tradycyjne pojęcie „osoby” nie jest uży-
teczne do właściwego scharakteryzowania podmiotowości. Jak wo-
bec tego można pomyśleć taki podmiot? Najogólniej rzecz ujmując, 
da się go pomyśleć w  oparciu o  życie. Jest to wówczas afektywne, 
doznaniowe, absolutne ja dane w  doświadczeniu immanentnym, 
w  którym nie ma żadnej różnicy między tym, co pobudzane a  tym, 

15 Henry w  nawiązaniu do terminologii Husserla przeciwstawia fenomenolo-
gię materialną fenomenologii hyletycznej, przy czym rozumienie słowa material-
ny nawiązuje do żywej impresyjnej substancji życia por.: Phénoménologie hylétique 
et Phénoménologie matérielle, w: Phénoménologie matérielle, dz. cyt., s.  13-59. 

16 M. Henry, Phénoménologie matérielle, dz. cyt., s. 7.
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co pobudza. Fenomenologia życia jest zdolna do właściwego opisa-
nia takiej podmiotowości. 
 Co ciekawe i  godne uwagi, w  filozofii Michela Henry’ego wyraź-
nie zarysowuje się genealogiczny sposób myślenia, który jest ściśle 
związany z  tworzeniem się jego fenomenologii życia. Innymi słowy 
francuski myśliciel tworzy swoją własną filozofię, dokonując jed-
nocześnie interpretacji stanowisk niektórych myślicieli, do których 
bezpośrednio twórczo nawiązuje. Szczególna rola przypada Karte-
zjuszowi 17. Zdaniem Henry’ego Kartezjusz jest twórcą filozofii pod-
miotu i  jednocześnie nowożytnej (moderne) myśli. W  jego proble-
matyce podmiotowości dwie cechy charakterystyczne rzucają się 
w  oczy. Pierwszą jest wysiłek skrajnego zakwestionowania bycia 
podmiotu, jego wstrząśnięcie, niemalże zanegowanie. To w  pierw-
szych dwóch Medytacjach o  pierwszej filozofii 18 bycie podmiotu zosta-
je zakwestionowane. Trzeba także zwrócić uwagę na to, że  w  ana-
lizie Kartezjusza nie chodzi o  pytanie: jakiego rodzaju bytem jest, 
podmiot, lecz przede wszystkim raczej o  to, czy on po prostu jest, 
oraz o  to, jaki jest. Druga cecha tej problematyki odnosi do wysił-
ku ufundowania bycia tegoż podmiotu, to znaczy rozpoznania tego 
przez co on jest. Jednocześnie zakłada to wzięcie w  nawias przed-
stawienia, reprezentacji.
 Jak powszechnie wiadomo kartezjańska problematyka pod-
miotu nieodłącznie związana jest z  redukcją, redukcją w  specjal-
nym znaczeniu. Z  jednej strony chodzi w  niej o  to, by sprawdzić 
i  wiedzieć, co może oprzeć się wątpieniu i  trwać (sub-sister), czy-
li wciąż jeszcze być wtedy, gdy całość przedstawienia zostaje za-
kwestionowana. Z  drugiej strony wątpienie, redukcja kartezjańska 
umożliwia jednocześnie dotarcie do fundamentu wszelkiej rzeczy, 

17 Henry nawiązuje do Kartezjusza, poddaje jednak jego poglądy krytyce 
i  własnej interpretacji. Warte podkreślenia jest połączenie pierwszej i  drugiej 
Medytacji o  pierwszej filozofii z  niektórymi artykułami traktatu Namiętności duszy, 
patrz: Phénoménologie de la vie, t. 2: De la subjectivité, dz. cyt., oraz dwa pierwsze 
rozdziały Généalogie de la psychanalyse. Le Commencement perdu, a w  szczególności 
rozdz. 1:  Videre videor. Nie są to oczywiście jedyne nawiązania do poglądów 
twórcy nowożytnego racjonalizmu. 

18 R. Descartes, Medytacje o  pierwszej filozofii wraz z  zarzutami uczonych mężów 
i  odpowiedziami autora oraz Rozmowa z  Burmanem. Medytacje, przeł. M. i  K.  Ajdu-
kiewiczowie, Zarzuty S. Swieżawski, Rozmowę przełożyła I. Dąmbska. Całość 
redagowało kolegium w  składzie: K. Ajdukiewicz, I. Dąmbska, R. Ingarden, 
S.  Swieżawski, Warszawa 1958.
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hypokeimenonu jako podmiotowości. Ale u  samego Kartezju-
sza, zdaniem Henry’ego, nadzwyczajne odkrycie podmiotowości 
w  dwóch pierwszych Medytacjach nie zostało doprowadzone do 
ostatecznych konsekwencji. Kartezjusz bowiem robiąc z  podmioto-
wości duszę tzn. rzeczywistość różną od ciała, ale ostatecznie na-
kładającą się na nią, przestał traktować ją jako samą donację, jako 
źródło wszelkiej rzeczywistości i  zaczął redukować ją do fragmentu 
tejże rzeczywistości. Henry proponuje nową interpretację, w  której 
łączy dwie pierwsze Medytacje z  26 artykułem z  Namiętności duszy.
 Zgodnie z  tą interpretacją cogito nie ma nic wspólnego z  myślą. 
Czym wobec tego jest? „Cogito wskazuje w  czystym ukazywaniu 
się to, co bezpośrednio ukazuje się samemu sobie” 19. Kiedy ten mo-
ment się pojawia? Jak pamiętamy Kartezjusz, żeby znaleźć absolut-
ną pewność, dokonuje przesadnego wątpienia, pozbywa się w  akcie 
redukcji kolejno zmysłów, wiedzy, tradycji itd., dochodząc do hipo-
tezy złośliwego geniusza, który może wprowadzać go w  błąd. Co 
może zostać jako pewne w  tak radykalnym wątpieniu? W  drugiej 
Medytacji Kartezjusz napisze: at certe videre videor, a  przynajmniej 
wydaje mi się, że  widzę. Henry zwraca tutaj uwagę, że  tym, co nie 
poddaje się wątpieniu, tym, co zostaje, jest subiektywne, podmioto-
we doświadczenie widzenia. Jest to

samoujawnienie się tego widzenia jemu samemu (...). Samoujawnienie 
się podmiotowości nie jest wszakże niczym innym, niż samą podmio-
towością, jej źródłową istotą, jako ostatecznym fundamentem. Podmio-
towość hypokeimenalna jest samoujawnianiem się podmiotowości jej 
samej, z  wykluczeniem wszelkiej ekstazy i  transcendencji, jako doko-
nującej się przed światem i  nigdy w  nim, jej istota przejawia się jako ra-
dykalna immanencja. Interpretuje się ją jako Podstawę, na której opiera 
się wszystko to, co jest, sub-jectum, w  jego istocie 20.

Innymi słowy redukcja kartezjańska dokonuje podziału na z  jednej 
strony fenomenalność rzeczy, która jest wątpliwa, z  drugiej na coś, 
co jest bardziej pierwotne i  co nam się ujawnia. Tym czymś jest źród-
łowa podmiotowość. Podmiotowość ta pojawia się niezależnie od 
świata. Przez to, zdaniem autora L’Essence de la Manifestation, dwie 
pierwsze Medytacje wyznaczają decydujący punkt w  historii myśli, 

19 M. Henry, Phénoménologie de la vie, t. 2: De la subjectivité, dz. cyt., s.  22.
20 M. Henry, Philosophie et subjectivité, w: Phénomémenologie de la vie, t.  2, 

dz.  cyt., s. 48.
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ponieważ podmiotowość, jaką wprowadzają, nie jest już związana 
z  zapoczątkowanym w  Grecji sposobem ukazywania się przedmio-
tu, rzeczy, z  narodzinami Natury, z  zasadą poznania i  nauki.
 Ten nowy sposób ukazywania się jest inny. Ma on ze swej istoty 
afektywny charakter i  związany jest z  doświadczeniem życia. Hen-
ry podkreśla, że  tym, co pozostaje po wielu modyfikacjach, a  same-
mu będąc niemodyfikowanym, jest absolutny element sub-jectum, 
czyli to, co nie będąc w  życiu niesionym przez strumień rozmai-
tych przeżyć, pozostaje, trwa (sub-siste) właśnie jako byt absolutny 
rozumiany jako „wieczna teraźniejszość życia”. W  żywej impresji, 
na przykład radości czy lęku, podmiot doświadcza sam siebie i  od-
czuwa sam siebie do tego stopnia, że  nie może się on nigdy pozbyć 
sam siebie, nie ma tu bowiem żadnego dystansu, który mógłby go 
oddzielić od niego samego.

Poprzez różne swoje wariacje nie przestaje ono być życiem i  to w  sensie 
absolutnym: jest to to samo Życie, to samo doświadczenie siebie, które 
nie przestaje siebie doświadczać, będąc tym samym w  sposób absolut-
ny, jedną i  tą samą sobością (soi) 21.

Bycie podmiotem oznacza bycie żywą i  niepowtarzalną jednostką 
(individu). Nie łączy się więc z  tym, co anonimowe i  bezosobowe. 
Ale to, że  jesteśmy żyjącymi jednostkami, nie określa się ani przez 
miejsce w  przestrzeni, ani przez umieszczenie w  czasie, ani też 
przez odpowiednie usytuowanie wobec jakiegoś wzorca, archety-
pu lub pewnej idei, według której mielibyśmy być ukształtowani. 
Zasada jednostkowienia podmiotu, jej principium individuationis jest 
czymś innym. Niepowtarzalną jednostką można być tylko w  ży-
ciu i  za sprawą życia. To życie doświadcza samo siebie w  radości 
i  smutku, rozkoszy i  bólu, a  więc chodzi tu o  to, co z  zasady jest 
jednostkowe i  związane z  byciem sobą, absolutnie zindywiduali-
zowane. W  tym doświadczeniu żywa jednostka jest sobością (soi), 
która w  radości i  smutku, w  rozkoszy i  bólu doświadcza samej 
siebie. Francuski filozof wyraźnie podkreśla, że  „jednostka może 
ujawnić się tylko w  tym samo-doznaniu sobości (auto-affection d’un 
soi) i  nigdzie indziej” 22. Podmiotowość, bycie sobą jest afektywnym, 

21 M. Henry, Phénoménologie matérielle, dz. cyt., s. 54.
22 M. Henry, La crise de l’Occident, w: Auto-donation. Entretiens et conférences, 

dz. cyt., s. 191.
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doznaniowym doświadczeniem siebie samego jako czegoś wyjątko-
wego i  jednostkowego.
 Tak więc filozofia podmiotowości zaczyna się wraz z  Kartezju-
szem i  rozróżnieniem dwóch różnych sposobów fenomenalizacji. 
W  historii nowożytnej i  współczesnej filozofii Michel Henry odnaj-
duje te rzadkie przypadki myślicieli, którzy rozwijali takie wątki, 
nie wyciągnąwszy jednak pełnych konsekwencji, które umożliwi-
łyby stworzenie filozofii podmiotowości opartej czy bezpośrednio 
łączącej się z  filozofią życia. Jednym z  nich był Maine de Biran, któ-
remu Henry poświęcił osobne dzieło 23. Przypomnijmy, że  Maine 
de Biran ujmował podmiotowość jako doświadczenie immanentne 
oparte na doświadczeniu wysiłku, ponadto to on właśnie jest od-
krywcą ciała subiektywnego, ważnej składowej podmiotu. Oprócz 
wspomnianego autora istotną rolę w  genealogii myśli Henry’ego 
odegrali Schopenhauer, Nietzsche i  Freud 24. Schopenhauer, zda-
niem francuskiego filozofa, po pierwsze położył kres panowaniu 
metafizyki przedstawienia, reprezentacji twierdząc, że  nie pokazuje 
ona niczego co mogłoby pretendować do bycia realnym; po drugie 
to właśnie on wypowiedział twierdzenie, że  bycie nie jawi się jako 
przedmiot dany podmiotowi, lecz jako życie. Taka interpretacja staje 
się wydarzeniem, pozwala bowiem na powrót do radykalnego po-
czątku myślenia, a  wraz z  nim filozofia życia umożliwia wysunięcie 
na plan pierwszy afektywności, działania, żywego ciała itd. Z  kolei 
Nietzsche, filozof życia, w  formule wiecznego powrotu tego same-
go oddaje właściwy mu doznaniowy charakter, pathos, wieczny do-
wód tego, co robi z  sobą w  niekończącej się grze cierpienia i  radości. 
Ważne jest to, że  opisy dokonane przez Nietzschego stanowią pod-
stawę dla zarysowującej się ontologii, która odkrywa afektywność 
jako „materię bycia w  nim samym”, afektywną, doznaniową mate-
rię, z  której jest on zbudowany, jego substancję i  żywe ciało (chair). 
Wreszcie Freud. Trzeba powiedzieć, że  miejsce twórcy psychoana-
lizy w  tej genealogii jest ważne, choć nieco dwuznaczne. Z  jednej 
strony Freud zapożycza swoją koncepcję świadomości z  tradycji 
filozoficznej i  wskazuje na świadomość przedstawieniową, repre-
zentacji. Z  drugiej jednak twierdzi, że  podstawa życia  psychicznego 

23 Por. M. Henry, Philosophie et Phénoménologie du corps. Essai sur l`ontologie bi-
ranienne, Paris 1965. 

24 W  Généalogie de la psychanalyse. Le Commencement perdu Henry poświęca 
każdemu z  tych myślicieli dużo miejsca.
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wymyka się takiej świadomości. Twierdzenie o  istnieniu tego, co 
nieświadome (l’inconscient), jest doniosłym twierdzeniem ontolo-
gicznym. Jak to ujmuje sam Michel Henry, Freud

przyjmuje, że  źródłowa istota bycia wymyka się w  samym środku wi-
dzialności, tam gdzie myśl, filozoficzna i  naukowa, szukała jej od cza-
sów Grecji. (...) Nieświadome to nazwa życia 25.

A więc pomimo tradycyjnego myślenia o  świadomości twórca psy-
choanalizy dociera do tego, co istotne dla samego życia i  tym sa-
mym umożliwia jego badanie. 

Ucieleśniona podmiotowość 

Powróćmy do zagadnienia podmiotowości. Podmiot Henry’ego jest 
podmiotem cielesnym. Jest tak, ponieważ zawartość życia, to, czego 
ono doświadcza odsyła do sposobu ujawniania, którym jest żywe 
doznaniowe ciało (la chair d'un pathos) zbudowane z  czysto afek-
tywnej materii, gdzie wszelka separacja jest z  zasady wykluczona. 
Kwestii cielesności Michel Henry poświęcił osobne dzieło pt. Incar-
nation. Une philosophie de la chair 26. Czym jest żywe ciało podmiotu? 
Nasze żywe ciało charakteryzuje się tym, że  czuje każdy przedmiot 
jemu bliski, postrzega jakości tego przedmiotu, widzi kolory, słyszy 
dźwięki, wdycha zapachy, doznaje uczucia twardości ziemi, po któ-
rej stąpa czy szorstkości dotykanego ręką przedmiotu, doświadcza 
wysiłku, który wykonuje. Bowiem  – jak to ujmuje Henry  – nasze 
żywe ciało (chair) nie jest niczym innym niż tym, co doświadczając 
siebie, cierpiąc, trwając i  podtrzymując samego siebie i  tym sposo-
bem samo z  siebie rozkoszując się, według wciąż odnawiających się 
impresji, może czuć ciało-rzecz (le corps), wobec niego zewnętrzne, 
dotykać go, podobnie jak być przez nie dotykanym. Zdaniem fran-
cuskiego filozofa wcielenie polega na fakcie posiadania żywego cia-
ła, czy może więcej: na byciu żywym ciałem. Zatem podmioty jako 
byty wcielone nie są nieruchomymi ciałami, które niczego nie czują, 
nie doświadczają samych siebie ani też nie posiadają świadomości 

25 M. Henry, Généalogie de la psychanalyse. Le commencement perdu, dz. cyt., s.  8.
26 M. Henry, Incarnation. Une philosophie de la chair, Paris 2000.

Michel Henry...7 
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siebie i  rzeczy. Przeciwnie, trzeba by powiedzieć, że  są to byty cier-
piące, przesycone pragnieniem i  lękiem, odczuwające serie impresji 
związanych z  żywym ciałem, ponieważ są one złożone z  jego sub-
stancji wrażeniowej zaczynającej się i  kończącej wraz z  tym, czego 
ono doświadcza. W  tym sensie jest nam łatwo poznać nasze żywe 
ciało, ono „nigdy nas nie opuszcza”. Dlaczego? Jest tak, ponieważ 
żywe ciało przylega do nas w  formie impresji bólu i  przyjemno-
ści, które doznajemy bez przerwy, co w  konsekwencji powoduje, 
że  każdy z  nas dobrze wie, czym jest nasze żywe ciało, nawet jeśli 
nie jesteśmy w  stanie tej wiedzy wyrazić pojęciowo. Inaczej rzecz 
wygląda, gdy uwzględnimy nieruchome, materialne ciało natury; 
ono nie jest nam dane bezpośrednio.
 Michel Henry wyraża pogląd, że  aby myśleć o  ciele jako o  rzeczy-
wistej zasadzie doświadczenia, trzeba „przekreślić” własności tra-
dycyjnego ciała. Wówczas to nasze ciało nie jawi się już jako aspekt 
zewnętrznego, odczutego przez nas ciała, jako rzecz pośród rzeczy, 
przedmiot wśród przedmiotów, tylko właśnie jako żywe podmio-
towe ciało. Tylko przy takim rozumieniu ludzkie żywe ciało może 
przestać być przedmiotem. Takie ciało jednak pomyśleć możemy 
nie w  oparciu o  świat, lecz w  oparciu o  życie. Na tej drodze cieles-
ność traci wszelki światowy charakter. Jest to szczególny rodzaj do-
świadczenia. Henry tak je charakteryzuje:

życie jest samoujawnianiem się, owym źródłowym i  czystym doświad-
czeniem siebie samego, w  którym to, co doświadcza i  to, co jest doświad-
czane tworzą jedność. Jest to jednak możliwe tylko dlatego, że  fenomeno-
logiczny sposób ujawniania się życia jest doznaniowy (un pathos),

jest

tym pozbawionym dystansu i  spojrzenia uściskiem cierpienia (souffrir) 
i  rozkoszy (jouir), którego fenomenologiczną materią jest czysta afek-
tywność, czysta impresyjność, radykalnie immanentna samo-afektyw-
ność nie będąca niczym innym niż naszym żywym ciałem (chair) 27.

A zatem w  przypadku życia, w  którym ujawnia się żywe ciało ( chair) 
nie mamy już do czynienia z  dwoma oddzielnymi składowymi, jak 
to było w  przypadku świata i  ciała (corps). Życie bowiem ujawnia 
żywe ciało, ono się w  nim rodzi, kształtuje i  buduje. Słowem, jeśli 

27 Tamże, s. 173.
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żywe ciało jest impresyjne i  afektywne, to owe cechy nie wywodzą 
się z  niczego innego niż impresyjność i  afektywność samego życia. 
„Żywe ciało  – powie Henry  – jest sposobem, w  jaki życie staje się 
życiem. Nie ma Życia bez żywego ciała, nie ma żywego ciała bez 
Życia” 28. Takie ujęcie zmienia zasadniczo perspektywę. Teraz cho-
dzi przede wszystkim o  uwypuklenie podstawowej relacji, jaka za-
chodzi między życiem a  żywym ciałem (chair). Jest to wewnętrzny 
i  wzajemny związek miedzy życiem a  żywym ciałem.
 Michel Henry interpretuje to zagadnienie, jak sam uważa, w  du-
chu tradycji, w  której ja, podmiotowość i  żywe ciało tworzą jedność, 
zaś jedno i  drugie pochodzi od Życia. W  tym ujęciu narodzenie się 
nie oznacza przyjścia na świat w  postaci ciała-przedmiotu, który 
zostaje umieszczony pośród innych ciał podległych prawom świa-
ta. Takie ciało jest bowiem pozbawione możliwości doświadczania 
siebie w  sposób doznaniowy. Narodzić się oznacza:

przybyć do życia jako żyjąca, transcendentalna sobość (soi), doświad-
czająca sama siebie w  żywym ciele w  sposób, w  jaki doświadcza się 
całego żywego ciała 29.

Jest to możliwość, która sama tkwi „w możliwości absolutnego 
Życia”.
 Żywe ciało łączy się bezpośrednio z  najbardziej podstawo-
wą składową kondycji ludzkiej. Zgodnie z  tą koncepcją: narodzi-
ny  – jak mawiał Tertulian  – są długiem wobec śmierci. A  zatem ciało 
przy narodzinach jest ciałem śmiertelnym. Urodzić się oznacza uro-
dzić się dla śmierci, przez co w  naszym ciele ujawnia się skończo-
ność. Nie można tu także pominąć innych istotnych cech ludzkiej 
cielesności i  samej podmiotowości, a  więc tego, co łączy się z  odży-
wianiem, odczuwaniem zmęczenia i  senności, doświadczaniem tru-
dów oraz pragnień. Nie bez znaczenia pozostaje fakt narodzenia się 
z  ciała kobiety. Zdaniem Michela Henry’ego, przechodząc od obiek-
tywnych określeń materialnego ciała do doznaniowych (pathétique) 
żywego ciała, szczególny nacisk kładzie się na cierpienie. Cierpie-
nie bowiem określa jeden z  fundamentalnych afektywnych nastro-
jów, przez które życie dotyka swej podstawy. Nie przez przypa-
dek więc cierpienie zajmuje pierwszorzędne miejsce w  określaniu 

28 Tamże, s. 174.
29 Tamże, s. 178.
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rzeczywistości żywego ciała. Jest tak ponieważ  – jak twierdzi fran-
cuski  filozof –

cierpienie odnosi się do prawdy absolutnej, do ukrytego procesu, 
w   którym życie źródłowo staje się sobą w  pierwotnym cierpieniu 30.

Oznacza to, że  rzeczywistość ciała, to, czym ono jest, tworzy się 
w  oparciu o  cierpienie, słowem „żywe ciało i  pathos są współ-
substancjalne w  procesie, w  którym życie staje się sobą” (tamże). 
W  konsekwencji, przy takim ujęciu, ciało z  obiektywnego, material-
nego ciała staje się żywym, cierpiącym ciałem. Ciało to dane jest 
w  odczuwaniu (pathos) życia, jest ono realnie doświadczane w  każ-
dej z  naszych najbardziej elementarnych impresji. Takie ujęcie prob-
lematyki cielesności zmienia zasadniczo perspektywę. Obiektywne 
określanie materialnego ciała (corps), które ukazuje się nam w  świe-
cie, ustępuje miejsca określeniom afektywnym i  impresyjnym ujaw-
niającym się w  doznaniowości (pathos) życia. Określenia afektywne 
i  impresyjne konstytuują fenomenologiczną materię, z  której składa 
się żywe ciało, jego prawdziwa substancja, jego rzeczywistość.
 Jeden ze sposobów ukazywania się życia polega na doznawaniu 
(pathos), a  dokładniej samo-impresyjności czy samo-doznaniowości 
żywego ciała (chair). Można nawet powiedzieć, że  życie przybiera 
formę impresyjną. Ma to istotne znaczenie, ponieważ fenomenolo-
gia życia doprowadza do fenomenologii żywego ciała. Henry pod-
kreśla to dobitnie pisząc, że  życie przychodzi do nas doświadczone 
w  żywym ciele. Słowem, bez przerwy rodzi się w  nas impresja, owa 
najprostsza modalność życia. W  konsekwencji żywe ciało nie jest 
niczym innym niż „możliwością skończonego życia, które czerpie 
swoją możliwość z  Arcy-możliwości życia nieskończonego”. Za-
uważmy, że  takie przekonanie umożliwia odniesienie problematyki 
żywego ciała do szerszej relacji, jaka istnieje między życiem człowie-
ka a  Życiem Absolutnym. Mamy tu zatem do czynienia ze swoistą 
próbą zakorzenienia doświadczenia podmiotowego, doświadcze-
nia żywego doznaniowego ciała w  szerszej podstawie, a  dokładniej 
w  metafizyce życia. 

30 Tamże, s. 187.
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Żywa podmiotowość a  Życie Absolutne

Związek między życiem podmiotowym a  Życiem absolutnym Mi-
chel Henry analizuje w  dziele C’est moi la Vérité 31. Przypomnijmy, 
że  refleksja nad podmiotem mieści się w  obrębie życia. Tym samym 
ujawnienie się prawdziwej istoty podmiotu nie ma nic wspólnego 
z  prawdą świata. Francuski filozof powtarza często, że  tylko „wszę-
dzie tam, gdzie jest Życie, dokonuje się samo-ujawnienie”. Jak pa-
miętamy, sposób ujawniania się właściwy życiu polega na fakcie 
doświadczania samego siebie. Istnieją dwa sposoby tego doświad-
czania: sposób Życia absolutnego oraz sposób właściwy każdej ży-
wej podmiotowości. Co znaczy, zapytajmy, doświadczać siebie jako 
fakt Życia? Doświadczać siebie jako fakt oznacza rozkoszować się 
sobą. Rozkoszowanie się (la jouissance) nie zakłada bowiem żadne-
go zróżnicowania. Henry, jak wiemy, podkreśla to wielokrotnie: 
„Samoujawnianie się życia jest pierwotnym samorozkoszowaniem 
się, które określa istotę życia” 32.
 Z koncepcją, w  której Życie jest konstytutywne dla pierwotne-
go Objawienia, łączy się nowa koncepcja podmiotu, nowa koncep-
cja człowieka  – człowieka jako istoty żyjącej, żywej jednostki, czło-
wieka jako „syna Życia”. Jak wiadomo w  klasycznej greckiej myśli 
człowieka określa się jako: dzoon logon ehon, czyli istotę żywą po-
siadającą logos  – tj. rozum i  język. Z  tego określenia wynika jed-
nak, że  życie jest czymś mniejszym niż człowiek, a w  każdym ra-
zie czymś mniejszym niż jego człowieczeństwo. Stąd stwierdzenie 
Heideggera, który to analizował, że  życie można zrozumieć tylko 
w  sposób negatywny lub prywatywny w  oparciu o  to, co jest właś-
ciwe człowiekowi. Otóż zdaniem Henry’ego jest przeciwnie. Życie 
jest czymś więcej niż człowiek, więcej niż tym, co w  myśli klasycz-
nej stanowi jego człowieczeństwo, jego logos, rozum i  język. I  właś-
nie w  tej mierze, w  jakiej Życie jest czymś więcej niż człowiek rozu-
miany jako istota żywa, trzeba wyjść od Życia nie od człowieka. Nie 
możemy jednak na określenie podmiotu życia używać słowa „byt”, 
mówiąc np., że  „życie jest”. Takie określenie, właściwe językowi 
świata i  Bytu, zrodzone w  myśli greckiej, nie oddaje sedna sprawy. 
Życie nie jest. W  tym punkcie Henry pisze:

31 M. Henry, C‘est moi la Vérité. Pour une philosophie du christianisme, Paris 1996.
32 Tamże, s. 44.
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Życie nie jest... Ono wciąż przybywa i  nie przestaje tego robić. Owo 
bezustanne przychodzenie życia, to jego wieczne przybywanie w  sobie 
jest procesem bez końca, ruchem. W  wiecznym dopełnianiu się tego 
procesu życie rzuca się w  siebie, rozbija się o  siebie, doświadcza siebie, 
rozkoszuje się sobą, tworząc bez przerwy swoją własną istotę, która po-
lega na rozkoszowaniu się sobą. W  ten sposób życie stale zradza samo 
siebie 33.

Owo stałe i  wiecznie rodzące się życie ujawnia się doznaniowo i  po-
przez żywe ciało. To właśnie oznacza zwrot „doświadczać same-
go siebie”: doświadczać tego, co w  żywym ciele (la chair) nie jest 
niczym innym niż tym, czego ono doświadcza. Ta identyczność 
doświadczającego i  doświadczanego stanowi istotę podmiotowo-
ści bycia sobą (Ipséité). Jak widać nie ma tutaj innego i  zewnętrzno-
ści. Jest natomiast całkowita wewnętrzność i  tożsamość, w  oparciu 
o  którą tworzy się doznaniowa, afektywna podmiotowość. A  właś-
ciwie nie tworzy się, lecz zostaje zrodzona. „Ja sam, moja sobość 
(soi) z  konieczności różny od kogoś innego zostaję zrodzony w  sa-
morodzeniu się absolutnego Życia” 34.
 Przypomnijmy raz jeszcze, urodzić się nie oznacza przyjść na 
świat (dans le monde), urodzić się to przybyć do życia, wejść w  życie. 
Tym samym Życie przenika każdego z  tych, których zradza, w  ten 
sposób, że  nie ma w  nich niczego, co nie byłoby żywe, niczego, co 
nie zawierałoby w  sobie istoty życia. Innymi słowy, jako podmiot do-
świadczam samego siebie stale, ale nie jestem źródłem tego doświad-
czenia. Owa samo-doznaniowość określająca moją istotę nie jest 
moim faktem. Nie pobudzam siebie (je ne m’affecte pas) w  sposób ab-
solutny. Jest to słabsze znaczenie pojęcia samo-doznaniowości, które 
odnosi się do człowieka. Jaka jest zatem relacja między jednym a  dru-
gim? W  jaki sposób to, co jest po stronie człowieka, odsyła do abso-
lutnego życia jako swego fundamentu? Zdaniem Henry’ego odbywa 
się to w  ten sposób, że  poszczególny człowiek doświadcza samego 
siebie tylko wewnątrz ruchu, poprzez który Życie rozkoszuje się 
sobą w  wiecznym procesie samo-doznawania. W  ten sposób wyjaś-
nia się pasywny charakter każdego podmiotu. Każdy  poszczególny 

33 M. Henry, C‘est moi la Vérité. Pour une philosophie du christianisme, dz. cyt., 
s. 74.

34 Tamże, s. 132.
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człowiek, każdy podmiot (sobość) jest pasywny wobec wiecznego 
procesu samo-doznaniowości Życia, które go zradza 35.
 Człowieka łączy z  życiem mocna, wewnętrzna więź. Doświad-
czamy jej w  sposób pasywny. Więź ta jest tak mocna, że  Michel 
Henry nie waha się powiedzieć, że  jest ona silniejsza od wolności. 
Istnieją dwa aspekty tego doświadczenia. Pierwszym jest cierpie-
nie. Owo podleganie czemuś, czego się doświadcza, znoszenie, cier-
pienie to jednocześnie podtrzymywanie samego siebie. Doświad-
czanie samego siebie w  cierpieniu odsyła do samego siebie w  ten 
sposób, że  utrzymuje się siebie, będąc za siebie odpowiedzialnym 
i  jednocześnie nie mogąc pozbyć się owej odpowiedzialności. Ta 
więź określa podmiotowość. Naznaczona jest ona afektywnym na-
strojem. Tego typu doświadczenie jest ciężkie, waży, przygniata, 
przeżywa trwogę o  bycie sobą. Kresem tego doświadczenia jest roz-
pacz. Jednakże istnieje także drugi aspekt. Człowiek, doświadcza-
jąc samego siebie, wchodzi w  posiadanie samego siebie od strony 
innej modalności życia, od strony rozkoszowania się. Jest on owym 
rozkoszowaniem, przepełnia go wówczas odmienny afektywny na-
strój, nastrój radości. Jego kresem jest poczucie szczęśliwości. Tym 
sposobem odsłania się przed nami

antynomiczna struktura Życia jako antynomia fundamentalnych na-
strojów, w  których życie objawia się samemu sobie doświadczając sie-
bie w  żywym ciele (chair) swego własnego doznania (pathos) 36.

Cierpienie i  radość współkonstytutywne dla samoujawniania się 
życia odsyłają do pierwotnej jedności. Dotykamy tutaj podstawo-
wego dla tej filozofii poziomu rozważań. Śmiało można go nazwać 
poziomem metafizycznym. 
 Z tej samej relacji między absolutnym Życiem a  życiem jednost-
kowym człowieka wyłaniają się niebezpieczeństwa. Mogą one do-
tyczyć tak cierpienia, jak i  rozkoszowania się. Nietrudno się domy-
śleć, że  gdy chodzi o  cierpienie to z  jednej strony kryje się tu stała 
możliwość utraty nadziei i  popadnięcia w  rozpacz, z  drugiej po-
kusa stania się wyznawcą słabości i  cierpienia wraz ze wszystkimi 

35 W  Essence de la manifestation francuski filozof pisze: „wewnętrzna struktura 
immanencji ostatecznie została zrozumiana i  opisana jako pasywność bycia wo-
bec siebie, jako ontologiczna źródłowa pasywność”, dz. cyt., s.  585.

36 M. Henry, C‘est moi la Vérité. Pour une philosophie du christianisme, dz. cyt., 
s. 251.
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wynikającymi z  tego konsekwencjami tak wnikliwie opisywanymi 
przez Nietzschego. Gdy chodzi o  rozkoszowanie się, to przyczyną 
niebezpieczeństwa jest iluzja, która polega na tym, że  człowiek za-
pomina o  tym, że  jest „synem Życia”. Ale to nie bogactwo rozko-
szowania się, pełnia przeżywanej przyjemności i  błogość z  tego wy-
nikająca jest powodem, lecz jej przeżywanie przez człowieka jako 
całkowicie jego własne dobro. Henry nazywa to przekleństwem. Co 
jest przeklęte? Przeklęty jest ów sposób życia, doświadczania siebie 
i  czucia jakby życie było życiem całkowicie autonomicznym, odczu-
cie nasycenia i  wypełnienia dobrami. 
 Michel Henry przypomina, że  źródłem, w  oparciu o  które ja jest 
dane samo sobie oraz to, co jest jego treścią, a  więc jego władze i  do-
świadczane przyjemności, źródłem tym jest absolutne Życie. Ono 
wywołuje brak w  każdym ludzkim ja. W  człowieku brak ten powo-
duje ogromne pęknięcie. Henry tak to charakteryzuje:

ten brak i  ta absolutna pustka jest Głodem, którego nic nie może zaspo-
koić, Głodem i  Pragnieniem (Soif) życia, które zaspokoić może jedynie 
absolutne Życie będące Jedynym Pożywieniem. To Jedyne Pożywienie 
stanowi samodopełnienie się absolutnego Życia 37.

Jest ono jednocześnie, dodajmy, wypełnieniem miłości absolutnego 
Życia, przez co następuje przekształcenie najcięższego jarzma, naj-
cięższego cierpienia w  lekkość i  upojenie miłością bez granic. 
 Jak wygląda ostatecznie sytuacja podmiotowości? Otóż będąc 
w  całości sobą, posiadając jakiś rodzaj swojej własnej doznaniowej 
substancji, a  mianowicie swoje własne życie, takie jak je doświad-
cza, podmiot nie posiada go jednak za sprawą samego siebie, lecz 

otrzymuje tę własną substancję, która jest jego samodoznaniowością, 
od innej absolutnie różnej substancji, władzy innej niż jego własna, wła-
dzy, której jest absolutnie pozbawiony, władzy absolutnego Życia, któ-
ra umieszcza siebie w  tym, co żyje 38.

Czy wobec tego dochodzi tutaj do swoistego zakwestionowania 
ludzkiego ja? Wydaje się raczej, że  absolutna podmiotowość zako-
rzenia się w  metafizyce absolutnego Życia, z  której czerpie swoje 
znaczenie i  nie przekształca się, jak miało to miejsce w  idealizmie, 
w  wykorzeniony i  pozbawiony oparcia pusty byt.

37 Tamże, s. 259.
38 Tamże, s. 263.
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Michel Henry i  immanencja

Filozoficzne dociekania Michela Henry’ego wpisują się w  wyraźnie 
zaznaczającą się we Francji tradycję  – zarazem kartezjańską i  anty-
-kartezjańską. Kartezjańska jest zaabsorbowana dojściem do jakiejś 
podstawy, która byłaby pewna i  oczywista. Anty-kartezjańska do-
maga się obalenia roszczeń racjonalizmu i  jego rozmaitych form, 
zwłaszcza w  nauce, oraz ponownego, czysto metafizycznego roz-
winięcia zagadnienia podstawy. Równoległe i  kontrastujące ze sobą 
ewolucje, jak ta Léona Brunschvicga i  Maurice’a Blondela, mogłyby 
służyć za wzorzec dla tej francuskiej tradycji, dla jej napięć czy we-
wnętrznych wahań pomiędzy chęcią stworzenia dyskursu godnego 
nauk a  krytyką nauk, która z  konieczności utrwala się na obszarze 
im nie znanym. Otóż myśl Edmunda Husserla przedstawia te same 
dwuznaczności, poza którymi jej spadkobiercy, na przykład Mauri-
ce Merleau-Ponty i  Michel Henry, poszukiwali dróg wyjścia. Pytania 
stawiane przez te dwuznaczności można wypowiedzieć w  termi-
nach immanencji i  transcendencji 1, wewnętrzności i    zewnętrzności 2, 

1 Por. w  związku z  tym dokonaną przez Léona Brunschvicga krytykę rozpra-
wy doktorskiej M. Blondela, L’action (1893). Essai d’une critique de la vie et d’une 
science de la pratique, PUF, Paris 1950, w: Études blondéliennes, zeszyt pierwszy, 
PUF, Paris 1951, s.  99-104.

2 Mamy tu oczywiście na myśli E. Lévinasa, Całość i  nieskończoność. Esej 
o    zewnętrzności, tłum. M. Kowalska, PWN, Warszawa 1998.

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2010 
MICHEL HENRY FENOMENOLOG ŻYCIA 
Redakcja naukowa Andrzej Gielarowski, Robert Grzywacz



106 Paul Gilbert

bądź jeszcze subiektywności i  obiektywności. Zobaczymy, że  filo-
zofia nie może się zadowolić tymi przeciwieństwami; jej poszuki-
wania prowadzone w  kierunku pewnej „podstawy” skłaniają nie-
ustannie do przekraczania tych przeciwieństw, utrzymując je jako 
elementy nadające strukturę jej własnej racjonalnej konstrukcji.

Fenomenologia Husserlowska

Kuszące byłoby oczywiście uczynienie z  Husserlowskiej fenomeno-
logii jakiegoś systemu, ale musimy uznać fakt ciągłego pogłębiania 
myśli Husserla, i  to z  pewnymi przesunięciami czy przestawieniami 
wcześniej wypracowanych tez, a  także z  formułowaniem nowych 
twierdzeń bądź, przeciwnie, z  porzucaniem niektórych uprzednich 
ustaleń. Pod tym względem szczególnie interesujące jest coraz bar-
dziej widoczne u  założyciela współczesnej fenomenologii napięcie 
pomiędzy idealizmem konstytuującej świadomości a  realizmem 
donacji w  samym środku naoczności oraz coraz bardziej stanowczy 
wybór na rzecz idealistycznej konstytucji.
 Jak zauważyła Elisabeth Rigal 3, to napięcie przenika pierwszą 
część Idei z  1913 roku. Zanim Husserl do tego doszedł, przebył już 
pewną drogę; musiał krok po kroku uwolnić się od wciąż psycho-
logizującej i  reistycznej koncepcji horyzontu świadomości 4. Z  jednej 
strony skłonność ku idealizmowi można stwierdzić w  takich frag-
mentach jak §  75, który zamyka rozdział 1 trzeciej części, a  którego 
tytuł brzmi: „Fenomenologia jako opisowa nauka dotycząca istoty 
czystych przeżyć” 5. Teza opisowa zwraca fenomenologię w  kierun-
ku najbardziej uniwersalnej struktury transcendentalnie czystych 
przeżyć; dlatego fenomenologiczne spojrzenie musi wydobyć z  „sa-
mego siebie zasadę swej prawomocności”. Intencjonalna ejdetyka 
zyskuje w  ten sposób cechy idealistyczne. Z  drugiej strony, według 

3 E. Rigal, Les deux paradigmes husserliens, w: L’intentionnalité en question. Entre 
phénoménologie et recherches cognitives, red. D. Janicaud, Vrin, Paris 1995, s.  37-62.

4 Por. w  związku z  tym znakomite dzieło J.-Fr. Lavigne, Husserl et la naissance 
de la phénoménologie (1900-1913), PUF, Paris 2005, który odczytuje pierwsze prace 
Husserla, ukazując w  nich ewolucję i  wynalezienie idealistycznej doktryny, właś-
ciwej założycielowi współczesnej fenomenologii.

5 E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i  fenomenologicznej filozofii, ks. I, tłum. 
D.  Gierulanka, PWN, Warszawa 1975, s.  220.
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§  86, który wieńczy rozdział 2 tej samej części, fenomenologia przy-
biera realistyczny obrót w  tym, iż rozpatruje przede wszystkim 
„konstytucję przedmiotów świadomości” 6 w  tym sensie, iż

stara się zbadać […] w  jaki sposób obiektywne, nie efektywnie imma-
nentne jednostki (…) są „uświadamiane”, „domniemane”, w  jaki spo-
sób ukształtowania świadomościowe o  bardzo różnej, a  przecież z  isto-
ty wymaganej budowie, należą do zachowującej swą identyczność 
jedności tego, co domniemane, i  jak należałoby te ukształtowania meto-
dycznie ściśle opisać 7.

 Rozróżnienie między idealistyczną intencją i  realistyczną na-
ocznością było wypracowywane stopniowo przez Husserla, który 
w  §  16 piątego Badania, opublikowanego w  1901 roku i  kończącego 
serię Badań logicznych, kładł nacisk na pierwotność intencjonalno-
ści. Przyznawał równocześnie, że  elementy aprioryczności nakła-
dają się na dynamizm świadomości, która może jedynie rozpoznać 
je w  sposób naoczny. Autor chciał w  ten sposób ostatecznie odejść 
od otaczającego go psychologizmu. We wcześniejszych tekstach 
nie miało jeszcze miejsca dostrzeżenie tej oryginalnej intuicji inten-
cjonalności, która wyłania się w  związku z  nowym ujęciem aktu 
świadomości. Akt świadomości jest teraz interpretowany z  całą ści-
słością transcendentalnej myśli i  z  odstąpieniem od kanonów psy-
chologicznych, które są łatwo rozpoznawalne we wcześniejszych 
dziełach. Rozwinięcia przedłożone w  1913 roku w  pierwszej części 
Idei, w  szczególności w  rozdziale 3 trzeciej części: Noeza i  noemat, 
przedłużają to, co zostało powiedziane w  1901 roku na temat pary 
intencja-naoczność, pogłębiając w  ten sposób punkt widzenia zapo-
czątkowany wcześniej dla wyłożenia kwestii racjonalnego znacze-
nia kategorii. Na całej rozciągłości przemierzanej drogi świadomość 
jest jednak rozpatrywana w  jej czystej funkcjonalności: naoczność 
należy do formy intencji.
 Tym niemniej rozróżnienie intencji i  naoczności wydobywa na 
światło dzienne dwa znaczenia słowa „rzeczywisty”: ejdetyka wią-
że się z  rzeczywistym przeżyciem, takim jednak, którego sensowna 
rzeczywistość wyłania się, ściśle rzecz biorąc, z  przeżycia; rzeczywi-
stość tego przeżycia skoncentrowanego w  strumieniu świadomości 

6 Tamże, s.  275.
7 Tamże, s.  277.
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nie jest pojmowana jako (en) jego transcendentna rzeczywistość, da-
jąca się opisać w  zwyczajnym sensie tego słowa, zbadać jak to, co 
widziane „obiektywnie”. Uwaga dodana do reedycji (1913 r.) piąte-
go Badania mówi w  istocie co następuje:

[…] daje się odczuwać coraz silniej, że  opis intencjonalnej przedmioto-
wości jako takiej (branej tak, jak ona sama uświadamiana jest w  kon-
kretnym przeżyciu aktowym) wyznacza inny kierunek opisów dokony-
wanych czysto intuicyjnie i  adekwatnie niż opis efektywnych zasobów 
aktu, i że  także on musi być oznaczany jako fenomenologiczny 8.

 Zauważmy wszelako, iż badanie intencji świadomości jest na-
stępstwem „widzialności” jej zdarzenia, że  jest tu zatem pewna 
naoczność tego, czym jest intencja w  swojej istocie. Taki jest po-
wód niezdecydowania Husserla w  odniesieniu do jego własnych 
refleksji 9.
 Rigal podkreśla wahania Husserla: radykalne rozróżnienie po-
między ejdetyczną intencją a  obiektywną naocznością nie jest możli-
we; faktycznie musimy rozróżnić dwie formy zarówno intencjonal-
ności, jak i  naoczności, skoro naoczność idzie za ukierunkowaniem 
intencji, a  intencja stanowi kontynuację naoczności, do której dąży. 
„Realizm” jednej towarzyszy idealizmowi drugiej i  odwrotnie. Ich 
stosunki nie jest więc łatwo wyrazić. W  § 80 Idei jest więcej dbałości 
o  rozróżnianie niż o  to, by łączyć

8 E. Husserl, Badania logiczne, t.  2: Badania dotyczące fenomenologii i  teorii pozna-
nia, cz. 1, tłum. J. Sidorek, PWN, Warszawa 2000, s.  499-500.

9 Zob. odnośnie do tego R. Ingarden, Husserl. La controverse idéalisme-réalisme, 
Vrin, Paris 2001. [Praca ta, wydana w  języku francuskim, stanowiąca wybór i  ko-
mentarz czterech tekstów Ingardena dotyczących sporu idealizmu z  realizmem 
u  Husserla, pokrywa się częściowo z  opublikowanymi po polsku studiami Ingar-
dena nt. Husserla, zamieszczonymi w: R.  Ingarden, Z  badań nad filozofią współczes-
ną, PWN, Warszawa 1963, s.  453-472, 550-622  – (przyp. tłum.)]. Sam Husserl pisał 
w  Przedmowie do E. Finka, De la phénoménologie, Éditions de Minuit, Paris 1974: 
„bezsporne niedoskonałości moich prezentacji (niemal nieuniknione podczas 
pierwszego przebijania się nowych myśli) są współwinne nieporozumień i  zało-
żeń co do punktu widzenia, które [to nieporozumienia i  założenia]  – świadomie 
czy nie  – kierują krytyką” (s. 13-14). Zasygnalizujmy wagę słownictwa Husserla, 
który odróżnia „przedmiotowość” (l’objectité  – formalny horyzont intencjonalnej 
aktywności) i  „obiektywność” (l’objectivité  – to, co w  sobie jest „transcendentne” 
w  swojej oryginalności) [w polskim przekładzie występuje przeważnie termin 
„obiekt” lub „obiekty”  – przyp. tłum.].
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t o, c o  c z y s t o  s u b i e k t y w n e  w   s p o s o b i e  p r z e ży w a n i a, 
oraz pozostałą z a w a r t o ś ć  p r z e ży c i a  j a k b y  o d s z c z e p i o n ą 
o d  J a 10. […] w  przeżyciach należy odróżnić stronę subiektywnie skie-
rowaną i  skierowaną obiektywnie (…) tej dwustronności (…) odpowia-
da podział badań (…): jedne z  nich są skierowane na czystą podmio-
towość, drugie na to, co należy do „konstytuowania się” obiektu dla 
podmiotu 11.

 Husserl jednakże wydaje się jeszcze zdeterminowany w  tym my-
śleniu przez „reistyczną”, „obiektywistyczną” koncepcję tego, co 
jest w  sobie, transcendentne. Skoro tak, zadaje pytanie Rigal, to czy 
nowy wkład dzieła z  roku 1913 stanowi prawdziwą zmianę para-
dygmatu ze strony Husserla. W  istocie wydaje się jasne, że  Husserl 
faktycznie tłumaczy „gruntowną przeróbkę pojęcia immanencji […] 
poprzez zastosowanie dwudzielnego układu immanencji” 12, gdzie 
zbiegają się ze sobą treści immanentne (ejdetyczne) i  treści intencjo-
nalne (intencjonalność w  ścisłym sensie). Według Rigal ta przerób-
ka otwiera przestrzeń dla „czystej i  zwykłej transcendencji” 13  – lecz 
jest to dokładnie to, od czego Husserl będzie później usiłował uwol-
nić swoją refleksję. Istnieje faktycznie naoczność ducha względem 
własnych jego działań  – przy czym naoczność przybiera formę in-
tencjonalności, czy też uwidacznia jej dynamizm i  kierunek, i  ta na-
oczność właśnie weźmie górę nad „realistyczną” naocznością trans-
cendentnych przedmiotów.
 W swoich Medytacjach kartezjańskich z  1929 roku Husserl wydaje 
się dokonywać rozstrzygnięć wśród niejasności. Stwierdza tam rze-
czywiście, że  „fenomenologia jest eo ipso, aczkolwiek w  zasadniczo 
nowym znaczeniu słowa, transcendentalnym idealizmem” 14. W  czym 
się tutaj przejawia „nowe” znaczenie idealizmu? Według Lavigne’a 
to nowe znaczenie, które pojawia się przed rokiem 1913,

10 Wprowadzam nieznaczne modyfikacje w  cytowanym tekście (a→ą), aby 
morfologicznie uzgodnić cytat z  poprzedzającym go kontekstem  (przyp. tłum.).

11 E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii, dz. cyt., 253. 
„Obiektowi” w  polskim przekładzie Idei odpowiada „obiektywność” w  cytowa-
nym przez autora tłumaczeniu francuskim  (przyp. tłum.).

12 E. Rigal, Les deux paradigmes husserliens, dz. cyt., s.  61.
13 Tamże.
14 E. Husserl, Medytacje kartezjańskie, tłum. A. Wajs, PWN, Warszawa 1982, 

s.  125 (§ 41).
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nie pozostawia otwartej „możliwości świata rzeczy w  sobie”, czy to jako 
pojęcia problematycznego, czy jako regulatywnego ideału, lecz usuwa 
ją całkowicie, asymilując całościowo wszelki wymiar ontologiczny cze-
goś „w sobie” wewnątrz obszaru intencjonalnego życia, odniesionego 
w  pełni do ego 15.

 Czyż jednak Jean-Luc Marion nie wypracowuje swojej interpre-
tacji aktu fenomenologicznego, powracając do intuicji, którą Hus-
serl w  swoich ostatnich tekstach odsuwał na bok z  racji swojego fe-
nomenologicznego idealizmu transcendentalnego? Czy należy mieć 
za nic oryginalność intuicji wyrażonej w  tytule § 24 pierwszej części 
Idei: Zasada wszelkich zasad? Istotnie Husserl pisze tam, że  „każda 
źródłowo prezentująca naoczność jest źródłem prawomocności po-
znania”, oczywiście w  „tych granicach, w  jakich się tu prezentu-
je [to, co się prezentuje]” 16. Czy przez „granice” należy rozumieć 
pojawienie się transcendentalnej intencjonalności, czy też przeciw-
nie  – określony w  sposób konieczny realizm „jak” (niem. wie) tego, 
co się prezentuje? 17 Czy naoczność, o  którą tutaj chodzi, należy do 
ejdetycznej intencji i  do konstytuującej świadomości jako rodzaj re-
fleksyjnej naoczności kategorii, które uprzednio determinują akt 
świadomości, bez względu na rzeczywiste działanie „tego, co się 
tu prezentuje”? Albo czy nie jest to raczej naoczność wewnętrzna 
intencji, taka jednak, iż nic się tutaj nie zjawia, nic tu nie jest widocz-
ne, prezentując się paradoksalnie; wywołało to wielką wdzięczność 
Emmanuela Lévinasa wobec Husserla:

15 J.-Fr. Lavigne, Husserl et la naissance de la phénoménologie, dz. cyt., s.  21. 
W  zakończeniu swojego dzieła autor pisze tak samo: „Zadaniem Husserlowskiej 
 teorii intencjonalności noematycznej, wypracowywanej w  latach 1908-1912, jest 
realizacja autentycznej redukcji ontologicznej, która funkcjonuje jak zaprzecze-
nie transcendencji” (s. 725), tej transcendencji, którą w  roku 1907, w  drugim ze 
swoich wykładów z  Getyngi, (Idea fenomenologii. Pięć wykładów, przeł. J. Sidorek, 
PWN, Warszawa 1990, s.  45) Husserl określił jako zagadkową. Paul Ricoeur pod-
kreślał już w  1953 roku ów wybór Husserla oraz jego „bezpowrotną redukcję 
wszelkiej możliwej ontologii […] [nie ma] w  bycie czy w  bytach nic ponad to, co 
zjawia się człowiekowi i  przez człowieka” (P.  Ricoeur, À l’école de la phénoménolo-
gie, Vrin, Paris 1986, s.  144).

16 E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii,, dz. cyt., s.  73.
17 Por. § 80 pierwszej części Idei: czyste „Ja” „daje […] sposobność do wie-

lu ważnych opisów, właśnie w  odniesieniu do szczególnych sposobów, w  jakie 
[niem. wie] ono stanowi przeżywające „Ja” w  odpowiednich odmianach przeżyć 
albo modyfikacjach przeżyciowych” (s. 253).
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Idea intencjonalności pojawiła się jak wyzwolenie (…). Intencjonalność 
wniosła nową ideę wychodzenia poza siebie, pierwotnego wydarzenia 
warunkującego wszystkie pozostałe 18.

 Tym, co daje się widzieć w  fenomenologicznej intencjonalności, 
jest zatem zasadnicze wyjście ducha poza siebie, ale wyjście, któ-
re ujawnia się w  odpowiedzi na wezwanie, a  nawet nakaz  – w  ten 
sposób Husserl prowadzi Lévinasa w  kierunku jego Eseju o  ze-
wnętrzności 19, ale bez wątpienia nie jest to Husserl zgodny z  póź-
nym Husserlem… 20. Czyż Ricœur nie mówił słusznie o  „herezjach 
fenomenologii” 21, jakkolwiek mogą one dochodzić jakiegoś po-
krewieństwa wobec założyciela fenomenologii? Czy Husserl, któ-
ry zwracał uwagę przede wszystkim na immanencję świadomości 
i  jej „przedmiotów”, nie zlekceważył kiedyś tego, co stanowi pew-
ną resztę? Czy akcentowany przez niego fenomenologiczny idea-
lizm transcendentalny, na którym decydował się stopniowo skupiać 
swoje refleksje, musi być uważany za wyłączny?

Michel Henry

Jeśli fenomenologiczne herezje polegają na wychodzeniu z  imma-
nencji, tezy Michela Henry’ego, który  – przeciwnie  – kładzie na 
nią nacisk, byłyby całkowicie „ortodoksyjne”. A  jednak przypad-
ki kwestionowania fenomenologii ze strony tego filozofa są licz-
ne. Tym niemniej dotykają one zasadniczo tematu intencjonalności 
oraz jej ekstatycznej 22 formy, której kres stanowiłaby przedmiotowa 

18 E. Lévinas, Odkrywając egzystencję z  Husserlem i  Heideggerem, tłum. E. Sowa, 
Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2008, s.  151.

19 Tenże, Całość i  nieskończoność. Ta inspiracja nie przeszkadza Lévinasowi 
krytykować łatwo rozpoznawalnego racjonalizmu w  epistemologicznej per-
spektywie Husserla; por. w  związku z  tym jego rozprawę doktorską La théorie 
de  l’intuition dans la phénoménologie de Husserl, Alcan, Paris 1930.

20 Por. Fr.-D. Sebbah, L’épreuve de la limite. Derrida, Henry, Lévinas et la phéno-
ménologie, PUF, Paris 2001.

21 P. Ricœur, À l’école de la phénoménologie, dz. cyt., s.  9. Por. także J. Greisch, 
Le  cogito herméneutique. L’herméneutique philosophique et l’héritage cartésien, Vrin, 
Paris 2000, s.  15.

22 Chodzi tutaj o  wspomnianą wyżej ideę wychodzenia świadomości poza 
nią samą  (przyp. tłum.).
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 naoczność 23. Artykuł Cztery zasady fenomenologii, napisany dla nu-
meru specjalnego „Revue de métaphysique et de morale”, a  po-
święcony dziełu Réduction et donation Jean-Luca Mariona 24, podaje 
w  wątpliwość trzy zasady klasycznej fenomenologii („ile zjawiska, 
tyle bytu”, „źródłowo prezentująca naoczność”, „z powrotem do 
rzeczy samych”, jak również zasadę wypracowaną przez Mariona  – 
„im więcej redukcji, tym więcej donacji”). W  odniesieniu do pierw-
szej zasady Henry podkreśla zakładaną tu tożsamość ukazywania 
się i  bycia: aby być, trzeba się ukazywać.

(…) [P]onieważ ukazywanie się rozpościera swoje panowanie, to bycie 
także rozpościera swoje, ponieważ posiadają one jedno i  to samo króle-
stwo, jedną i  tę samą istotę 25.

Ukazywanie się kładzie podwaliny pod bycie, i  nonsensem byłoby 
pytanie o  sens bycia dla niego samego; fenomenologia rzeczywiście 
wchłania ontologię.
 Druga zasada jest krytykowana zgodnie z  tym samym rozu-
mieniem, jednak z  punktu widzenia naoczności: Henry przywo-
łuje tutaj Kartezjusza i  jego hiperboliczne wątpienie, które dotyczy 
wszelkiej oczywistości i  wszelkiej naoczności, które usuwa zatem 
wszystko, co się ukazuje, jako ukazujące się, lecz ustaje wobec osta-
tecznej oczywistości cogito, ujmowanego w  jego akcie osobistego 
ukazywania się. „(…) [B]yt, którym jesteśmy i  do którego redukuje 
się wszelkie bycie (…) czerpie siłę bycia z  ukazywania się i  to jedy-
ną siłę” 26. Proponuje się wówczas trzecią zasadę, która uwzględnia 
intencję i  jej „przedmiotowy” horyzont, zaprzeczając dwóm wcześ-
niejszym zasadom, gdyż chodzi teraz o  to, do czego mamy dostęp, 
o  to, co jest transcendentne bądź też za takie uważane. „(…) [J]akoś 
istnieją Sachen, rzeczy w  sobie, które, by dosięgnąć, musimy się 

23 „Od pierwszych linijek L’essence de la manifestation fenomenologia Michela 
Henry okazuje się krytyką «zasady wszystkich zasad» Husserlowskiej fenome-
nologii  – naoczności” (S. Laoureux, L’immanence à la limite. Recherches sur la phé-
noménologie de Michel Henry, Éditions du Cerf, Paris 2005, s.  23).

24 M. Henry, Cztery zasady fenomenologii, w: tegoż, O  fenomenologii, tłum. 
M.  Drwięga, dz. cyt., s.  112-144; J.-L. Marion, Réduction et donation. Recherches sur 
Husserl, Heidegger et la phénoménologie, PUF, Paris 1989.

25 M. Henry, Cztery zasady fenomenologii, dz. cyt., s.  113.
26 Tamże, s.  115.
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 wysilić, i  czyniąc to przemierzamy pewną drogę” 27. Otóż droga ta 
jest określona przez rzecz w  sobie, nie zaś przez jej ukazywanie się; 
stąd aporia:

Cóż bowiem możemy wiedzieć o  naturze rzeczy i  sposobie, w  jaki okre-
śla ona środki dające do niej dostęp  – chyba że  ta rzecz i  to, co nazywa-
my jej naturą, zostało od teraz odkryte dla nas  – w  ich ukazywaniu się 
i  dzięki niemu? 28

Następstwem tego ostatecznego wchłonięcia, któremu ukazywanie 
się ulega w  byciu, i  wynikającej stąd podejrzliwości względem tego, 
co się ukazuje (l’apparaissant), jest to, iż „cała fenomenologia (…) tra-
ci swoje wyznaczniki i  pozostaje zdana na łaskę losu” 29. Nie wyda-
je się, by zasada wypracowana przez Mariona mogła w  większym 
stopniu uniknąć tej samej krytyki, jej niezreflektowanego przedro-
zumienia odniesienia tego, co się ukazuje (l’apparaissant), do bycia.
 To w  kategorii intencjonalności artykuł z  „Revue de métaphy-
sique et de morale” (Cztery zasady fenomenologii) umieszcza źród-
ło tego samozniszczenia fenomenologii, jej podporządkowania się 
klasycznym poglądom dualizmu, który stale odwracał zachod-
nią filozofię od najczystszego i  najbardziej radykalnego myślenia. 
Naocz ność, która w  istocie  – zgodnie z  Husserlowską ortodoksją  – 
wypełnia ekstatyczny ruch intencjonalny, poniekąd dopełnia go, 
nadając mu jednocześnie jego sens, zdając sprawę z  „dlaczego” tego 
ruchu 30. Ale stosunek naoczności do intencjonalności jest kolisty. Je-
śli naoczność dopełnia intencjonalność, wypełniając ją, to ta ostatnia 
określa sposób ukazywania się tego, co przychodzi „wypełnić” na-
oczność  – co wiedzie w  o  wiele większym stopniu do sprzeczności 
niż do spokojnej kolistości.

Oczywiście, to intencjonalność wypełniona, którą określa stricto sensu 
pojęcie naoczności (intuition), ale intencjonalności jako takiej naoczność 
zawdzięcza swoją władzę ufenomenalniania, ustanowienia warunku 
fenomenu 31.

27 Tamże, s.  116.
28 Tamże, s.  116-117.
29 Tamże, s.  119.
30 Zupełnie jak, według Arystotelesa, cel stanowi rację dla energeia i  dla dyna-

mis, z  których wypływa.
31 Tamże, s.  122.

Michel Henry...8 
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Gdy chodzi o  przywilej przyznany naoczności, fenomenologia tra-
ci swe własne znaczenie, sens jej wyłącznej uważności na ukazy-
wanie się tego, co się ukazuje. Zresztą wszelkie poznanie, łącznie 
z  fenomenologicznym, jest ograniczone. Roszczenie wypełniania 
intencji przez naoczność wywołuje załamywanie się sensu intencji 
ku przedmiotowości, a  fenomenalności  – w  tym, co im się przeciw-
stawia. Lecz to nie wszystko, gdyż

to samo nasze życie zostaje umieszczone na boku, zapomniane i  stra-
cone  – jeśli istotą życia nie jest nic innego niż istota źródłowej fenome-
nalności i  jeśli z  tego Arcyobjawienia fenomenalność czerpiąca swoją 
substancję z  ekstatycznego światła świata i  z  jego transcendencji zostaje 
z  zasady wykluczona 32.

 To samo pytanie, stawiane fenomenologii, powraca pięć lat póź-
niej w  artykule z  1996 roku Fenomenologia nieintencjonalna: zadanie 
dla przyszłej fenomenologii 33. Problem nie dotyczy tylko fenomeno-
logii, lecz ogólnego, stałego nastawienia samej filozofii. Artykuł 
z  roku 1991 (Cztery zasady fenomenologii) już to podkreślał: do-
mknięcie intencji w  naoczności w  żaden sposób nie uniemożliwia-
ło niedookreślenia intencjonalnego życia, [niedookreślenia] z  racji 
anonimowości „rzeczy” w  byciu, tym bardziej, że  naoczność musi 
wychodzić poza to, co się ukazuje (l’apparaissant). Tym, co ustana-
wia najbardziej autentyczną i  radykalną fenomenologię, jest  – prze-
ciwnie  – ukazywanie się (l’apparaître) jako takie. Otóż ukazywanie 
się nie może być u  swego źródła poddane mierze intencjonalnych 
zdolności ducha. Po krytyce naoczności Henry dochodzi zatem do 
krytyki intencji. Studium tego, co się ukazuje (l’apparaissant) tak jak 
się ukazuje, winno z  zasady poprzedzać wszelkie metodycznie zor-
ganizowane zaangażowanie. Husserl był zbyt zatroskany ścisłością 
swojej metody i  to właśnie popchnęło go do zredukowania bycia 
do ukazywania się, a  później do ich rozdzielenia w  ramach trze-
ciej zasady  – zasady intencjonalności. Nauka fenomenologiczna nie 
narzuca się a  priori temu, co się ukazuje, a  co  – przeciwnie  – wyda-
rza się, poddając mierze metodę, która usiłuje wyartykułować jego 
sens. Ukazywanie się umożliwia fenomenologię, a  nie na odwrót.

32 Tamże.
33 M. Henry, Fenomenologia nieintencjonalna: zadanie dla przyszłej fenomenologii, 

w: tegoż, O  fenomenologii, dz. cyt., s.  145-163.
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 Jakie jest to ukazywanie się? Husserl podkreślał to wiele razy: 
chodzi o  „przedmioty w  Jak” 34, czyli o  „Jak donacji”, o  sposób ich 
ukazywania się. Lecz nie powinniśmy się zadowalać tym rozważa-
niem, jak gdybyśmy mogli rozpatrywać to „jak” na sposób przed-
miotu dającego się metodycznie analizować. Tym, czego zabrakło 
u  Husserla, jest dostrzeżenie, iż „Jak donacji”, ukazywanie się, 
„może (…) prezentować rzecz, która ukazuje się w  nim, jeśli tyl-
ko ono samo ukazuje się jako takie” 35. Ta krytyka Henry’ego jest 
jednak bez wątpienia przesadna. Husserl wie, że  jest w  posiadaniu 
naoczności naoczności (l’intuition de l’intuition), że  to, co się ukazuje 
(l’apparaissant), jest samo również „przedmiotem” naoczności jako 
to, co ukazujące się i  sensowne w  jego „Jak” (apparaissant sensé en 
son ‘Comment’). A  jednak droga Husserla doprowadziła go do odda-
lenia się od tematu naoczności, by związać go [Husserla] z  zagad-
nieniem intencji i  powierzyć jej odpowiedzialność za wtórną reflek-
sję, przyjmując punkt widzenia transcendentalnej subiektywności. 
Obiektywność owego „jak”, zgromadzonego przez naoczność, zni-
ka w  ten sposób na rzecz aktualności intencji, która w  akcie określa 
miarę tego, co się ukazuje. Wtórna refleksja dotycząca ukazywania 
się tego, co się ukazuje (l’apparaître de l’apparaissant), wydaje się ko-
niec końców u  Husserla zaniedbana. Morawski filozof przykłada 
się tak naprawdę do studium fenomenów poznania, do jego [tj. 
poznania] ekstazy ku przeszłości i  do jego retencji, do „protencji”, 
która transcendentalnie antycypuje wszystko to, co było dane pa-
mięci. Za każdym razem znajdują się tutaj intencjonalności, do któ-
rych musiał on sprowadzić ukazywanie się wszelkiej donacji, która 
w  ten sposób traci swój sens spontanicznego początku. Husserlow-
skie rozumienie ukazywania się jest ostatecznie przenikane przez 
przedrozumieniową strukturę intencjonalnej subiektywności, któ-
ra uprzedzająco określa ujęcie wszelkiego bytu danego samego 
z  siebie.
 Aby fenomenologia była szczerze wierna swemu  zamierzeniu, 
powinna, według Henry’ego, skoncentrować się na „ ostatecznej, we-
wnętrznej możliwości samej donacji” 36, czyli na akcie  ukazywania 

34 Tamże, 148, gdzie cytuje się E. Husserla, Wykłady z  fenomenologii wewnętrz-
nej świadomości czasu, tłum. J. Sidorek, PWN, Warszawa 1989, s.  177.

35 Tamże, s.  148.
36 M. Henry, Fenomenologia nieintencjonalna: zadanie dla przyszłej fenomenologii, 

dz. cyt., s.  153.
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się tego, co się ukazuje, a  nie na „prostym fakcie, że  byt się 
ukazuje” 37. W  fenomenologii radykalnej ani naoczność, ani inten-
cja nie jest u  początku. Język musi tutaj stać się bardzo ścisły. Na 
przykład i  nade wszystko niemożliwe jest mówienie o  donacji bytu, 
gdyż rozumienie bytu jako takiego nie obejmuje rozumienia dona-
cji. Byt jest niezdolny do „udostępniania tej donacji jej samej” 38, do 
jej fundowania w  jej prostocie. Z  fenomenologiczną ścisłością nale-
żałoby powiedzieć, iż ukazywanie się udostępnia się, ukazując się, 
a  zatem mówić o  samo-donacji, uznać, że

samoukazywanie ukazuje się samo przez się, przez i w  swej własnej 
fenomenalności, nie domagając się niczego ani od widzenia intencjo-
nalności, ani od widzialności świata 39.

Znajdujemy się teraz w  centrum refleksji Henry’ego, który nazywa 
„życiem” to arcy-objawienie, czyli to objawienie ukazywania się 
w  jego pierwotnej zasadzie.
 W ten sposób, przez przeprowadzenie redukcji, czyli poszuki-
wanie tego, co stawia opór i  pozostaje po usunięciu wszelkiego ry-
zyka sprzeczności i  powierzchowności, Henry sięga ponownie do 
pierwotnej zasady, która przede wszystkim ukazuje się rozdzielona 
na podmiot i  przedmiot, na to, co idealne, i  to, co rzeczywiste, na 
wewnętrzność i  zewnętrzność. Potrzebujemy jednakowoż analogii 
doświadczenia, aby móc o  tym mówić w  sposób zrozumiały. For-
mę tego początku można by niewątpliwie przejąć z  tradycji, gdy ta 
mówi na przykład o  actus essendi czy o  conatus. Refleksja Henry’ego 
kieruje go jednak w  mniejszym stopniu ku początkowi pierwotnej 
energii niż na jego przyjście w  jego przejawianiu się. Schemat arcy-
-objawienia, objawienia bez innego niż sobość (soi) początku, bez 
żadnej uprzedniości, znajduje Henry u  Kartezjusza, tam gdzie ten 
ostatni, daleki od poświęcenia swojego rozróżnienia res extensa i  res 
cogitans, dopuszcza to, co je jednoczy. Art. 26 Namiętności duszy jest 
dla Henry’ego tekstem wiodącym. Widać, że  jest on cytowany tu 
i  ówdzie, każdorazowo, gdy chodzi o  ukazanie, dokąd może się-
gać radykalna redukcja fenomenologiczna. W  tym fragmencie Kar-
tezjusz wykazuje, że  jeżeli we śnie jestem chwilowo zatrwożony, 

37 Tamże.
38 Tamże.
39 Tamże, s.  158.
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to rzeczywiście przeżywam tę chwilę. Jeśli we śnie „doświadczam 
strachu, to on, mimo że  chodzi o  sen, istnieje absolutnie tak, jak ja 
go doświadczam” 40. Znajdujemy się tu w  obliczu oczywistości wię-
cej niż pewnej, [oczywistości,] która nam się narzuca, która nie jest 
nam obca, która rodzi się z  naszej własnej uczuciowej tożsamości 
(identité affective) i w  której nie możemy oddzielić tego, co nas prze-
raża, i  nas samych, którzy jesteśmy przerażeni.

Zapośredniczenie

Nasze dotychczasowe przedstawienie Henry’ego było oczywiście 
zbyt lakoniczne. Prowadzi ono jednak do stawienia czoła zagadnie-
niu zapośredniczenia, problemowi, który ma pewien teologiczny 
oddźwięk.
 Wydawałoby się, iż poniekąd dane dające okazję do refleksji nad 
zapośredniczeniem są nader obecne u  Henry’ego, choć jego sposób 
ich traktowania  – zwłaszcza lekceważenie przezeń wszelkiej ze-
wnętrzności 41  – może przesłaniać ich doniosłość. Problem zapośred-
niczenia wyłania się zwykle z  jednoczesnego rozpoznania dwóch lub 
wielu elementów i  konieczności ich zjednoczenia bądź przynajmniej 
pogodzenia, gdyż przywołują się one wzajemnie przez ich istoty 
dane a  priori pojedynczo, czy też dlatego, że  ich istoty wzbogacają się 
przez to w  sens. Otwierają się zatem dwie możliwości ukierunkowa-
nia analiz: albo [możliwość] wyjścia od wielości elementów i  położe-
nia akcentu na ich wspólne cechy, których racje następnie się określa; 
albo wyjścia od idei, że  ich relacja jest dana z  konieczności a  priori 
i  pokazania, że  stąd wypływa różnorodność elementów. Zwyczajne 
sposoby postępowania, bardzo ludzkie, a  również bardzo arystote-
lesowskie, wychodzą od uznania wielości elementów stojących na-
przeciw siebie i  zmierzają do poszukiwania tego, co je jednoczy, co 
mogłoby więc sprawić, iż nie wchodzą one w  konflikt, lecz składają 
się jedne z  drugimi w  celu utworzenia wspólnego rodzaju. Te proce-
dury abstrakcji wychodzą zatem od wielorakości i  podporządkowu-
ją się wymaganiu tak etycznemu, jak i  transcendentalnemu. Chodzi 

40 Tamże, s.  160.
41 Z  tego punktu widzenia budująca jest lektura M. Henry’ego, La Barbarie, 

Grasset, Paris 1987.
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o  odnalezienie tego, co pozwala połączyć wielorakości i  odmienności 
w  jeden racjonalny harmonijny system.
 Ten sposób postępowania zakłada jednak, że  ustanowienie takiej 
harmonii jest możliwe, że  ta harmonia stanowi wręcz to, w  czym 
każda z  wielorakości ma sens w  odniesieniu do życia (etyczny) i  ro-
zumu (transcendentalny). Otóż, w  jaki sposób wielorakości mogły-
by otworzyć się na ów sens, jeśli on jakoś by ich nie poprzedzał, nie 
był im dany a  priori? Zapośredniczenie jest pewnym „więcej”, bez 
wątpienia możliwym dla elementów, lecz nie aktualizowanym przez 
żaden z  nich. Filozofia stale to rozumiała, dbając o  tworzenie czysto 
dialektycznych systemów o  dialektyce „zstępującej”, której pierwsze 
prezentacje spotyka się od czasów Platona. W  szczególności Parme-
nides i  Sofista opierają się na tej dialektycznej zasadzie 42. To dlatego, 
że  zapośredniczenie jest dane a  priori, idea dopiero jednoczy elemen-
ty, których wielorakości i  różnorodności doświadczamy, artykułuje 
ich różnice tak, aby nie były już względem siebie obojętne, lecz aby 
mimo to nie pomieszały się wzajemnie. Tym samym okazuje się, iż 
elementy nie mogą być zestawione razem w  dowolny sposób, tak jak-
by każdy był absolutnie samodzielny (maître de soi) i  niezależny od 
innych i  mógł rozstrzygać o  swoim sposobie wiązania się z  innymi.
 Jeżeli elementy byłyby niezależne, moglibyśmy zresztą rozkła-
dać je w  nieskończoność, idąc za wskazówkami drugiej reguły me-
tody kartezjańskiej, a  także rozkładać wydobyte w  ten sposób na 
światło dzienne ich pod-elementy, nie dochodząc nigdy do nowych 
sensownych syntez, a  nawet odwracając się od wszelkiej syntezy, jak 
gdyby jedność pierwotnego elementu nie miała żadnego znaczenia. 
Ale wówczas nawet drogi techno-nauki stają się absurdalne. Jed-
noczące zapośredniczenie narzuca się a  priori 43. Jednakże powstaje 
stąd ryzyko konieczności sprowadzenia wszystkich  elementów do 
całości rodzajowej, zredukowania ich do niej. Jeśli zapośrednicze-
nie musi być dane a  priori, możliwe będzie wzniesienie się ponad 

42 Paul Ricoeur pokazał, że  ostatni z  pięciu „wielkich rodzajów” Sofisty, inność 
(„różność”, wg przekładu Platona, dokonanego przez W.  Witwickiego  – przyp. 
tłum.), jest najbardziej podstawowy, gdyż najpowszechniejszy czy też najbar-
dziej uniwersalny (P. Ricoeur, Refleksja dokonana. Autobiografia intelektualna, tłum. 
P. Bobowska-Nastarzewska, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2005, s.  57).

43 Przypomnijmy, że  dla arystotelizmu „jedno” stanowi jedyne trans-
cendentale, które towarzyszy „bytowi” jako bytowi (por. Metafizyka, IV, 2 
[1004b1-1005a18]).
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i  zanegowanie jedności właściwej każdemu elementowi, aby wejść 
w  świat rzeczywistości czy zapośredniczenia, które nie będzie wy-
kazywać troski o  poszanowanie radykalnej jednostkowości każde-
go rzeczywiście obecnego elementu.
 Synteza czy źródłowa jedność wszelkiej rzeczywistości jest dana 
a  priori. A  jednak nie może ona znów być elementem niezależnym, 
zwartym, samym w  sobie, jak w  przypadku wszelkiej rzeczywisto-
ści, wszelkiego „bytu”, w  którym różnice zostałyby zniesione. Jed-
noczy ona elementy, nie sprowadzając czy też nie redukując ich do 
jakiegoś „bytu” wyższego [rzędu], do jakiejś „rzeczy” wyższej [kla-
sy]. Synteza nie jest trzecim członem, który wchłaniałby te, których 
zapośredniczenie stanowi i  których indywidualne charakterystyki 
by w  sobie usuwał. Pojęcie „życia” jest rozumiane w  ten sposób. Ono 
d a j e  i  daje s i e b i e, nie zatracając się nigdy ani nie tracąc swej siły, 
nie gasnąc przy przechodzeniu od jednego rodzenia (génération) do 
innego. Jest ono rzeczywiście każdym rodzeniem, czy raczej każde 
rodzenie przejawia „życie”, ujawnia jego energię, nigdy jej nie wy-
czerpując. Życia nie ma naprawdę, jeżeli rzeczywiście nie daje ono 
siebie każdemu rodzeniu i w  każdym rodzeniu. Interesującym jest 
przeto stwierdzenie, że  Henry powoduje zejście się Życia i  rodze-
nia Słowa 44. Czyta on Pismo w  zależności od swoich intuicji meta-
fizycznych, intuicji najgłębszych, do których dostęp mają najdocie-
kliwsi metafizycy. Metafizycy nie muszą się lękać rozmyślania nad 
Pismem, a  zwłaszcza nad pismami Janowymi. Jak już tutaj przypo-
mnieliśmy, początek może być określony jako actus essendi, a  nawet 
jako „samoistny” (subsistante), pod warunkiem wszakże rozróżnie-
nia wraz z  Akwinatą samoistności (la subsistance) oraz substancji 45. 
Początek jest rzeczywistą, skuteczną relacją, będącą w  akcie, jako 

44 Zdaniem P. Audi (Michel Henry, Les Belles Lettres, Paris 2006), życie „jest 
czystym przyjściem w  siebie, które wytwarza swą własną istotę, czyli które r o -
d z i  to, w  czym i  jako co się wydarza. Ponieważ jednak ta idea samo-rodzenia się 
absolutnego Życia musi dowieść, iż nie wynika z  jakiegoś s p e k u l a t y w n e g o 
widzenia realności rzeczy, trzeba […], by ów proces samo-rodzenia, objawiony 
przez Pismo, stworzył okazję dla fenomenologicznej pewności, by owo «samo-
-doświadczające się i  nieprzestające się doświadczać w  samym swym porusze-
niu samo-poruszenie» korzystało z  uwierzytelnienia na płaszczyźnie zjawisk” 
(s.  204-205  – wewnętrzny cytat pochodzi z  M. Henry, C’est moi la Vérité, dz. cyt., 
s.  74). Można sądzić, iż art. 24 Namiętności duszy Kartezjusza odgrywa tutaj pod-
stawową rolę; powrócimy do tego przy końcu naszej refleksji.

45 Por. Tomasz z  Akwinu, Suma teologiczna, I, z.  30, a. 2.
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uskuteczniający (urzeczywistniający) relację, włączający w  relację. 
Teologiczna relacja Ojca i  Syna jest w  tym względzie pouczająca.
 Wszelako ujawniają się tu niejasności myśli Henry’ego. W  po-
rządku zrodzonych ja sam jestem synem „w” Synu i  „wraz z” Sy-
nem. Czy jednakowoż jestem Słowem?

Albowiem po odsunięciu ryzyka rozdzielenia jednostki i  życia wraz 
z  odwołaniem się do pojęć rodzenia, usynowienia i  relacji wzajemnej we-
wnętrzności, nasuwa się na tym etapie następujące pytanie: czy j a  s a m 
jestem Arcy-Synem, współ-zrodzonym w  samo-rodzeniu się Boga? 46

Można by sądzić, że  idea rodzenia i  relacji wystarcza, by uniknąć 
przeciwieństwa rozdzielenia, którym byłoby pomieszanie. Audi 
zmierza jednak w  innym kierunku, zauważając, iż dla wyjścia z  kło-
potliwej sytuacji, Henry podwaja swój język:

bycie sobą (l’ipséité) rozdwaja się na „sobość” (soi) i  „Arcy-Sobość” (Ar-
chi-Soi), proces rodzenia przygotowuje grunt pod pojęcie „Syna” i  „Ar-
cy-Syna”, wzajemna wewnętrzność odsyła zarazem do „Syna w  Synu” 
i  do „Arcy-Syna w  Ojcu” 47.

Ale czy nie ma w  tym czystych gier słów, pustej retoryki? Czy ist-
nieje jakieś doświadczenie, zjawisko, które mogło się tutaj skryć? 
Czy nieuzasadnione, pozbawione kryteriów gry słów nie prowoku-
ją rozpasania wyobraźni, w  którym przedstawienie bierze górę nad 
myśleniem? Czy nie z  tego powodu Chrystus będzie pojmowany 
przez Henry’ego jako „pośredniczenie” 48 (intermédiaire) raczej niż 
jako pośrednik (médiateur)?
 Możliwa była wypowiedź o  filozofii Henry’ego, że  jest gnosty-
cka 49. W  istocie jest to filozofia, która jeśli kładzie nacisk na żywe 

46 P. Audi, Michel Henry, dz. cyt., s.  218-219.
47 Tamże, s.  220.
48 M. Henry, C’est moi la Vérité, dz. cyt., s.  138, nawet jeśli na następnej stronie 

autor będzie mówił o  stosunku „zapośredniczonym (médié) przez Chrystusa”.
49 P. Clavier, Un tournant gnostique de  la philosophie française? À propos des „Paroles 

du Christ” de Michel Henry, „Revue thomiste” 105 (2005), s.  305-314: „Stale dyskwa-
lifikując poznanie Boga, wychodzące od rzeczy stworzonych, na rzecz samo-ob-
jawienia czy samo-donacji absolutnego życia, M. Henry wydaje się przyjmować 
postawę gnostycką. Myślimy w  szczególności o  Marcjonie, który rozwija Anty-
tezę pomiędzy Bogiem, stworzycielem świata materialnego (Cosmocrator), a  wyż-
szą boskością, objawioną w  Ewangelii, i  być może, ściślej mówiąc, o  Marcjonie od-
czytanym przez Schellinga w  jego doktoracie z  teologii z  1795 r.” (s.  312).
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ciało (la chair), wydaje się nie doceniać ciała-rzeczy (le corps) 50. Każ-
da transcendentalna filozofia, która stara się rozmyślać nad zasadą 
jedności daną a  priori, lecz której światło musi być ciągle odnawiane 
bądź poddawane uważności rozumienia  – a  filozofia Henry’ego jest 
w  najwyższym stopniu transcendentalna – jest nęcona pokusą gno-
zy, platońskich dróg, które prowadzą ku światu, w  którym można 
się odwrócić od tego, co uprzednio stanowiło problem, i  igno rować 
skończoność, ciało-rzecz (le corps), śmierć. Jak zatem ów transcen-
dentalny sposób filozofowania mógłby „zawrócić”, dokonać pew-
nego rodzaju Kehre, aby odnaleźć to, co początkowo zamierzał 
ugruntować 51? Tak długo jak ów „zwrot” nie ma miejsca, filozoficz-
ne poszukiwanie podstawy pozostaje daremne, gdyż porzuca ono 
rzeczywistości, które ma uzasadniać. W  jaki sposób Słowo Życia, 
Syn zrodzony, skoro jest on przedstawiany jako pośredniczenie, 
mógłby być także realnym pośrednikiem i  utrzymać dystans po-
między Nim a  synami, którymi jesteśmy?
 Pojęcie „życia” zostaje objaśnione u  Henry’ego przy pomocy ar-
tykułu 26 Namiętności duszy Kartezjusza. Życie objawia się na spo-
sób samo-doznawania (samo-pobudzania  – auto-affection) ludzkie-
go ducha. Tym samym daje się rozpoznać stanowiąca podstawę 
immanencja (l’immanence fondatrice).

Objawianie się sobie w  byciu subiektywności dokonuje się przed wszel-
ką w  ogóle intencją, jakiegokolwiek stopnia (…); aktualizuje się ono jako 
wewnętrzne i  bezpośrednie doświadczenie, które może się urzeczywist-
niać jedynie w  absolutnym akcie samo-doznawania (samo-pobudza-
nia). Akt ten, dzięki doznaniowości i  jej strukturalnej  wewnętrzności, 

50 Por. E. Falque, Y a-t-il une chair sans corps, w: Phénoménologie et christianisme 
chez Michel Henry. Les derniers écrits de Michel Henry en débat, red. Ph. Capelle, 
Cerf, Paris 2004, s.  95-133. Używane tutaj kategorie są podstawowe; pochodzą 
one od E. Husserla, Idee czystej fenomenologii i  fenomenologicznej filozofii, ks. 2: Ba-
dania fenomenologiczne dotyczące konstytucji, tłum. D. Gierulanka, PWN, Warszawa 
1974, oraz z  innych tekstów tego samego autora.

51 G. Dufour-Kowalska, Michel Henry. Passion et magnificence de la vie, Beau-
chesne, Paris 2003, zauważa właśnie: „Źródłowa struktura podmiotu trans-
cendentalnego, transcendencja, niezdolna do samo-uwierzytelnienia, odsyła 
wewnątrz siebie do pierwotniejszej podstawy, którą bez przerwy zakłada, nie 
mogąc sama jej odsłonić […]. Transcendencja nie jest swoją własną podstawą” 
(s.  44). W  istocie zakłada ona immanencję, od której  – jak się przyjmuje  – jest ona 
odróżniona, aby nadać jej sens. Należy wszak przyznać, iż  – odwrotnie  – termin 
„immanencja” potrzebuje słowa „transcendencja”, by on również był sensowny.
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zasługuje na miano pierwotnej i  podstawowej (originaire et fondatrice) 
formy wszelkiego możliwego doświadczenia 52.

 Zauważmy wszelako, iż rzeczywistość tego doznawania (affec-
tion) siebie przez siebie ukazuje się tylko rozbudzonemu i  zdol-
nemu do naoczności spojrzeniu, świadomości zdolnej również do 
odróżnienia tego, co jest, od tego, czego nie ma, oraz do zgody na 
to, co jest, do zdania się na to. Doznanie lęku przeżytego we śnie 
nie pozostaje wyłącznie doznaniem; wchodzi ono w  zakres wiedzy 
i  zdolności rozpoznania przebudzonego. Owo rozpoznanie może 
być wszakże myślane wewnątrz nowego doznania (affection), które 
filozofia od zawsze uznawała na progu swoich zabiegów  – w  za-
dziwieniu. Życie jest zadziwiające. Duch poznaje siebie w  akcie, nie 
będąc racją ukazania się sobie.
 Dla Henry’ego świadomość jest typowo husserlowska, jest świa-
domością intencjonalną i  obiektywizującą. „[T]ym, co charakteryzu-
je filozofię świadomości  – pisze on  – jest to, że  zakłada ona implici-
te lub przedstawia explicite […] pojęcie bycia jako zewnętrzności” 53. 
Oto dlaczego Kartezjusz, począwszy od trzeciej ze swoich Medytacji 
o  pierwszej filozofii, odstępuje od refleksji na temat cogito, a  przykłada 
się do badania cogitatum, aby wzmocnić filozofię świadomości. Lecz 
ów postęp Kartezjańskiego dyskursu jest jednocześnie porzuceniem 
jego podstawy, zapomnieniem cogito, którego [wyzwania] nie podjęto 
z  całą radykalnością. Czyż nie należy raczej myśleć myślenia, uznać 
w  nim niezłomne myślenie w  akcie, zadziwić się i  zachwycić tym, co 
może więc być rozpoznane i  podjęte, myśleniem, które wie, że  jest so-
bie dane, zanim nawet się uzewnętrzni i  wyrazi, w  samym swoim ak-
cie myślenia? Powstaje pytanie o  to, jak „myślenie” (le ‘penser’) może 
wypowiedzieć to, co je budzi na siebie, co znajduje się u  początku 
jego wiedzy, że  nie ono jest u  źródeł siebie czy swego aktu, oraz [jego 
wiedzy] o  samo-pobudzaniu się tym rozpoznaniem 54.

Tłumaczenie Robert Grzywacz

52 Tamże, s.  45.
53 M. Henry, Czym jest to, co nazywamy życiem?, w: tegoż, O  fenomenologii, dz. 

cyt., s.  73.
54 Powinniśmy odwołać się w  tym miejscu, u  kresu naszej drogi, do teks-

tów, w  których Michel Henry inspiruje się Mistrzem Eckhartem, i  to poczynając 
od jego sławnej książki L’essence de la manifestation. Ale jeden artykuł nie może 
wszystkiego zgłębić.
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Monika Murawska

Filozofia źródłowa „contra” antropologia.
Fenomen kultury w  ujęciu Michela Henry’ego

Fenomenologię Michela Henry’ego określa się mianem radykal-
nej. Francuski filozof szuka bowiem doświadczenia źródłowego, 
fundamentu wszelkiego bytu i  zarazem bycia. Znajduje ten funda-
ment w  tym, co określa mianem żywej cielesności  – w  la chair po-
budzonej przez życie. Czym jest jednak życie 1, o  którym pisze i  któ-
re okazuje się kluczową kategorią całej jego filozofii? W  Incarnation 
Henry określa swoją filozofię między innymi jako fenomenologię 
życia 2. Opisy życia przypominają tu Schopenhauerowskie deskryp-
cje woli 3. Według Henry’ego Schopenhauer trafnie ujmował wolę 
jako wolę życia, jednak życie nie jest dla francuskiego myśliciela 
ślepą i  bezosobową siłą w  sensie élan vital. Dlatego fenomenologii 
Henry’ego nie można utożsamiać z  filozofią życia, do której pod-
ręczniki zaliczają Nietzschego czy Diltheya.

1 Sam Michel Henry niekonsekwentnie stosuje wielką lub małą literę w  od-
niesieniu do kategorii życia. Starając się ujednolicić pisownię, będę posługiwała 
się małą literą.

2 Por. M. Henry, Incarnation, dz. cyt., s.  217.
3 W  Genealogii psychoanalizy Henry’ego znajdujemy liczne fragmenty poświę-

cone analizie Świata jako woli i  przedstawienia Schopenhauera. Por. rozdział piąty: 
Życie odnalezione. Świat jako wola (M. Henry, Généalogie de la psychanalyse. Le Com-
mencement perdu, dz. cyt.).
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 Życie to wymiar, któremu nie można umknąć, podstawa bytu. 
Jednak jest to wymiar osobowy, ujednostkowiony. Henry pisze 
w  Incarnation:

To życie, które jest moim życiem, które jest Ja, które jest istotą tego Ja, 
definiuje w  oczach Husserla także ostateczną rzeczywistość, źródłowy 
obszar (Ur-region), do którego powinien być odniesiony każdy inny 
„obszar”, wszelka specyficzna domena bycia (zmysłowa, intelligibil-
na, wyobrażeniowa, znacząca, kulturowa, estetyczna, etyczna etc.). Po-
nieważ życie w  sposób całkowicie niezwykły jest jednocześnie życiem 
uniwersalnym i  moim, definiuje ono warunek możliwości wszelkiej 
wyobrażalnej rzeczywistości. Jest ono nieustannie i  słusznie określane 
mianem „życia transcendentalnego” 4.

 Kategoria życia jest wieloznaczna i  w  gruncie rzeczy niezdefinio-
wana przez Michela Henry’ego w  sposób ścisły i  konkretny, pozwa-
lający odróżnić byty ożywione od nieożywionych. Nie sprowadza 
się ona z  pewnością do definicji uznanej przez nauki przyrodnicze, 
zgodnie z  którymi żywe jest to, co jest w  stanie samo się rozmna-
żać i  przedłużać swój gatunek. Czy da się ją wobec tego w  ogóle 
ściśle zdefiniować? Wydaje się, że  Henry zaprzecza takiej możli-
wości, bowiem stwierdza: „Życie jest pojęciem niejasnym o  wielu 
znaczeniach” 5. Warto zauważyć, że  filozof ten uznaje życie za waru-
nek możliwości wszelkiej cielesności. Nie ma cielesności bez życia, 
ale zarazem nie ma życia bez konkretnej i  pojedynczej cielesności.
 Według Henry’ego kategoria życia odnosi się zarówno do ele-
mentarnych zjawisk, takich jak rozmnażanie, odżywianie, jak i  do 
najwznioślejszych duchowych działań człowieka, jak twórczość czy 
refleksja. Jednakże nie da się życia zredukować ani do biologii, ani 
do przeżyć mistycznych. Jest ono ich podstawą. Wydaje się, że  ży-
cie w  ujęciu francuskiego fenomenologa przypomina augustyński 
czas, który czujemy, którego pobudzeń i  działania doświadczamy, 
ale który jednocześnie wymyka się próbie zdefiniowania, zamknię-
cia w  słowach. Podobnie wiemy, że  żyjemy. A  raczej czujemy, że  ży-
jemy. To dlatego, zgodnie z  przykładem podanym przez Henry’ego, 
rozumiemy zdania, takie jak biblijne: „Ja jestem Drogą, Prawdą i  Ży-
ciem”, zdanie  Kierkegaarda: „Prawdą jest to, dla czego chcielibyśmy 

4 M. Henry, Incarnation, dz. cyt., s.  94.
5 Tenże, Phénoménologie de la vie, t.  1: De la phénoménologie, Paris 2003, s.  39. 

[Por. tenże, O  fenomenologii, dz. cyt., s.  69  – przyp. red.].
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żyć lub umrzeć” czy deklarację Marksa: „To nie świadomość określa 
życie, ale życie określa świadomość” 6  – mimo że  słowo „życie” ma 
tutaj różne znaczenia. Życie w  ujęciu Henry’ego wiąże się z  całością 
modalności nazywanych podmiotowymi, jak na przykład uczucia, 
namiętności, pragnienia, troski, doznania, wysiłek fizyczny, zmę-
czenie, wola, działania, ale także myśli.
 Życie jest „fenomenologiczne”, to znaczy, że  może stanowić, 
w  ujęciu Henry’ego, przedmiot badań fenomenologii, choć nie jest 
fenomenem. Możemy je opisać, ponieważ możemy go doświad-
czyć, ale nie na sposób fenomenu. Nie pojawia się przed nami jak 
stół czy drzewo. Nie jest to byt ani nawet modalność bycia bytu. Żyć 
oznacza być. Jednak Michel Henry krytykuje kategorię bycia w  Hei-
deggerowskim rozumieniu, nie uznając jej za absolutną podstawę. 
Bycie okazuje się podporządkowane życiu. Według Henry’ego 
bycie jest bezosobowe, życie z  kolei nie 7. Bycie przysługuje także 
przedmiotom, życie dotyczy wyłącznie podmiotowości. Tylko pod-
miotowość żyje. Nie powiemy, że  żyje, na przykład stół. Nie dotyka 
on ściany, ponieważ nie ma zdolności odczuwania. Tylko podmiot 
ma możliwość odczuwania, a  więc dotykania stołu i  tylko on żyje.
 Życie zostaje bowiem utożsamione z  radykalną wewnętrznoś-
cią, z  immanencją 8. Oznacza ono wykluczenie wszelkiej zewnętrz-
ności, nieobecność horyzontu widzialności, nieobecność świata, 
bowiem nikt nigdy nie widział życia i  nikt go nigdy nie zobaczy. 
Życie nie posiada twarzy, ale nie jest nicością, nie jest prostą nega-
cją fenomenu, jego brakiem. Kiedy Fichte w  niewłaściwy, zdaniem 
Henry’ego, sposób opisuje bycie, ma na myśli bycie, na przykład, 
ściany, które sprowadza ją do jej zewnętrzności. Byt ściany polega na 
 przeciwstawieniu się podmiotowi. Podmiot warunkuje  przedmiot 

6 Tenże, Phénoménologie de la vie, t.  1, dz. cyt., s.  39-40 [por. tenże, O  fenomeno-
logii, dz. cyt., s.  69-70  – przyp. red.].

7 Nasuwa się tu jednak pewna uwaga dotycząca filozofii Heideggera. Hei-
degger uznaje, że  poszczególnemu byciu przysługuje „mojość”. Można uznać, 
że  „mojość” nadaje Heideggerowskiemu byciu indywidualność.

8 Michel Henry używa zamiennie słów immanencja (immanence) i  wewnętrz-
ność (interiorité), choć ich pola znaczeniowe nie do końca się pokrywają. Pojęcie 
immanencji, bardziej adekwatne w  tym kontekście, odsyła do podmiotowości, 
jest wewnętrznym wymiarem życia podmiotu, podczas gdy wewnętrzność su-
geruje związki z  przestrzenią, sugeruje wnętrze, które zostaje przeciwstawione 
jakiemuś zewnętrzu.
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 ustanowiony zawsze na zewnątrz, na dystans, ale jednocześnie 
podmiotowość zostaje sprowadzona do tej zewnętrzności:

Bycie ściany nie pokrywa się więc z  samą ścianą, jest to ściana, ale w  jej 
nieskończonej różnicy, która na zawsze oddziela ją od niej samej w  ten 
sposób, że  nie osiąga ona samej siebie i  znajduje swoją tożsamość wy-
łącznie w  tej różnicy, w  tej zewnętrzności i  poprzez nią 9.

Ponadto, w  ujęciu Henry’ego, „Ja” nie ustanawia się samo, dlatego 
Fichteański schemat, zgodnie z  którym „Ja” ustanawia „Ja” i „ „nie-
-Ja”, nie jest właściwy. „Ja” jest zależne w  koncepcji francuskiego 
fenomenologa od życia, nie jest więc samodzielne, ale pochodne. 
Zostaje rzucone w  życie, którego samo sobie nie nadaje.
 Jednak życie może zaistnieć tylko za sprawą mojej cielesności, 
w  tym, czego ona doświadcza: w  pragnieniu, trosce, uczuciu, wy-
siłku, w  tym, czego owa cielesność doznaje. W  C’est moi la Vérité 
Michel Henry pisze: „Widzimy tylko żyjące byty, nigdy nie widzi-
my ich życia” 10. Jeśli nie ma życia bez żyjących bytów, znaczy to, 
że  życie jest zawsze wcielone. Potrzebuje podmiotu jak Heidegge-
rowskie Dasein czy Heglowski duch absolutny. Życie się nie poja-
wia, ponieważ pojawianie się jest domeną fenomenów. Ono się ob-
jawia (révéler). Objawienie właściwe życiu przeciwstawione zostaje 
ukazywaniu się (apparaître) świata. Podczas gdy świat odsłania się 
w  „tym, co poza sobą”, będąc tylko tym, „co poza sobą” w  ten spo-
sób, że  wszystko, co odsłania się w  świecie, jest zewnętrzne, inne, 
różne, to pierwszą decydującą cechą objawienia, a  nie pojawienia 
się życia, jest to, że  objawia się samo sobie i  nie ma w  nim żadne-
go odstępu, żadnej zewnętrzności. To, czym jest życie, polega na 
samo-objawianiu się. Z  jednej strony dokonuje ono dzieła objawie-
nia, pozwala bowiem pojawić się wszystkiemu innemu, a z  drugiej 
jest tym, co objawia się sobie samo. Życie jako causa sui nie zostaje 
zrodzone, ale jest ciągłym procesem rodzenia się. Ono się „samo-
-rodzi” w  każdej następującej po sobie chwili. Jest wydane ciągłym 
narodzinom, przypominając w  tym Boga Kartezjusza, który spoglą-
da na świat, zapewniając rzeczom trwanie.
 Życia doświadczamy najpełniej w  cierpieniu, które jest ele-
mentarnym komponentem naszej cielesności, choć nieustannie 

9 M. Henry, Phénoménologie de la vie, t.  1, dz. cyt., s.  41 [por. tenże, O  fenomeno-
logii, dz. cyt., s.  71  – przyp. red.].

10 Tenże, C’est moi la Vérité, dz. cyt., s.  55.
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przeplata się z  radością, z  rozkoszowaniem się. Cierpienie zajmuje 
pierwszo planowe miejsce w  określaniu rzeczywistości żywego cia-
ła. Jak zauważa Tomasz Mann, a z  czym Henry z  pewnością by się 
zgodził: „Choroba czyni człowieka czymś bardziej cielesnym, czy-
ni go samym tylko ciałem...” 11. Cierpienie przykuwa nas do ciała, 
którym jesteśmy dopiero i w  pełni w  nim. Zarówno w  cierpieniu 
fizycznym, jak duchowym. Jest tak, ponieważ „cierpienie odno-
si się do prawdy absolutnej, do ukrytego procesu, w  którym życie 
źródłowo staje się sobą w  pierwotnym cierpieniu” 12. W  L’Essence de 
la manifestation Michel Henry ujmuje istotę życia jednocześnie jako 
cierpienie i  radość. Nie istnieje tu różnica między cierpieniem a  ra-
dością w  tym sensie, że  cierpienie jako doświadczanie samego sie-
bie jest identyczne z  ontologicznym doświadczeniem radości. We-
dług Henry’ego właśnie taka była genialna intuicja Kierkegaarda, 
który zauważył, że  to w  tym ekstremalnym momencie cierpienia, 
gdy znajduje się ono na granicy rozpaczy, zmienia się ono w  roz-
kosz, w  szczęśliwość 13.
 W C’est moi la Vérité Michel Henry rozróżnia dwa rodzaje samo-
-doznawania, auto-afektacji 14. Henry wyróżnia bowiem samo-do-
znaniowość wyższego rzędu, która dotyczy nie podmiotowości, ale 
samego życia. Chodzi tu o  radykalną samo-doznaniowość, w  któ-
rej życie doznaje samo siebie, a  treść tego doznawania jest tożsa-
ma z  samym tym doznawaniem. Istnieje też słabszy sens samo-do-
znaniowości, sens, który odnosi się do „Ja”. „Ja” doznaje siebie, ale 
w  taki sposób, że  to nie „Ja”, ale życie wrzuca to „Ja” w  nie samo. 
„Ja” okazuje się tu pasywne. Jest ono dane samemu sobie przez ży-
cie, które „na pierwszy rzut oka” wydaje się elementem działają-
cym, aktywnym. Życie sytuuje się jednak ponad podziałem na pa-
sywność i  aktywność, ale jednocześnie jako absolutne, czy raczej 
transcendentalne, staje się aktywne, nie dysponując jednak żadnym 
zewnętrzem. W  tym przypadku aktywność dochodzi do skrajnego 
punktu, w  którym okazuje się pasywnością. Aktywność i  pasyw-
ność zlewają się ze sobą.

11 T.  Mann, Czarodziejska góra, t.  1, tłum. J. Kramsztyk, Czytelnik, Warszawa 
1972, s.  275.

12 M. Henry, C’est moi la vérité, dz. cyt., s.  187.
13 Por. tenże, Phénoménologie de la vie, t.  1, dz. cyt., s.  69 [por. tenże, O  fenomeno-

logii, dz. cyt., s.  107  – przyp. red.].
14 Por. tenże, C’est moi la Vérité, dz. cyt., s.  177.
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 „Ja” natomiast jest pasywne i  pobudzone, ale paradoksalnie nie 
chodzi tu o  żadną hetero-afektywność, nie chodzi tu o  pobudzenie 
„Ja” przez coś zewnętrznego. W  pewnym sensie „Ja” samo konsty-
tuuje doznanie, ale nie ma mocy doznawać siebie samego. To dozna-
nie jest tak radykalne, że  tworzy „Ja” bez udziału żadnego elementu 
zewnętrznego, ale, paradoksalnie, zarazem przy jego udziale. Mamy 
tu do czynienia z  czymś, co można by określić mianem „źródłowości 
drugiego rzędu”. „Ja” jest źródłowe, ale jednocześnie pochodne. Dla-
czego? Ponieważ życie rodzi się samo, samo-doznaje siebie, rodząc 
jednocześnie sobość czyli Ja, które z  kolei rodzi samo siebie. Michel 
Henry mówi w  tym kontekście o  byciu samo-pobudzanym (être auto-
-affecté), co może wydać się sformułowaniem niezrozumiałym, ponie-
waż mamy tu do czynienia z    sytuacją, w  której ucieleśnione „Ja” sa-
mo-siebie pobudza i  jednocześnie jest samo-pobudzane przez „coś”, 
co wydaje się wobec niego zewnętrzne. Życie absolutne jako aktyw-
na pasywność i  pasywna aktywność jest też teleologiczne, to znaczy, 
że  zmierza wciąż do samo-doskonalenia; wzbogaca się ono i  rozwija. 
W  samo-pobudzeniu ulega ciągłej intensyfikacji 15.
 Jak widzimy, w  koncepcji Henry’ego mamy do czynienia z  resty-
tucją podmiotowości, ale jest to podmiotowość swoiście rozumiana. 
To żywa cielesność wrzucona w  życie i, mimo pozorów absolutno-
ści, w  nim ugruntowana. O  cielesności (la chair) można mówić tylko 
o  tyle, o  ile jest żywa. Po śmierci pozostaje jedynie ciało (le corps)  – 
martwe ciało. Myślenie, poznanie, twórczość możliwe są tylko jako 
ugruntowane w  życiu. Muszę żyć, żeby myśleć 16. Nawet, żeby być 
głodnym, muszę się narodzić. Życie jest pierwsze w  porządku chro-
nologicznym i  logicznym. 
 Ucieleśniona immanencja jest, zgodnie z  określeniem samego 
Michela Henry’ego, monadą, ale inną niż wszystkie. Bierną i  ak-
tywną jednocześnie. Bierną, ponieważ doznaje, aktywną, ponieważ 
doznaje sama siebie. Dlatego właśnie podmiotowość  – immanencja 
zostaje ostatecznie utożsamiona z  życiem. Immanencja to życie. Ży-
cie wcielone. Żywa cielesność (la chair) doznawana jest w  immanen-
tnym doświadczeniu, doświadczeniu bezpośrednim, w  którym nie 
ma żadnego dystansu czy odseparowania. Każda podmiotowość 

15 Por. tenże, La Barbarie, dz. cyt., s.  169.
16 Powyższa teza nie odsyła nas oczywiście do tezy Marksa, zgodnie z  którą 

byt kształtuje świadomość.
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odczuwa ból w  taki właśnie sposób, bez żadnego dystansu, odstępu 
czy rozdarcia. Żywa cielesność jest dana bezpośrednio w  immanen-
tnym subiektywnym doświadczeniu  – nie jest przez nic zapośred-
niczona. Nie jest więc także zapośredniczona przez kulturę. 

II

Należy jednak zapytać, czy takie bezpośrednie doświadczenie 
własnego ciała jest w  ogóle możliwe. Badania Marcela Maussa, któ-
re komentował Claude Lévi-Strauss, wskazują, że  progi pobudli-
wości i  granice odporności są w  każdej kulturze zupełnie inne. 
Tak uniwersalne odczucia jak „niewykonalny” wysiłek czy „nie-
słychana” przyjemność okazują się relatywne. Nawet ból/cierpie-
nie i  rozkosz  – podstawowe kategorie afektywności w  koncepcji 
Henry’ego  – zostają ostatecznie uznane za wyuczone. W  Przemia-
nach obyczajów w  cywilizacji Zachodu Norbert Elias 17 pokazuje z  ko-
lei, że  funkcje ciała zmieniają się historycznie, a  tego, co naturalne 
i  kulturowe, nie można już tak łatwo od siebie oddzielić. Interiory-
zacja norm społecznych i  dyscyplinowanie fizjologii mają wpływ 
na doświadczenie własnego ciała. Z  tego punktu widzenia ciało jest 
przede wszystkim wytworem kultury, a  bezpośrednie doświadcze-
nie własnej cielesności, czyli doświadczenie niezależne od uwarun-
kowań narzuconych przez system obyczajowy, społeczny czy praw-
ny nie jest po prostu możliwe. Pozakulturowy status ontologiczny 
cielesności jest z  tej perspektywy czystą mrzonką.
 Jednak to właśnie ten ontologiczny status stanowi podstawę fe-
nomenologicznej koncepcji Henry’ego, podobnie jak jego koncep-
cji kultury. Francuski fenomenolog przeciwstawia sobie życie jako 
rzeczywistość źródłową i  fundującą oraz świat jako rzeczywistość 
drugiego rzędu, daną w  przedstawieniu, za pośrednictwem inten-
cjonalnego odniesienia, a  więc „w zewnętrzności”. Na bazie podob-
nej, binarnej opozycji można ująć także kulturę w  jego rozumieniu. 
Według niego kultura jest źródłowo związana z  życiem. To ono 
stanowi zarazem podmiot, jak i  przedmiot kultury. Kultura zostaje 
więc utożsamiona z  działaniem, jakie życie wywiera na siebie samo 
w  taki sposób, że  jest ono tym, co działa i  przekształca, jak i  tym, co 

17 Wyd. pol. tłum. T. Zabłudowski, PIW, Warszawa 1980.

Michel Henry...9 

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2010 
MICHEL HENRY FENOMENOLOG ŻYCIA 
Redakcja naukowa Andrzej Gielarowski, Robert Grzywacz



130 Monika Murawska

zostaje przekształcone 18. Kultura oznacza więc, w  ujęciu Henry’ego, 
proces samo-przekształcania życia, który zmierza do swoiście poję-
tego samo-rozwoju tego życia. Jest to ruch samo-pobudzania.
 Kultura nie ma nic wspólnego z  nauką, która przeciwstawia się 
kulturze jako negacja i  destrukcja życia 19. Wprawdzie rozwój na-
uki miał wpływ na kulturę, ale, ostatecznie, od czasów Galileusza 
uznano, że  cechy zmysłowe są tylko subiektywne, a  obiektywnie 
istnieją wyłącznie cechy geometryczne. Według Henry’ego te dwie 
dziedziny: kultura i  nauka przestały się nawzajem wspierać.
 Kultura jest „kulturą życia”, a  wiedza pierwotna i  podstawowa  – 
wiedza źródłowa sprowadza się w  istocie do samo-doznania ucie-
leśnionego podmiotu, w  którym następuje samo-objawienie życia. 
Henry podaje tutaj konkretny przykład. Wyobraźmy sobie studen-
ta, który czyta dzieło z  biologii poświęcone kodom genetycznym. 
Jego lektura polega na intelektualnym odtwarzaniu złożonych pro-
cesów, skonceptualizowanych i  zawartych w  książce. Jednak, aby 
je odtworzyć, musi przekładać strony i  poruszać oczami, aby prze-
biegać linijka po linijce strony tekstu. Kiedy poczuje się zmęczony, 
przestanie czytać i  pójdzie na kawę. Student może czytać i  rozumieć, 
co Henry określa mianem wiedzy świadomościowej, ponieważ po-
strzega słowa, rozumie ich znaczenie i  łączy je w  pewne całości, któ-
re stanowią z  kolei wiedzę naukową. Wiedza, która pozwoliła mu 
poruszać rękami i  oczyma, nie należy jednak do żadnej z  wymie-
nionych wyżej dziedzin wiedzy, gdyż jest to wiedza życia. Ta ostat-
nia nie jest tylko warunkiem zewnętrznym wiedzy świadomościo-
wej czy naukowej. Wiedza życia nie redukuje się do biologicznych 
uwarunkowań, do faktu, że  czytający musi umieć przewrócić stro-
ny w  książce. Wiedza życia jest bowiem również warunkiem we-
wnętrznym wszelkiej innej wiedzy 20. Jeśli życie nie redukuje się 
do biologii, ale jest swoistą siłą umożliwiającą każde istnienie, 
swoistą pierwotną mana, czyli energią „świata-życia” 21 czy, jeszcze 
 inaczej, transcendentalnym warunkiem wszelkiego bycia bytu, to 
można uznać, że  jest także warunkiem zaistnienia  jakiejkolwiek 

18 M. Henry, La Barbarie, dz. cyt., s.  14.
19 Tamże, s.  15.
20 Tamże, s.  25.
21 Henry chce odróżnić swoje rozumienie świata życia od  Husserlowskiego 

Lebenswelt, dlatego pisząc „świat-życia”, posługuje się myślnikiem  – le 
monde-de-la-vie.
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wiedzy. Dysponujemy wiedzą życia, zanim zacznie funkcjonować 
świadomość pojęciowa. Zanim umieści nas ona w  świecie, znajdu-
jemy się już w  „świecie-życia” jako ucieleśniona nieintencjonalna 
podmiotowość.
 Widzimy więc, że  kultura w  ujęciu Henry’ego jest związana z  ży-
ciem. Polega ona na samo-rozwoju podmiotu, jego sił i  potencjału, 
które są jednocześnie intensyfikacją życia jako samo-pobudzającego 
ten podmiot. Samo-rozwój życia, o  którym tu mowa, i  jego inten-
syfikacja są dostrzegalne, gdy mamy do czynienia z  fenomenami 
artystycznymi. Od razu bowiem dostrzegamy różnice między cia-
łem tancerki, która panuje nad swoimi ruchami, powiela tkwią-
ce w  niej siły i  rozwija możliwości oraz ciałem tancerza-amatora, 
niedoświadczonego i  próbującego nieudolnie swoich sił. Podobnie 
jest z  dykcją aktora, oddechem śpiewaka czy wprawną ręką artysty 
plastyka, który w  kilku ruchach szkicuje portret. Kultura, w  tym 
ujęciu, jest przede wszystkim rozwojem i  intensyfikacją życia pod-
miotowości. Według Henry’ego u  podstaw wszelkich wytworów 
kultury leży „sytuacja ontologiczna” podmiotowości, ale trzeba 
pamiętać, że  kultura związana jest także według tego myśliciela 
z  najbardziej rudymentarnymi potrzebami, takimi jak jedzenie, pi-
cie, pożądanie. W  ujęciu Henry’ego w  kulturze nie chodzi jednak 
o  uwolnienie skumulowanej energii, wyzwolenie „nadwyżki życia” 
w  taki sposób, żeby rozpuściła się ona w  czymś zewnętrznym wo-
bec niej. Nie chodzi tu o  uwolnienie w  procesie sublimacji popędów, 
o  których pisał Freud. Mamy tu raczej do czynienia z  intensyfikacją 
źródłowego samopobudzenia 22, z  intensyfikacją życia poszczegól-
nej podmiotowości.
 Choć Henry zalicza do kultury materialne i  niematerialne wy-
twory człowieka powstające w  drodze zaspokajania najróżniejszych 
jego potrzeb  – prawo, ustroje, ekonomia, instytucje  – to najwyższą 
formą kultury pozostaje dla niego sztuka, ale sztuka rozumiana 
jako proces tworzenia. Filozof, powtarzając sławną maksymę Jo-
sepha Beuysa i  Fluxusu, twierdzi, że  każdy z  nas jest w  pewnej mie-
rze artystą. Konstatacja ta wynika z  założeń teoretycznych myśli 
 filozoficznej francuskiego fenomenologa. Każdy należy bowiem do 
„świata życia”. Każda żywa cielesność rodzi się, czyli jest rzuco-
na w  życie. Zmysłowość i  afektywność każdej podmiotowości są 

22 Por. M. Henry, La Barbarie, dz. cyt., s.  8.
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warunkami transcendentalnymi zaistnienia tego świata i  jego wy-
łonienia się, a  także wyłonienia się sztuki 23. Dlatego sztuką byłby 
w  tym ujęciu raczej proces tworzenia i  odbioru dzieła sztuki niż 
konkretny wytwór artystycznej działalności, należący do świata da-
nego w  reprezentacji za pomocą noetyczno-noematycznego sche-
matu opisanego przez Husserla. Żywa cielesność  – la chair tworzy 
sztukę, a  więc kulturę, intensyfikując sferę afektywną wspólną jej 
samej i  innym podmiotom. Życie i  świat są więc przeciwstawne.
 Jednakże trzeba podkreślić, że  świat, krytykowany w  fenome-
nologii Henry’ego, to świat „oczyszczony”, czyli pozbawiony jako-
ści zmysłowych, narzuconych według Galileusza na rzeczywistość 
jak zniekształcająca siatka. Jak wielokrotnie powtarza Henry, świat 
Galileusza sprowadza się do geometrii. Sztuka jest natomiast ak-
tywnością zmysłową 24. Nie mogłaby ona istnieć w  rzeczywistości 
pozbawionej wymiaru doznaniowego. Jeśli nowożytna nauka, wzo-
rem Galileusza, wyklucza ze świata wszelkie jakości zmysłowe, to 
wyklucza z  niego także sztukę. Sztuka może istnieć tylko w  życiu, 
tylko jako jego wytwór i  intensyfikacja. Może więc istnieć wyłącznie 
w  swoiście pojętym przez Henry’ego „świecie-życia”. Powtórzmy 
więc, że  w  filozofii autora Incarnation nie chodzi o  krytykę świata 
jako takiego, ale  – jak sam to ujmuje  – „świata abstrakcyjnego, to 
znaczy takiego świata, który w  istocie nie istnieje, tego, z  którego 
wyklucza się subiektywność. Wspólnota włącza w  swoje struktury 
świat realny  – kosmos  – którego każdy z  elementów (forma, kolor) 
istnieje ostatecznie tylko o  tyle, o  ile się sam pobudza” 25, a  więc  – 
dodajmy  – o  ile przepełniony jest życiem.

III

Niewątpliwie można uznać, że  kultura to rozwój czy samorealizacja 
poszczególnych indywiduów, ale to także płaszczyzna intersubiek-
tywna, umożliwiająca tym indywiduom komunikację i  wymianę 
myśli, dóbr, informacji. Kultura to także materialne wytwory dzia-
łalności człowieka; zaliczamy do niej wszystkie materialne wytwory 

23 Por. tamże, s.  48.
24 Por. tamże, s.  44.
25 Tenże, Phénoménologie materielle, PUF, Paris 1990, s.  179.
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człowieka niezależnie od ich przynależności do tego, co określa się 
mianem kultury wysokiej czy niskiej, a  więc masowej. Kultura i  po-
szczególne, partykularne kultury to także przedmiot badań. Kul-
tura stanowi więc wyraz życia i  ekspresji nie tylko indywidualnej 
podmiotowości, ale danej społeczności czy społeczeństwa. 
 Wydaje się, że  Henry nie dostrzega wagi „komunikacyjnego” 
wymiaru kultury. Podkreśla wprawdzie znaczenie odbiorcy dzieła 
jako tego, który doznaje tych samych wrażeń, co twórca, ale płasz-
czyzną komunikacji pozostaje tu zawsze niewidzialne życie, a  nie 
świat materialnych wytworów. Samorozwój jednostki zapewniony 
przez sztukę, a  więc intensyfikacja życia, z  którą mamy do czynie-
nia w  wypadku sztuki, jest według Henry’ego „dziełem” zarów-
no twórcy, jak i  odbiorcy. Sztuka jako wyraz życia i  jako najwyż-
sza forma kultury umożliwiałaby więc nawiązanie relacji między 
podmiotami. Relacja między „ja” a  innym możliwa jest dzięki temu, 
że  „zamieszkujemy” życie. To ono jest nam wszystkim wspólne i  to 
ono stanowi ową płaszczyznę umożliwiającą wzajemną komunika-
cję. Jeśli kultura to także życie, to można uznać je za taką płasz-
czyznę. Można ją ująć jako swoistą Pra-Sobość (Archi-Soi)  – naj-
głębszy wymiar zindywidualizowanej podmiotowości określanej 
przez Henry’ego mianem „sobości”  – Pra-Sobość, dzięki której wy-
miar społeczny okazuje się wpisany w  jednostkowy. W  ten sposób 
na gruncie tej koncepcji znajdowalibyśmy rozwiązanie problemu 
intersubiektywności.
 Idea Pra-Sobości, Pra-Życia okazuje się wpisana w  każdą sobość 
poszczególną i  partykularną:

Powstanie (génération) bytu żyjącego w  Życiu jest tożsame z  powsta-
niem naszej transcendentalnej Sobości w  Pra-Sobości Życia absolutne-
go  – w  jego Słowie  – i  tym samym, z  powstaniem naszej własnej cieles-
ności w  Pra-Cielesności tego Słowa 26.

Doświadczając własnego życia, doświadczam siebie i  jednocześnie 
sfery intersubiektywnej. Niewątpliwie Pra-Sobość jest związana 
przede wszystkim z  wymiarem teologicznym koncepcji Henry’ego. 
Utożsamiona zostaje z  Chrystusem  – Wcielonym Słowem, które po-
średniczy między nami a  życiem jako Bogiem. Pytanie, czy ozna-
cza ona przede wszystkim ciało mistyczne Chrystusa, czy też raczej 

26 Tenże, Incarnation, dz. cyt., s.  177.
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sferę kultury, w  której sztuka pozwala głębiej doświadczyć rzeczy-
wistości, lub też otwiera sferę intersubiektywną, pozostaje otwarte. 
Wydaje się jednak, że  można uznać, iż pojęcie Pra-Sobości pozwala 
zaistnieć wszystkim tym trzem domenom jednocześnie, umożliwia-
jąc samorozwój podmiotowości, która okazuje się uspołeczniona 
i  otwarta, a  także twórcza zarazem.
 Samotna, monadyczna podmiotowość, opisana przez Michela 
Henry’ego w  L’Essence de la manifestation ustępuje więc, w  później-
szych pracach, miejsca podmiotowości uspołecznionej, która znaj-
duje się zawsze w  konkretnej sytuacji, zawsze wespół z  innymi, ale 
relacje, które z  nimi nawiązuje, są bezpośrednie, a  nie abstrakcyj-
ne i  teoretyczne. Jest prawdą, że  z  pewnego punktu widzenia, co 
podkreślał Henry w  L’Essence de la manifestation, nie jestem „bytem 
w  sytuacji”, ponieważ zawsze poza sytuację wykraczam, zawsze 
ją wyprzedzam projektując i  zarazem zawsze jestem wobec niej 
spóźniony. Mogę skonstatować ją dopiero „z zewnątrz”, dystansu-
jąc się wobec niej. Jestem także tą żywą cielesnością (la chair), która 
nie jest bytem usytuowanym. Henry dzieli bowiem cielesność na 
dwa niesprowadzalne do siebie wymiary. Z  jednej strony mam cia-
ło  – le  corps  – którym posługuję się jak narzędziem, ale z  drugiej, 
jestem żywą cielesnością  – la chair. To żywa cielesność jest ciałem 
doświadczanym od wewnątrz, z  którym podmiotowość się utożsa-
mia. Nie znajduje się ono w  czasie ani w  przestrzeni, lecz umożliwia 
ono wszelkie doznawanie i  jest niewidzialne. Można je odczuć, ale 
ani Ja, ani inny nie są w  stanie go zobaczyć. Od cielesności podmio-
towej  – la chair uzależnione jest ciało przedmiotowe  – le corps. Hen-
ry zmierza w  swojej fenomenologii do ufundowania (uzależnienia) 
wymiaru ciała na żywej cielesności, ale prowadzi to do absolutnego 
przeciwstawienia sobie tych dwóch rzeczywistości. Podmiot wcielo-
ny jest jednak pewną całością i  tylko łagodząc ten swoisty dualizm, 
Henry byłby w  stanie pogodzić ze sobą jego wymiar immanent ny  – 
żywa cielesność (la chair) i  transcendentny  – ciało (le corps). 
 Ostatecznie więc, doznając czy doświadczając własnego życia 
w  każdym momencie, jestem zawsze w  jakiejś sytuacji, od której nie 
mogę się oddzielić czy odgrodzić. Jestem bowiem zarazem żywą 
cielesnością, jak i  ciałem obecnym w  świecie. Nawet jeśli z  jakie-
goś powodu staram się spojrzeć na siebie w  danej chwili i w  da-
nej sy tuacji z  zewnątrz, będzie to tylko abstrakcyjny proces, który 
mnie od niej, a  więc od siebie samego nie oddzieli. Życie toczy się 
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bowiem tu i  teraz, gdy siedzę przed ekranem komputera. Zdaniem 
Henry’ego bowiem

życie może siebie uchwycić, odsłonić się samo sobie w  rozkoszowaniu 
się sobą wyłącznie generując w  sobie tę [Pra-]Sobość, która sama siebie 
uchwytuje 27.

Z tego punktu widzenia pojęcie Pra-Sobości odsłaniałoby źródło-
wo intersubiektywny charakter podmiotu związany z  procesem 
intensyfikacji życia. Pra-Sobość nie byłaby tu niczym innym niż 
źródłową solidarnością żyjących bytów, które doświadczają same 
siebie i  wspólne im wszystkim życie. Pra-Sobość odsyła do faktu, 
że  siły życia poszczególnych indywiduów zależą wzajemnie od sie-
bie, że  zależą od sposobu, w  jaki doświadczają siebie same i  siebie 
nawzajem, dzieląc dynamikę tej samej władzy bycia sobością. Ne-
gowanie radykalnej wyjątkowości każdego z  żyjących bytów jest 
negowaniem samego życia w  jego źródłowości 28. Jeśli innego znaj-
dujemy w „ „Ja”, jak określa to sam Henry, to dlatego, że  w  każdego 
z  nas „wpisana” jest Pra-Sobość. W  późniejszych pracach Henry’ego 
podmiot przestaje być pogrążony w  ciszy milczenia, ale nieustannie 
słyszy głosy innych; możliwość, a  nawet konieczność ich zaistnienia 
dla podmiotu okazuje się wpisana w  sam jego byt.
 Jest to jednak niewątpliwie tylko hipoteza. Ta interpretacja od-
krywa raczej to, co kryje się w  tekstach Henry’ego, i  jest w  nich za-
warte implicite. W  sposób niejawny stwierdza się więc, że  kultura 
to Pra-Sobość, explicite natomiast, że  kultura to życie. Życie to pew-
na nadwyżka, czyli pewne „więcej”, jako „więcej siebie samego”, 
do którego zmierza wszelkie działanie. Ta nadwyżka realizuje się 
na planie zwanym materialnym poprzez produkcję dóbr material-
nych. Jednak proces ten wiąże się nie z  wydatkowaniem tej nad-
wyżki, ale z  jej zwielokrotnieniem. W  ujęciu Henry’ego kultura bo-
wiem to przede wszystkim takie właśnie przekształcenie, a  raczej 
samoprzekształcenie życia żywej cielesności 29.
 Ostatecznie można jednakże uznać, że  sam myśliciel, biorąc 
pod uwagę cel, jakim było dla niego poszukiwanie sfery czysto 

27 Tenże, C’est moi la Vérité, dz. cyt., s.  76.
28 Por. R. Gély, Roles, action sociale et la vie subjective. Recherches à partir de la phé-

noménologie de Michel Henry, P.I.E. Peter Lang, Bruksela 2007, s.  63.
29 Por. M. Henry, La Barbarie, dz. cyt., s.  204.
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 źródłowej i  fundującej, nie ujmuje kategorii kultury w  sposób jas-
ny i  jednoznaczny. Filozof, który krytykuje to, co ekstatyczne, de-
precjonuje świat jako przedstawieniowy i  koncentruje się w  swoich 
opisach sztuki na podkreśleniu faktu, iż to uczucia, jakich doświad-
cza ucieleśniona subiektywność, modyfikując tym samym własne 
życie, są podstawą i  istotą doświadczenia sztuki, musi stanąć przed 
poważnym problemem, jakim jest kultura utożsamiona ogólnie 
z  tym, co możemy nazwać „duchem obiektywnym”, a  konkretniej, 
materialnymi wytworami człowieka obecnymi w  widzialnym świe-
cie. Dzieło sztuki jest dla Henry’ego zmysłowe, ale, nawiązując do 
tytułu jednej z  jego powieści, można uznać, że  należy doświadczać 
go „z zamkniętymi oczami” 30. Doznania zmysłowe zostają zastą-
pione doznaniami afektywnymi. Jednak dzieło sztuki może zostać 
adekwatnie opisane tylko jeśli uznamy, że  na gruncie fenomeno-
logii Henry’ego sfera afektywna jest ściśle powiązana ze zmysło-
wą. Wydaje się, że  podmiotowość opisywana przez francuskiego 
fenomenologa jako żywa cielesność  – la chair, dysponuje wszystki-
mi zmysłami poza wzrokiem, który został zrównany z  Blick-auf  31  – 
unieruchamiającym spojrzeniem, utożsamionym ze schematem po-
znawczym refleksji, który sytuuje przedmiot naprzeciw podmiotu. 
 Wracając do problemu kultury można skonstatować, że  dla 
Henry’ego jest ona nadwyżką życia, które się permanentnie prze-
kształca, jest „życiową energią”. Filozof posługuje się tu następują-
cą metaforą. Życie jest jak rwąca rzeka. Nadwyżka wody, a  więc jej 
nadmiar, wylewa się z  brzegów, ale w  kulturze, która życiu sprzyja, 
rzeka wpływa do odnóg, zatok i  małych rzeczek. Natomiast w  epo-
ce barbarzyństwa, jak określa nasze czasy Henry, rzeka wylewa się 
z  brzegów, zalewając wszystko i  niszcząc. Upadek kultury to prze-
moc i  chaos, które ogarniają nasz świat. W  takich momentach pod-
miotowość nie tworzy, ale niszczy. Według jakiego kryterium ocenić 
jednak ową intensyfikację życia jako pozytywną lub negatywną? Na 
jakiej podstawie można stwierdzić, że  samo-pobudzenie życia prze-
biega właściwie wtedy, kiedy podmiotowość tworzy, a  nie niszczy, 
jeśli zewnętrzne wytwory jej działalności nie mają żadnego znacze-
nia? Czy nie jest to tylko normatywny postulat?

30 Por. tenże, L’Amour les yeux fermés, Gallimard, Paris 1976  (przyp. red.).
31 E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i  fenomenologicznej filozofii I, dz. cyt., 

s.  114.
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 Według Henry’ego technika, ekonomia i  nauka są groźne dla 
współczesnej kultury i  destruują ją, sprawiając, że  życie zwraca się 
samo przeciwko sobie. Jednak życie jest wieczne, a  więc nieznisz-
czalne jak Schopenhauerowska wola. Odnajdujemy je zarówno 
w  przemocy, jak i w  technice, nauce i w  barbarzyństwie, choć życie 
zwraca się w  nich, jak ujmuje to Henry, przeciwko sobie. W  ujęciu 
naszego filozofa ontologiczne korzenie barbarzyństwa tkwią w  nie-
zużytej energii samopobudzenia. W  tym nieustającym procesie do-
skonalenia tkwi możliwość działania przeciw samemu sobie, kiedy 
pozostajemy w  martwocie, w  bezwładzie i  inercji lub kiedy prze-
ciwstawiamy się impulsowi samodoskonalenia. Barbarzyństwo nie 
polega więc jedynie na możliwym spętaniu życia i  wstrzymaniu 
jego sił, ale także na tym, że  zaprzecza się tej negacji, udając, że  nie 
ma ona miejsca 32. Barbarzyństwo polega więc także na tym, że  nie 
chcemy uznać faktu, że  w  naszej epoce życie neguje samo siebie.
 Oczywiście, obecna u  Henry’go krytyka naukowości jako jedy-
nego podejścia do rzeczywistości i  współczesnej kultury nie jest 
oryginalna. Można przypomnieć Husserla i  jego postulat dotyczący 
konieczności oparcia nauki na „świecie życia”, można przypomnieć 
ujęcie „techniki” przez Heideggera, która nie jest zresztą  – według 
niego  – wyłącznie negatywna i  niszcząca. Można także przypo-
mnieć hermeneutykę Gadamera, który twierdził, że  myśl współ-
czesna uległa fascynacji nauką i  nie jest w  stanie sprostać bogactwu 
naszego doświadczenia.
 Czym jest jednak opisywane przez Henry’ego barbarzyństwo, 
w  które popadła nasza epoka? Na planie ontologicznym jest zapo-
minaniem życia i  negowaniem go. Z  tego punktu widzenia świat 
nie jest już światem-życia, ale staje się przedmiotem poznania prze-
kształcanym przez technikę, która zmierza do jego jak najefektyw-
niejszej eksploatacji. Celem podmiotu jest więc poznanie, które 
służy wykorzystaniu. Na planie empirycznym rola sztuki, filozofii 
czy literatury maleje. Liczy się zysk i  wygoda. To, co nie przyno-
si wymiernych korzyści, uznane zostaje za bezwartościowe. Henry 
podaje przykład wczesnochrześcijańskich mozaik, które poddane 
zostały konserwacji. Usunięto z  nich wszystkie elementy nie-ory-
ginalne, tzn. te, które nie pochodzą z  IX wieku, ale z  XVIII czy XIX. 
Mozaika właściwie przestała być czytelna i  przedstawia teraz kilka 

32 Por. M. Henry, La Barbarie, dz. cyt., s.  178.
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fragmentów kolorowych kamieni, między którymi znajdują się pla-
my tynku. Piękno podporządkowano naukowym standardom kon-
serwacji. Francuski filozof opisuje też piękny widok greckiej świą-
tyni, który zakłóciły linie wysokiego napięcia 33. Piękno zostało tu 
z  kolei podporządkowane użyteczności. Henry ma niewątpliwie 
rację, ale, nie odwołując się do wcześniejszych przykładów, czyż już 
Husserl nie głosił „kryzysu nauk europejskich”?
 Henry odróżnia od siebie także to, co można określić mianem 
kultury wysokiej i  niskiej (masowej). Wydaje się jednak, że  fran-
cuski filozof nie uwzględnia trudności związanych z  takim po-
działem. Arbitralnie uznaje telewizję za fenomen przynależny do 
kultury masowej, tym samym ją deprecjonując. Na płaszczyźnie on-
tologicznej jego koncepcji trudno byłoby mu jednak uzasadnić, dla-
czego reality show emitowany w  telewizji nie stanowi intensyfikacji 
życia w  przeciwieństwie do filmu Bergmana, który oglądany jest 
w  kinie. Ujmując to inaczej, należy zadać pytanie: jeśli w  odbiorze 
dzieła sztuki liczy się afektywne doznanie, to w  jaki sposób ustalić 
kryterium umożliwiające hierarchizację takich doznań? Odbiorca 
reality shaw może doznawać równie silnych afektów, co widz „Szep-
tów i  krzyków” Bergmana.
 W swoich rozważaniach Henry zmuszony jest więc uwzględnić 
dwa wymiary kultury, choć nie głosi tego expressis verbis. Z  jednej 
strony opisuje on kulturę ujętą jako cultura culturata 34  – obiektywne 
wytwory działalności człowieka, do których odnoszę się na sposób 
intencjonalny, a z  drugiej, kulturę ujętą jako cultura culturans  – czy-
li samodoskonalenie życia, a  więc samorealizacja podmiotowości 
i  intensyfikacja jego samo-pobudzeniowości, które nie są związa-
ne ze sferą intencjonalną. Jak jednak pogodzić kulturę związaną 
ze sferą intersubiektywności i  stanowiącą w  pewnym ujęciu „sce-
nę” dla relacji ja  – inny z  postulatem wyrugowania intencjonalno-
ści i  utożsamienia kultury ze sferą samopobudzającej i  samoroz-
wijającej się immanencji? Kwestia miejsca kultury w  tej koncepcji 
wiąże się z  innymi ważkimi problemami na gruncie fenomenolo-
gii Henry’ego, a  mianowicie z  próbą powiązania sfery empirycznej 

33 Tamże, s.  49.
34 Sformułowania cultura culturata i  culturans zostały zapożyczone z  artykułu 

Jamesa G. Harta zatytułowanego A  phenomenological theory and critique of culture: 
A  reading of Michel Henry’s „La Barbarie”, „Continental Philosophy Revue” nr  32, 
1990, s.  225-270.
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z  transcendentalną oraz immanencji z  transcendencją. Jak przejść 
z  jednej domeny do drugiej i  zachować ich specyfikę, nie zapozna-
jąc jednocześnie ich odrębności? Jak adekwatnie opisać relację mię-
dzy cultura culturans a  cultura culturata?
 Można uznać, że  aby sprostać takiemu wyzwaniu, Henry musi 
„zrehabilitować” świat i  zmodyfikować nieco swoją koncepcję re-
lacji między immanencją a  transcendencją, aby uwzględnić, a  zara-
zem zaprezentować przekonujący opis fenomenu kultury. Wydaje 
się, że  La Barbarie jest taką próbą. Właśnie w  tej pracy Henry opisu-
je Ziemię-Naturę jako pierwotnie związaną z  ciałem organicznym. 
Wzajemne dostrojenie czy współdziałanie ciała żywego  – la chair 
i  Ziemi Henry nazywa „dostrojeniem ciała” (Corpspropriation), które 
jest jednocześnie wzajemną przynależnością ciała i  świata. W  ten 
sposób posiadamy świat, a  techniczne, w  pozytywnym sensie tego 
słowa, a  więc także kulturowe jego przekształcenie jest urzeczywist-
nieniem dostrojenia, a  więc ucieleśnienia Ziemi. Zanim odniesiemy 
się do świata jako do przedmiotu, zanim ujmiemy go refleksyjnie, 
jest on już korelatem nieintencjonalnego ruchu ucieleśnienia Ziemi, 
cielesnego dostrojenia, z  jakim mamy do czynienia w  każdym z  na-
szych ruchów, w  oporze, jaki stawia nam świat i  nasza cielesność, 
w  wysiłku, jaki wtedy odczuwamy. Pierwotny sens Ziemi jest więc 
zakorzeniony w  samopobudzeniu żywej cielesności. Może tutaj po-
jawiłaby się szczelina umożliwiająca otwarcie ucieleśnionej pod-
miotowości na świat wytworów materialnych. Jedynie uwzględ-
niając „świat życia”, czyli przekształcone pojęcie Husserlowskiego 
Lebensweltu, można znaleźć w  koncepcji Henry’ego miejsce nie tylko 
na twórczą działalność artysty lub odbiorcy dzieła, ale także na sam 
tworzony i  podziwiany wytwór ludzkiej działalności. Tylko w  tym 
obszarze współdziałania twórczych sił ucieleśnionej podmiotowo-
ści i  świata-Ziemi znajdujemy na gruncie fenomenologii Henry’ego 
miejsce dla dzieła sztuki.

IV

Czym jest natomiast kultura w  rozumieniu antropologii? Od po-
czątków istnienia tej dyscypliny i  pierwszej w  antropologii defini-
cji sformułowanej przez Edwarda Tylora „kultura” jest związana 
z  tym, co Henry określa mianem świata i  co deprecjonuje. Nawet 
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jeśli uznamy ją za rzeczywistość ideacyjną, myślową, a  więc system 
symboli, w  których i  za pośrednictwem których wchodzimy w  rela-
cje z  rzeczywistością, nie da się ograniczyć jej do działalności pod-
miotu, który tworząc i  odbierając kulturę wzbogaca tym samym 
sam siebie w  immanencji nieintencjonalnego doświadczenia. Kul-
tura ma z  pewnością wymiar podmiotowy, ale nie da się jej do niego 
zredukować. Dlaczego? Ponieważ podmiotowość tworzy świat kul-
tury i  jest jednocześnie jego wytworem. Właśnie tutaj znajdujemy 
newralgiczny punkt w  filozofii kultury Henry’ego. W  interpretacji 
kultury francuskiego fenomenologa podmiot tworzy kulturę, ale 
sam pozostaje od niej niezależny. Trzeba postawić pytanie: czy jest 
to w  ogóle możliwe? Czy moje postrzeganie świata nie jest uwarun-
kowane przez to, w  jakich warunkach zostałem wychowany? Na ile 
moje postrzeżenie świata zależy od wizji rzeczywistości narzuconej 
przez społeczność, w  której zostałem ukształtowany?
 Antropologia kulturowa przytacza szereg przykładów na to, 
jak bardzo różni się postrzeganie świata przez mieszkańca Wysp 
Trobriandzkich od postrzegania świata przez ich badacza  – Broni-
sława Malinowskiego. W  kulturze Trobriandczyków ojciec jest tyl-
ko „obcym”, z  którym syn nie jest spokrewniony. Jego zadaniem 
jest wychowywanie syna do momentu przeniesienia do wioski 
i  klanu wuja, po którym dziedziczy. Istnieją plemiona, które ina-
czej postrzegają czas i  przestrzeń, ludzie, dla których podstawo-
we opozycje naszej kultury, takie jak życie i  śmierć, prawo-lewo, 
świt i  zmierzch nie mają żadnego znaczenia. Z  tego punktu widze-
nia nasze doświadczenie jest zawsze zapośredniczone przez to, co 
można określić mianem kultury. Można przywołać tu również hi-
potezę  Sapira-Whorfa, zgodnie z  którą struktury języka wpływają 
na odbiór rzeczywistości. Zgodnie z  tym założeniem Indianin Hopi 
widzi rzeczywistość inaczej, ponieważ gramatyka jego języka jest 
zasadniczo różna od struktury języków indoeuropejskich. W  języ-
ku Hopi nie ma rzeczowników zbiorowych, a  to, co dzieje się w  róż-
nym czasie, musi dziać się także w  innym miejscu.
 Jeśli założymy, że  jakiś mieszkaniec Papui Nowej Gwinei nie 
miałby dostępu do kultury Zachodu, to prawdopodobnie nie byłby 
on w  stanie „zrozumieć” czy doznać jakiegokolwiek estetycznego 
przeżycia wobec „Zdjęcia z  krzyża” Rubensa czy abstrakcyjnej pra-
cy „Żółte złote” Marka Rothki. I  tutaj pojawia się pytanie: czy jest 
tak w  istocie?
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 Henry postuluje, że  istnieje doświadczenie źródłowe, które by-
łoby bezpośrednim dostępem do rzeczywistości. Sztuka odsłania-
łaby nam sferę afektywną i  z  tego punktu widzenia każdy byłby 
w  stanie odczuć w  jakiś sposób każde dzieło sztuki i  jego wyjątko-
wość. Dzieło sztuki pozwala bowiem na niezapośredniczony kon-
takt z  wymiarem transcendentalnym, odsłania „nastrojowość” 35 
i  pozwala silniej doznawać. Człowiek z  innej, nazwijmy ją prymi-
tywną, kultury nie „zrozumiałby” według Henry’ego fenomenu ar-
tystycznego, jakim jest obraz Rubensa czy Rothki, ale niezależnie od 
pozytywnej czy negatywnej reakcji, potrafiłby je „przeżyć”. Na tym 
właśnie polegałby sprzeciw Henry’ego, użyte w  tytule niniejszego 
artykułu słowo contra, wobec, jak ujmuję to na potrzeby tej pracy, 
antropologicznego ujęcia fenomenu kultury. Źródłowe, immenen-
tne doświadczenie ludzkiej cielesności i  sztuki odsłaniałyby nam 
niewidzialne życie, niezależnie od widzialnego świata, do którego 
odnosimy się na sposób intencjonalny.
 Z tego punktu widzenia stanowisko Henry’ego wobec kultury 
nie byłoby wbrew pozorom etnocentryczne 36, ale stanowiłoby pró-
bę opisu, który uwzględnia całą jej różnorodność. Intensyfikacja 
życia to zarówno krwawe obyczaje Azteków, rytuały Eskimosów 
związane z  połowem wielorybów, sztuka afrykańska, jak i  prawo 
rzymskie zachodniej cywilizacji. Powyższe uwagi implikują jed-
nak ponownie następujące pytanie: czy niczym niezpośredniczone 
doświadczenie, a  więc spontaniczne i  istotowe, nie-intencjonalne 
odniesienie do rzeczywistości jest możliwe? Jak widzieliśmy, we-
dług filozofa doświadcza się w  taki sposób własnej żywej cielesno-
ści. Wykonywane przeze mnie i  przez mieszkańca Melanezji gesty 
są różne i  mają różne znaczenie, ale odczucie wysiłku, który wkła-
dam w  ich wykonanie, jest to samo. Wewnętrzne i  subiektywne do-
świadczenie mojej żywej cielesności jest takie samo, choć sieć relacji, 
w  które wplatam to doświadczenie, aby je zinterpretować, jest dia-
metralnie różna. Podobnie jest z  doświadczeniem sztuki. Odsłania 
ona życie, które jest wspólne przedstawicielom wszystkich kultur, 

35 Nastrojowość  – Befindlichkeit to termin stricte Heideggerowski. Henry nie 
posługuje się nim często, ale jego opisy afektywności są ewidentnie zaczerpnięte 
z  prac Heideggera.

36 Należy przypomnieć tutaj jego interpretacje dzieł sztuki znajdujące się 
w  książce poświęconej problemom malarstwa europejskiego: Voir l’invisible. Sur 
Kandinsky, François Bourin, Paris 1988.
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 życie jako wymiar transcendentalny i  ponadindywidualny, a  za-
razem zawsze konkretny. Sztuka odsłania pra-impresję źródłową, 
owo „żywe teraz” niesplątane jeszcze z  opisywanymi przez Husser-
la retencją i  protencją. Sztuka odsłania c z y s t ą  czerwień, czerwień 
niezanieczyszczoną jeszcze intencją, czystą impresję, którą odbie-
ram niezależnie od percepcji rozumianej jako poznanie przedmio-
tu przez podmiot. Zgodnie z  założeniem Henry’ego, dzieło sztuki 
odsłania nam żywe wrażenie, samo-doznanie, od-czucie odniesio-
ne do samego siebie. Jak określa to myśliciel, jest „ontologicznym 
upojeniem” 37.
 Ciało musi być jednak rozpatrywane nie tylko jako żywa cie-
lesność (la chair), ale także jako powiązane z  kulturą ciało przed-
miotowe (le corps). Ciało, z  którym istotnie się utożsamiam, to nie 
tylko doznawane od wewnątrz la chair, ale także ukształtowane 
kulturowo ciało widzialne i  obecne w  świecie, wydane spojrzeniom 
innych, ubrane i  ukształtowane zgodnie z  wymogami otoczenia. 
Trudno jest jednak zgodzić się z  przyjętym przez Henry’ego zało-
żeniem, że  przedstawieniowe ciało (le corps), ukształtowane przez 
kulturę, nie ma żadnego wpływu na wewnętrzne doświadczenie 
żywej cielesności. Jako ego nie jestem w  stanie całkowicie odciąć się 
od tego kulturowego wymiaru mojej cielesności. Moje ciało jest też 
historyczne, zmienia się w  czasie i  ta zmiana wpływa także na we-
wnętrzne doświadczenie tego ciała. Młody i  zdrowy mężczyzna ma 
inne doświadczenie cielesności niż schorowany starszy człowiek, 
któremu ciało odmawia posłuszeństwa.
 Pojawia się tutaj także problem płci. Problematyka cielesności 
związana jest przecież również z  tą kwestią. Kobieta i  mężczyzna 
postrzegają swoją cielesność inaczej. „Erotyzm kobiecy jest znacz-
nie bardziej skomplikowany  – pisze Simone de Beauvoir  – jest od-
biciem złożoności kobiecej sytuacji” 38. Kobieta z  jej złożoną sek-
sualnością, kobieta z  jej silnym poczuciem upływającego czasu, 
nie odbiera własnego ciała tak, jak mężczyzna. Opisy fenomeno-
logiczne doświadczenia ciała przez kobietę i  mężczyznę powinny 
być różne. Pojawia się więc w  stosunku do koncepcji Henry’ego 

37 Por. M. Henry, La Barbarie, dz. cyt., s.  205.
38 S.  de Beauvoir, Druga płeć, tłum. G. Mycielska, M. Leśniewska, Jacek Sena-

torski i  Co Agencja Wydawnicza, Warszawa 2007, s.  401.

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2010 
MICHEL HENRY FENOMENOLOG ŻYCIA 
Redakcja naukowa Andrzej Gielarowski, Robert Grzywacz



143Filozofia źródłowa „contra” antropologia

 podobny  zarzut, jaki postawił Derrida Lévinasowi 39 stwierdzając, 
że  jego opis podmiotowości został dokonany z  męskiego punktu 
widzenia. Opisywana podmiotowość to po prostu vir  – mąż, męż-
czyzna. Jesteśmy niewątpliwie przede wszystkim bytami ludzkimi. 
Jednak, choć naszą cielesność określa przede wszystkim fakt bycia 
człowiekiem, to sposób, w  jaki odbieramy nasze ciało, jest od razu 
zdeterminowany płciowo (czas biologiczny płynie zupełnie inaczej 
dla mężczyzn i  kobiet). Natura okazuje się niesprawiedliwa. Cia-
ło zdradza kobietę, rozczarowuje ją. Zarazem jednak wydaje się, 
że  więź łącząca kobietę z  jej cielesnością jest inna. Z  tego powodu, 
na przykład, kobieta dba o  ciało, ponieważ tak długo, jak długo za-
chowuje nad nim władzę, zachowuje także większą władzę nad 
otaczającą ją rzeczywistością. W  jednej ze swoich powieści  – Chéri  – 
Colette opisuje historię starzejącej się kurtyzany, która, zdając sobie 
sprawę z  upływającego czasu, popycha swojego młodego kochanka 
w  ramiona innej, młodszej kobiety. To, co ją zawiodło i  nie pozwala 
jej być tym, kim była dawniej, to nie brak inteligencji, wrażliwości 
czy sprytu, lecz ciało. Oczywiście, możemy przypomnieć, że  la chair 
to wymiar transcendentalny, przynależny obu płciom, ale gdzie wo-
bec tego umiejscowić różnicę między ciałem kobiety i  mężczyzny?
 Jeśli istotą podmiotowości uczynimy świadomość transcenden-
talną lub duszę jako ego, wydaje się, że  na gruncie filozoficznym nie 
musimy mierzyć się z  problemem różnicy między kobietą a  męż-
czyzną. Jednak, jeśli zakładamy, że  istotą podmiotowości jest cieles-
ność, czy nie należałoby wówczas zdać sprawy z  istotnych różnic 
między obiema płciami lub przynajmniej uzasadnić brak takie-
go rozróżnienia? Wydaje się, że  Michel Henry nie dostrzega tego 
problemu 40. Można powtórzyć tu pytania zadane przez Marzenę 
Adamiak:

39 Por. A. Renaut, Era jednostki. Przyczynek do historii podmiotowości, tłum. 
D.  Leszczyński, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2001, s.  273 
(przypis).

40 Na temat tego problemu krytycznie wypowiada się Rudolf Bernet, zwra-
cając uwagę na brak podziału na płcie w  koncepcji Henry’ego; por. R. Bernet, 
Christianisme et phénoménologie, w: Michel Henry, L‘épreuve de la vie, red. A. David, 
J. Greisch, Cerf, Paris 2001, s. 181-201. Za polemikę z tym stanowiskiem można 
niewątpliwie uznać wspomnianą już książkę Rafaela Gély.

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2010 
MICHEL HENRY FENOMENOLOG ŻYCIA 
Redakcja naukowa Andrzej Gielarowski, Robert Grzywacz



144 Monika Murawska

Czy możemy odkryć woman’s land w  całej pozytywnej specyfice? Jak 
rozwiązać problem kobiecego podmiotu? Czy trzeba dekonstruować 
samą kategorię podmiotu jako nieuchronnie męską? 41.

 Próbując odpowiedzieć na powyższy zarzut, Michel Henry od-
wołałby się prawdopodobnie do kategorii życia. Jak widzieliśmy, 
filozof twierdzi, że  nie istnieje życie jako takie, życie jako obiektyw-
ny, samodzielny byt. Można je wyabstrahować, ale, o  czym była już 
mowa, nie funkcjonuje ono niezależnie od żyjących bytów. Przynaj-
mniej w  takiej formie próbuje je ująć Henry. Nie jest ono pojęciem, 
ale realnością. Życie musi być zawsze wcielone, wcielone w  jakieś 
ciało, które jest zawsze indywidualne, indywidualizuje się. Francu-
ski fenomenolog precyzuje:

Ja, jakieś Ja nie różni się od innego ze względu na pewne jakości natural-
ne, psychiczne czy duchowe, przez fakt, że  jest bardziej wrażliwe albo 
bardziej inteligentne, że  urodziło się w  takim otoczeniu czy w  takiej 
epoce. Principium individuationis nie należy do kategorii zewnętrznych. 
Ja różni się od innego, ponieważ jest źródłowo samym sobą i  ponieważ 
jest w  swoim samo-doznaniu i  poprzez nie. Byt sobości w  doznaniu 
i  poprzez nie sprawia, że  życie nawiązuje relację z  samym sobą, że  jest 
ono tym właśnie życiem i  tym samym przeciwstawia je wszelkiemu 
innemu [życiu] w  absolutnej samowystarczalności swojej radykalnej 
indywidualności 42.

 Każdy odczuwa swoje własne ciało „od wewnątrz” i  przestaje 
być istotne, czy doświadcza tego ciała kobieta czy mężczyzna, po-
nieważ jest ono zawsze zindywidualizowane.

41 M. Adamiak, O  kobiecie, która nawiedza myśl. Kobieta jako figura inności w  kon-
cepcji podmiotu Emmanuela Lévinasa, Wydawnictwa Akademickie i  Profesjonalne, 
Warszawa 2007, s.  246.

42 M. Henry, Phénoménologie de la vie, t.  1, dz. cyt., s.  51 [por. tenże, O  fenome-
nologii, dz. cyt., s.  83: „Ja, jakieś ja, nie odróżnia się od innego pewnymi jakościa-
mi naturalnymi, psychicznymi czy duchowymi, faktem, że  jest wrażliwszy lub 
inteligentniejszy, że  urodził się w  takim miejscu lub w  takim czasie, a  principium 
individuationis nie ma nic wspólnego z  kategoriami zewnętrzności. «Ja» odróżnia 
się od innego, ponieważ jest sobą samym źródłowo, a  jest nim w  swoim samopo-
budzeniu i  poprzez nie. To bycie sobą w  doznaniowości i  poprzez nią umieszcza 
wszelkie życie w  relacji z  sobą, sprawia, że  jest życiem i  jednocześnie przeciwsta-
wia je każdemu innemu, w  absolutnej wystarczalności jej radykalnej jednostko-
wości”  – przyp. red.].
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Samo-prezentacja (auto-donation)  – pisze w  innym miejscu filozof  – jest 
taka sama, jakiekolwiek byłyby modalności tego, co za każdym razem 
prezentuje się samo sobie. W  ten sposób fenomenologiczne i  absolutne 
życie jest to samo u  wszystkich żyjących bytów i  to ta właśnie identycz-
ność sprawia, że  uczestniczą one w  tej samej jedności, sprawia, że  nale-
żą do mistycznego ciała ponad wszelkimi różnicami i  ich nieskończoną 
różnorodnością 43.

Różnica płci należałaby więc, w  tym ujęciu, do porządku przedsta-
wieniowego, a  więc zostałaby zniwelowana. Trudno jednak przyjąć 
założenie, że  widzialne, a  więc przedstawieniowe ciało i  jego płeć 
nie wpływają na moje doświadczenie własnej cielesności jako cało-
ści. Cielesność jest bowiem jednością złożoną z  dwóch wymiarów, 
nawet jeśli uznamy, że  są one do siebie niesprowadzalne.
 Jako pozytywny argument na rzecz koncepcji Henry’ego można 
jednak w  tym kontekście przywołać zjawisko nazwane transseksua-
lizmem kulturowym. Jest to zerwanie z  paradygmatem podziału na 
płcie. Człowiek ma więc możliwość wcielenia się w  wiele płci kultu-
rowych. Biologiczny sposób kwalifikacji ustępuje socjokulturowe-
mu i  dopuszcza fluktuację tożsamości. „Tajemnica płci  – podkreśla 
Bakke  – nie da się więc (wizualnie) uchwycić i  rozszyfrować. Cieles-
ność niczego nie obiecuje” 44. W  wypadku transseksualizmu kultu-
rowego to ciało kulturowe (przedstawieniowe w  ujęciu Henry’ego) 
okazuje się pozbawione płci. Tym bardziej można ominąć ten prob-
lem w  wypadku wymiaru żywej cielesności.
 Na koniec warto podkreślić, że  podstawowe kategorie kultury 
mają z  pewnością swoje źródło w  ciele: tożsamość płciowa, choro-
ba i  zdrowie, śmierć i  związane z  nią rytuały, pożywienie. Równo-
cześnie jednak, jak była już o  tym mowa, kultura będąc wytworem 
człowieka, jest też jego twórcą. To sprzężenie zwrotne próbował od-
dać także Henry, utożsamiając kulturę z  życiem. Życie alias Kultura 
tworzy podmiot, „rodzi go”, powołuje, ale zarazem podmiotowość 
ma możliwość intensyfikować siłę Życia alias Kultury, przekształ-
cać je, a  nawet negować. Ponadto Życie (Kultura) może zaistnieć 
wyłącznie jako indywidualna żywa cielesność, jako jej doznania, jej 
działania, jej twórczość. W  swojej koncepcji kultury Henry usiłuje 

43 M. Henry, Auto-donation. Entretiens et conférences, Prétentaine, Paris-Mont-
pelier 2002, s.  137.

44 M. Bakke, Ciało otwarte. Filozoficzne reinterpretacje kulturowych wizji cielesno-
ści, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2000, s.  150.

Michel Henry...10 
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zmierzyć się z  problemem oddzielenia od siebie tego, co źródłowe 
(naturalne) od tego, co narzucone przez normę czy obyczaj (kul-
turowe). Jednak w  jego ujęciu to, co źródłowe, zostaje ostatecznie 
utożsamione ze swoiście przez niego pojętą kulturą, a  to, co narzu-
cone przez normę i  obyczaj, okazuje się tylko złudną iluzją.
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Michel Henry

Etyka i  religia w  fenomenologii życia 1

Chciałbym zaprezentować kilka uwag na temat etyki i  religii. Jak 
krótkie by one nie były, wpisują się w  pole badań, które pociąga 
za sobą pewne założenia. Dotyczą one fenomenologii życia. Feno-
menologia życia nie jest fenomenologią, która zajmuje się jakimś 
poszczególnym przedmiotem umieszczonym pośród innych możli-
wych przedmiotów. To fenomenologia idealna, która usiłuje rozpo-
znać to, co powinno definiować główny temat fenomenologii jako 
takiej, a  mianowicie pojawianie się, a  więc zjawiskowość. Próba sy-
stematycznego wyjaśnienia pojawiania się, to znaczy nie pojawia-
nia się jakichś rzeczy, ale sposobu, w  który się nam one prezentu-
ją, ukaże to, co będę nazywał podwojeniem pojawiania się. Znaczy 
to, że  sposób pojawiania się rozważany sam w  sobie okazuje się 
podwojony. Z  jednej strony mamy bowiem pojawianie, które po-
lega na przybyciu na zewnątrz w  tym sensie, że  zjawiskowość jest 
tu zjawiskowością „Zewnętrza”. Nazywamy ją „światem”. Z  dru-
giej strony mamy objawienie bardziej źródłowe, które nie rzutuje 
na zewnątrz nic z  tego, co odsłania, które nie kieruje się w  stronę 
niczego zewnętrznego, w  stronę niczego, co inne, co różne, którego 

1 Tłumaczenie – na podstawie M. Henry, Éthique et religion dans une phé-
no ménologie de la vie, w: tegoż, Phénoménologie de la vie, t.  4, dz. cyt., s.  53-64 – – 
zostało dokonane za zgodą żony autora Anne Henry zostało dokonane za zgodą żony autora Anne Henry (przyp. red.).
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zjawiskowość nie jest widzialnością jakiegokolwiek „Zewnętrza”, 
czyli ekstazy. To źródłowe objawienie odsłania się sobie samemu, 
jest więc samo-objawieniem. Samo-objawienie tego rodzaju jest 
tylko jedno: jest to życie. Życie objawia się samo sobie, samo się 
doświadcza w  taki sposób, że  w  tym doznaniu nie znajdujemy nic 
z  „Zewnętrza”, nic ze „świata”  – nic widzialnego. Zjawiskowość 
tego doznania jest czystym patosem 2. 
 Pytanie o  relację etyki i  religii dotyczy samego życia i  tylko 
w  sposób drugorzędny wiąże się z  kwestią pojawiania się odniesio-
ną do świata.
 Jeśli chodzi o  sproblematyzowanie relacji etyki i  życia, która wy-
darza się w  samym życiu, nie powinien nam umknąć fakt, że  „pro-
gram” taki został już kiedyś opracowany przez chrześcijaństwo. To 
właśnie dlatego od niego zapożyczymy nasze odniesienia.
 Chrześcijaństwo rozważa istotę rzeczy  – Boga  – jako życie. Co 
więcej, życie to jest fenomenologiczne. Jest objawieniem, a  dokład-
niej samo-objawieniem. Bóg się objawia. Chrześcijaństwo nie jest 
monoteizmem w  zwykłym znaczeniu tego słowa. Nie ogranicza się 
do głoszenia istnienia jednego jedynego Boga, twierdzenia, które 
zawsze pozostaje przecież problematyczne. Chrześcijaństwo twier-
dzi, że  jest Bóg, a  mianowicie, że  jest Życie. Wobec tego każdy, kto 
żyje, może się z  nim utożsamić, jeśli prawdą jest nie tylko, że  każdy 
żyjący pierwotnie zakłada w  sobie istnienie życia, ale też, że  jego ży-
cie nie jest w  sobie niczym innym niż tym właśnie pierwotnym zało-
żeniem. W  jaki sposób należy rozumieć to wewnętrzne powiązanie, 
które łączy każdego żyjącego z  jego własnym życiem? To właśnie 
okazuje się przewodnim tematem religii. Religio oznacza pewnego 
rodzaju powiązanie. Jest to jedyne powiązanie, które łączy nas z  ab-
solutem. Znajdujemy je w  życiu. Jest ono przeżywane na różne spo-
soby, które wyznaczone zostają przez źródłową istotę życia i  proces, 
zgodnie z  którym wytwarza (générer) ono w  sobie żyjącego.
 Etyka jest sposobem, w  jaki należy tym powiązaniem żyć. Fun-
damentem etyki jest bowiem religia. Zbadajmy więc, jak pozosta-
jąc w  zgodzie z  założeniami fenomenologii życia lub, jeśli wolimy, 

2 Πάθος (pathos) jest greckim słowem oznaczającym doznanie, wrażenie, a  za-
razem uczucie i  namiętność i w  takim sensie rozumie go w  swoich tekstach Mi-
chel Henry. Termin „patetyczny” interpretowany jest tu jako doznaniowy czy, 
ogólniej, jako doznaniowość. Zachowuję polskie słowo „patos”. Jeśli jest ono tłu-
maczone inaczej, zaznaczam to w  tekście  (przyp. tłum.).
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chrześcijaństwa, powinniśmy rozumieć pojęcia religii i  etyki oraz 
ich wzajemną relację.
 Chrześcijaństwo nie jest monoteizmem tylko dlatego, że  mówi 
o  Życiu, które byłoby konstytutywne dla absolutu, istniejącego jed-
nym jedynym i  wyjątkowym życiem we wszystkich możliwych ży-
jących. Życie jest absolutne w  podstawowym znaczeniu tego słowa, 
nie będąc faktycznością, ale procesem swoich samonarodzin (auto-
génération), które wypełniają się jako samoobjawienie (autorévélation) 
i w  ten sposób również jako Logos. Życie zawsze samo przybywa 
do siebie, doznając siebie samo w  taki sposób, że  w  tym doznaniu 
siebie zostaje wytworzona Samość (Ipséité) 3, której fenomenologicz-
nym spełnieniem jest Sobość (Soi), bez której żadne życie nie byłoby 
w  ogóle możliwe. Nie ma życia bez tego, kto żyje, a  zarazem bez 
Sobości Pierwszego Żyjącego 4 tak wiecznego, jak samo Życie. W  ten 
sposób narodziny Pierwszego Żyjącego w  procesie samonarodzin 
(autogénération) absolutnego życia należą do tego procesu jako to, 
bez czego ten proces nigdy by nie zaistniał. Narodziny Pierwszego 
Żyjącego są więc warunkiem samonarodzin (autogénération) Życia. 
Z  tego względu można powiedzieć, że  Pierwszy Żyjący i  Życie są 
współistotne. W  tej mierze, w  jakiej ze zjawiskowości tego proce-
su została wykluczona wszelka różnica, to, co się narodziło, pozo-
stało wewnętrzne wobec mocy, która go zrodziła, a  która stanowi 
jego warunek i  pozostaje wobec niego nadrzędna fenomenologicz-
nie. Doznaniowość (pathos) życia, a  więc miejsce, w  którym samo 
się ono doznaje, jest doznaniowością (pathos) Pierwszego Żyjącego 
tak samo, jak doznaniowość (pathos) Pierwszego Żyjącego jest do-
znaniowością (pathos) życia. To wzajemne, wewnętrzne i  fenome-
nologiczne powiązanie łączące Życie z  Pierwszym Żyjącym wyraża 

3 Do tej pory w  polskiej literaturze fenomenologicznej tłumaczono słowa 
„soi” i  „ipséité” w  większości przypadków tak samo: jako sobość. Jednak w  wy-
padku tekstów Henry’ego konieczne staje się odróżnienie od siebie tych dwóch 
terminów. Soi jako sobość oznacza „Ja” jako indywidualność. Jest to najgłębsza 
warstwa ego dana jednak fenomenologicznie, to znaczy mogąca do pewnego 
stopnia objawić się w  świecie. Została ona odróżniona od samości (ipséité) ro-
zumianej tu jako wyższa, bardziej ogólna forma indywidualności, należąca do 
wszystkich ze względu na bezpośrednie powiązanie z  Pierwszym Żyjącym, czyli 
Jezusem Chrystusem  – Synem Boga  (przyp. tłum.).

4 Określenia „Pierwszy Żyjący” czy „Pierwsza Sobość” odnoszą się do Jezu-
sa Chrystusa jako pośrednika między Bogiem  – Życiem a  wszystkimi żyjący-
mi  (przyp. tłum.).
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zdanie z  Ewangelii: „Wierzcie mi, jestem w  Ojcu i  Ojciec jest we 
mnie” (J 14, 11).
 Tak więc w  paradoksalny, ale w  pełni pojmowalny sposób wza-
jemne, wewnętrzne i  fenomenologiczne powiązanie Życia i  Pierw-
szego Żyjącego dotyczy również wszelkich możliwych narodzin 
jakiegokolwiek żyjącego, na przykład narodzin żyjącego, którym 
jestem ja sam. Dla większej jasności zastosujmy tutaj język fenome-
nologii klasycznej. Z  jej perspektywy żyjący, którym sam jestem, jest 
ego transcendentalnym lub, jak w  paragrafie 55 Kryzysu: ego jest „ab-
solutnie wyjątkowym ego funkcjonującym jako ostateczna instan-
cja”. Tak więc ego jest instancją ostateczną tylko wtedy, kiedy speł-
nia funkcję konstytuowania świata. Zostaje ono założone po to, aby 
spełnić tę właśnie funkcję. Jednak do tego warunku należy dodać 
coś jeszcze, coś, co jest warunkiem bycia samego tego ego: bycie da-
nym sobie jako absolutnie wyjątkowe. Taki jest w  istocie warunek 
ego: być danym samemu sobie, doznawać samego siebie. Jednak 
ono samo nigdy nie spełni tego warunku, ponieważ samodonacja 
(autodonation) 5 nie jest nigdy jego własnym dziełem, ale dziełem ży-
cia. Ego jest więc dalekie od bycia instancją ostateczną, ponieważ 
zostaje zrodzone. Ma swoje narodziny.
 Jesteśmy w  stanie przedstawić te transcendentalne narodziny 
ego. Wszelkie ego powinno zostać wyłożone w  bierniku, podob-
nie jak Jean-Luc Marion opisał je w  filozofii Kartezjusza. Ego jest 
ja transcendentalnym tylko o  tyle, o  ile doznawanie samego siebie 
nie jest jego własnym dziełem. Warunkiem Sobości transcendental-
nej przed-założonym przez wszelkie „Ja”, przez wszelkie możliwe 
do rozważenia ego jest bowiem doznawanie samego siebie i  odno-
szenie się do siebie, które nie polega na tym, że  stawia się tę re-
lację przed sobą [jako przedmiot rozważań]; warunkiem Sobości 
transcendentalnej jest więc bezpośrednie i  pasywne powiązanie 

5 W  języku polskim trudno jest oddać całą złożoność francuskiego słowa „au-
todonation”. „La donation” jest tłumaczeniem niemieckiego terminu „das Ge-
gebenheit”, tłumaczonego na język polski jako „prezentacja”. Jean-Luc Marion 
uczynił z  „donacji” jedną z  podstawowych kategorii swojej filozofii, która ozna-
cza „bezpośrednią prezentację” przedmiotu. Wydaje się, że  interpretacja „auto-
donation” przez Henry’ego uwzględnia zarówno jego odniesienia do fenome-
nologii Husserla, jak i  donację w  sensie nadanym temu słowu przez Mariona. 
Ze względu na bezpośrednie w  tym tekście odwołania Henry’ego do Mariona 
pozostaję przy polskim słowie „samodonacja”. Jeśli jest inaczej, zaznaczam to 
w  tekście  (przyp. tłum.).
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z  samym sobą możliwe dzięki doznaniowości (pathos), która jest 
całkowicie nieekstatyczna. Jednak ta transcendentalna Sobość jest 
możliwa tylko jako powiązane ze sobą w  Samości (Ipséité) Pierwszej 
Sobości współzrodzonej w  akcie samonarodzin życia.
 Pomijając niezwykłą oryginalność i  głębię tej definicji człowieka, 
który znajduje swój początek w  życiu, a  nie w  świecie, nie jako byt 
w  świecie, wyciągnijmy z  niej konsekwencje dla etyki. Wewnętrzne 
i  religijne połączenie człowieka z  Bogiem to przecież definicja „Bo-
skiego Syna”  – Syna Boga, a  nie innego człowieka, skoro wyłącznie 
życie zdolne zrodzić samo siebie jest zdolne zrodzić coś żyjącego, 
cokolwiek by to nie było: „Nie nadawaj nikomu imienia ojca” (Mt 
23,  9). Jeśli religia skupia się właśnie na warunku, jakim jest Syn 
Boga, powiedzmy, że  etyka polega ze swojej strony na różnych spo-
sobach przeżywania tego warunku. Te sposoby nie są ani wielora-
kie, ani ekwiwalentne. Dla człowieka istnieją tylko dwa takie spo-
soby: jeśli tym warunkiem są transcendentalne narodziny, a  więc 
wejście w  życie, chodzi o  to, żeby utracić ten warunek albo przy-
najmniej o  nim zapomnieć. Narodziny nie oznaczają przyjścia na 
świat, jak mówi się naiwnie, ale wejście w  życie. Chodzi więc o  to, 
aby utracić ten warunek związany z  każdym żyjącym albo przynaj-
mniej o  nim zapomnieć. Lub przeciwnie, chodzi o  to, żeby, jeśli się 
go utraciło, ponownie go odnaleźć, narodzić się w  ten sposób po raz 
drugi, czyli ponownie się narodzić.
 Jeśli chodzi o  to, co tyczy się utraty warunku, jakim jest Syn Boży, 
ograniczę się do jednej uwagi. Ta utrata powinna być możliwa i  jej 
możliwość dotyczy statusu ego, jego transcendentalnych narodzin. 
W  przeciwieństwie do naturalnych narodzin, w  których dziecko 
oddziela się od swojej matki i  odchodzi, by podążyć swoją drogą 
w  świecie, narodziny transcendentalne nie dzieją się w  czasie i  nie 
są konkretnym zdarzeniem. Ego transcendentalne jest sobie dane 
tylko w  samodonacji życia tym bardziej, im bardziej ta samodona-
cja się wypełnia. Syn Boga jest tu warunkiem, którego nic nie może 
zerwać. Okazuje się on jednak paradoksalny.
 Z jednej strony ego jest dane sobie samemu jako Sobość tylko 
w  samoprezentacji (autodonation) absolutnego życia i w  Samości 
(Ipséité), która należy źródłowo do tego właśnie życia. Ujmując to 
inaczej: w  każdym ego jego Samość (Ipséité) nie wypływa z  niego, 
ale to ono wypływa z  niej, z  tej Samości (Ipséité), która jest źródłowa 
i  współzrodzona wraz z  życiem. W  ten sposób ego samo w  sobie jest 
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niczym. Jest mu jednak dana Sobość, bez której żadne ego nie jest 
możliwe.
 Z drugiej jednak strony chodzi o  uchwycenie pozytywności tego 
warunku i o  podążanie za procesem narodzin transcendentalnych 
Syna aż do momentu, w  którym, w  wyniku przekształceń tyleż 
decydujących, co nieprzewidywalnych, narodziny, które były tyl-
ko narodzinami „Ja” (moi) w  bierniku, staną się narodzinami ego 
we właściwym znaczeniu tego słowa. Dane sobie samemu w  sa-
modonacji absolutnego życia i w  jego Samości (Ipséité) „Ja” pasyw-
nie się doznaje i  jako takie okazuje się bytem w  większym stopniu 
niż pasywne „Ja”, które wyraża się w  bierniku. Dane sobie same-
mu, doznające samo siebie w  samości (ipséité) życia „Ja” wchodzi 
w  posiadanie samego siebie w  tym samym czasie, co w  posiada-
nie każdej ze swoich władz, które je wyrzucają na zewnątrz (trans-
cendent). Wchodząc w  posiadanie tych władz, jest ono w  stanie je 
wykorzystywać. Zostaje mu więc przyznana nowa zdolność, nie 
mniej niezwykła niż zdolność bycia „Ja” i  będąca jego bezpośrednią 
konsekwencją. Jest to zdolność „Ja” do posiadania sobości, tworze-
nia jedności z  nią i  ze wszystkim tym, co nosi ona w  sobie i  co do 
niej przynależy jako wielość składników jej realnego bytu. Znajdu-
jemy pośród nich władze naszego ciała: władzę chwytania, poru-
szania się, dotykania, rozpościerania swoich członków, poruszania 
oczami. Istnieją też władze ducha: formowania idei, obrazów, wola 
etc. To bycie „Ja” pozawala mu utrzymywać wszystkie swoje wła-
dze. To dzięki zmysłowemu (pathétique) doznaniu wszystkich tych 
władz „Ja” wchodzi w  posiadanie każdej z  nich, współgra z  nimi 
w  ten sposób, że  może ich używać i  działać. Wchodzi w  posiadanie 
każdej z  nich tym bardziej, im bardziej wchodzi w  posiadanie siebie 
w  źródłowej Samości (Ipséité) absolutnego życia. Tak wygląda „Ja” 
opisane w  terminach narodzin transcendentalnych, czyli „Ja”, któ-
re posiada samo siebie i  wszystkie swoje zdolności. Tym bardziej, 
że  podąża ono przed siebie uzbrojone we wszystkie swoje władze 
i  zachowuje je do swojej dyspozycji. „Ja” (moi) okazuje się „Ja” (Je) 
[ucieleśnionym] 6. „Ja” znaczy „Ja mogę”.

6 W  języku francuskim zdanie to brzmi: „Ce moi est un Je”. Język polski nie 
dysponuje jednak dwoma słowami, które odnosiłyby się do zaimka pierwszej 
osoby liczby pojedynczej, dlatego, nawiązując do następnego zdania, różnicę 
między „moi” a  „Je” oddaję, dodając do „Ja” słowo „ucieleśnione” (przyp. tłum.).
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 W ten sposób wypełniają się narodziny transcendentalnego Syna 
jako przejście „Ja” w  ego, przejście, które jest zarazem powrotem. 
Ja, które zostało dane samo sobie w  Samości (Ipséité) Życia, stało 
się źródłowym punktem działania władz i  zwielokrotniania aktów, 
które spełnia wtedy, kiedy chce. Z  pasywnego staje się aktywne. Nic 
nie zależało od niego, ponieważ ono samo jako żyjące „Ja” transcen-
dentalne nie było całkowicie niezależne, a  teraz wszystko zależy od 
niego, ponieważ jest wiązką władz, których w  sposób wolny uży-
wa, kiedy tylko zechce.
 Ego doświadcza się w  wolny sposób, korzystając ze swoich 
władz. Jednakże doświadczając swojej wolności i  korzystając z  każ-
dej ze swoich władz, ego uznaje się za ich źródło i  początek. Wy-
obraża sobie, że  jest w  całkowitym posiadaniu tych władz i że  na-
leżą one do niego w  taki sposób, jakby samo je ono wytworzyło. 
Uważa się więc za źródło i  początek władz, które tworzą jego byt 
(être). Uznaje się nawet za źródło i  początek swojego własnego bycia 
(l’être). W  ten sposób wytwarza się transcendetalna iluzja ego, iluzja, 
która polega na tym, że  uznaje się ono za fundament swojego włas-
nego bycia (être).
 Jest to transcendentalna iluzja, która poruszyła św. Pawła: „Cóż 
masz, czego byś nie otrzymał? A  jeśliś otrzymał, to czemu się cheł-
pisz, tak jakbyś nie otrzymał?” (Kor 4, 7). List do Galatów również 
wskazuje, że  chodzi tu o  iluzję: „Bo kto uważa, że  jest czymś, gdy 
jest niczym, ten zwodzi samego siebie” (Ga 6, 3). Zdemaskowa-
nia transcendentalnej iluzji ego w  wyrazisty sposób dokonuje sam 
Chrystus. W  przypowieści o  pasterzu i  owcach chodzi przecież 
o  wszystkich, którzy chcą wejść tam, gdzie pasą się owce, a  więc 
gdzie żyją żyjący, nie przechodząc jednak przez bramę, z  którą 
utożsamia się sam Chrystus: „Ja jestem bramą” (J 10,  9). Skandalem, 
z  którym spotykamy się w  codziennym doświadczeniu, okazuje się 
w  ten sposób twierdzenie, zgodnie z  którym jest się żyjącą Soboś-
cią, ale bez przejścia pod tryumfalnym łukiem Pra-sobości, pod któ-
rym musi przejść każda sobość, by być tym żyjącym, którym jest 
już zawsze. Kim jest więc ten, który, podnosząc stopę, myśli, że  to 
on sam nadaje sobie władzę podnoszenia jej? Kłamcą! W  jaki spo-
sób mógłby używać swoich władz, jeśli życie nie dałoby mu jego 
samego wraz ze wszystkimi jego władzami? Kłamcą i  złodziejem! 
Ponieważ przywłaszczanie sobie tego, co do nas nie należy, ozna-
cza właśnie kradzież. I  kiedy kradzież dotyczy nie tyle przedmiotu, 
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który można zabrać, co samej władzy, która go zabiera, dotyczy, by 
tak powiedzieć, samych pryncypiów. W  ten sposób można tłuma-
czyć osobliwe, choć w  pełni zrozumiałe słowa Chrystusa: „Wszyscy, 
którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i  rozbójnikami” (J 10,  8).
 Transcendentalna iluzja ego stanowi podstawę dla systemu 
transcendentalnego egoizmu, systemu, który okazuje się paradok-
salny. Ego, które doświadcza się w  każdej z  władz swojego ciała 
oraz ducha, rzuca się wraz z  nimi w  świat. Troszczy się o  rzeczy, 
ale mając przy tym na celu tylko siebie. Jego stosunek do siebie jest 
teraz następujący: troszczyć się o  samego siebie w  świecie. I  to jest 
właśnie paradoks: ego w  trosce o  siebie, myśląc tylko o  sobie i  ma-
jąc na celu tylko siebie, żyje, zasłaniając zupełnie swoją prawdziwą 
Sobość, która nigdy nie odnosi się do siebie ekstatycznie, ale tylko 
w  immanencji samego życia. Zasłania niewidzialną Sobość, która 
nie ma ani twarzy, ani spojrzenia i  której żaden obraz nie oddziela 
i  nie chroni przed nią samą. Im bardziej ego myśli o  sobie, nie ro-
biąc nic innego, tym bardziej umyka mu jego prawdziwa podstawa. 
Trzeba postarać się dotrzeć do głębi tego Zapomnienia. Dana sobie 
w  nieekstycznym doznaniu (pathos) życia Sobość wydarza się tyl-
ko w  akcie przybycia tego absolutnego życia, przybycia, które jest 
już zawsze czymś wypełnionym, które każda Sobość rozważa jako 
absolutne „Przed”, do którego nie może nigdy powrócić, o  którym 
nie będzie miała wspomnień, z  którym nigdy nie będzie się mogła 
połączyć nawet w  myślach: na zawsze utracona Niepamięć.
 To właśnie ten utracony warunek  – odnoszący się do Syna  – ab-
solutnego życia usiłuje odnaleźć etyka. W  jaki jednak sposób? Jeśli 
dostęp do życia nie jest możliwy w  myśleniu, w  poznaniu, za po-
średnictwem wspomnień, ponieważ tu, gdzie myśli myślenie, gdzie 
są obecne wspomnienia, życie nigdy się nie pokazuje, to pierwszy 
przepis etyczny wydaje się jasny. Został sformułowany przez same-
go Chrystusa:

Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa nie-
bieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w  niebie 
(Mt 7, 21).

Założeniem etyki chrześcijańskiej jest więc przyjęcie, że  możli-
wość drugich narodzin nie polega na wiedzy czy poznaniu, ale na 
działaniu, na akcji. To założenie okazuje się tak ważne, ponieważ 
w  fenomenologii życia status działania zostaje odwrócony. Zamiast 
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wystawiać się w  świecie i  znajdować w  nim swoją realizację, znaj-
dować ją w  obiektywnym wyniku tego działania, rozwija ono swoją 
istotę w  życiu i  tylko w  nim. Co więcej, nie tylko działanie rozwija 
się w  życiu, ale jest ono działaniem samego życia, samoprzekształ-
caniem życia upragnionym przez to działanie i  prowadzącym do 
jego absolutnej istoty: [tak działa] „ten, kto spełnia wolę mojego 
Ojca”. Spełnienie woli Ojca oznacza sposób życia, w  którym życie 
Sobości spełnia się w  taki sposób, że  to, co się w  nim wypełnia, to 
absolutne życie zgodne ze swoją istotą i  żądaniem. Celem etyki są 
więc ponowne narodziny, przywrócenie religijnej więzi. Idźmy jed-
nak po kolei.
 Działanie w  świecie ukazuje się w  formie obiektywnego zacho-
wania, którego nic nie odróżnia od naturalnych procesów. Tak więc, 
jeśli zamierzamy ponownie uchwycić działanie samo w  sobie, to 
musimy najpierw założyć, że  polega ono na procesie obiektywiza-
cji, na przykład procesie produkcji (pro-ducere), który jest tożsamy 
z  przybyciem tego, co zewnętrzne, które nie spełnia się w  myśleniu, 
ale w  którym nie jest możliwe życie, tym bardziej, że  w  życiu nie ma 
żadnego Zewnętrza. W  fenomenologii życia, która zakłada podwo-
jenie pojawiania się, wszystko okazuje się podwojone, na przy-
kład nasze ciało, podobnie jak działanie, którego centrum stanowi 
przecież ciało. Z  jednej strony jest prawdą, że  mamy do czynienia 
z  obiektywnym ruchem, ale jest to tylko zewnętrzny aspekt działa-
nia, które realizuje się jedynie w  samoprezentacji (autodonation) tej 
władzy, która właśnie działa. To ta władza, która czyni z  nas Sobość, 
jest owym „Ja mogę”, o  którym była już mowa. Ponieważ rzeczywi-
stość jest powiązana niewidzialnym uściskiem z  życiem, świat nie 
jest już tym powiązaniem, dzięki któremu rzecz staje się widzialna 
w  całej swojej nagości. Jest on tylko pojawem, a  więc przeciwień-
stwem tego, co znajdujemy w  głębinach:

Biada wam, uczeni w  Piśmie i  faryzeusze, obłudnicy! Bo podobni jeste-
ście do grobów pobielanych, które z  zewnątrz wyglądają pięknie, lecz 
wewnątrz pełne są kości trupich i  wszelkiego plugastwa (Mt 23, 27).

 Podwojenie pojawiania się nie oznacza, że  świat jest teraz pe-
łen hipokryzji, gdzie ta ostatnia króluje, jeśli nie de facto, to po pro-
stu na zasadzie możliwości. Jest to też świat tajemnicy (incognito): 
„Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i  umyj twarz, aby nie lu-
dziom pokazać, że  pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w  ukryciu” 
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(Mt 6, 17-18). Znaczenie tej tajemnicy samo okazuje się podwójne. 
Fenomenologia życia w  sposób nieświadomy praktykowana przez 
chrześcijaństwo nie tylko przeciwstawia niewidzialnej rzeczywi-
stości działania [widzialne] zachowanie postrzegane z  zewnątrz 
w  świetle świata, ale w  samym działaniu zakłada istnienie pewnego 
tajemniczego elementu. Do doznaniowego (pathétique) objawienia 
działania jemu samemu w  wysiłku, który towarzyszy temu działa-
niu i w  którym się ono wypełnia, dodaje także jego objawienie Bogu 
i  objawienie Boga jemu samemu. Nie chodzi tu o  nieuzasadniony 
dodatek czy prosty postulat, ale raczej o  ponowne odwołanie się 
do narodzin transcendentalnych ego i  jego uwarunkowania, jakim 
jest Syn. A  więc o  to, że  władza, która działa, jest dana sobie tyl-
ko w  samodonacji Życia. Jest ono wszystkowidzącym okiem, które 
przenika wszelkie działanie „Ja” i  żeby mogło ono działać dalej, nie 
przestaje go widzieć tak długo, jak długo to działanie jest wykony-
wane  – to „Ojciec, który patrzy w  sekrecie”, to nieuniknione „wobec 
Boga”, gdzie nie ma ani przed, ani na zewnątrz, jest to Paruzja bez 
pamięci, której każde ego zawdzięcza to, że  jest ego i  żyje. Zanim 
spróbujemy podać ostateczne wyjaśnienie tej wewnętrznej relacji 
z  życiem, które jest również życiem etyki i  religii, krótka uwaga.
 Chrześcijaństwo odrywa od świata nie tylko działanie, które od-
wraca się plecami zarówno do tradycji, jak i  całej nowożytnej myśli. 
Analogicznemu przemieszczeniu podlega prawo, zgodnie z  którym 
zostaje ustanowione działanie etyczne. Weźmiemy tu pod uwagę 
krytykę prawa, której doskonałe uzasadnienie przedstawił św. Pa-
weł. Odsyła ona do centralnej tezy chrześcijaństwa, które sytuuje 
rzeczywistość w  życiu. Ponieważ prawo jest transcendentne i  ze-
wnętrzne wobec życia, ponieważ jest postrzegane przez nie jako coś 
„na zewnątrz”, jako integralna zawartość tej zewnętrzności, okazuje 
się ono pozbawione realności. Tak samo jak okazuje się pozbawione 
tego, co znajduje swoje spełnienie tylko w  życiu: działania. Prawo 
jest więc nierealne i  pozostaje bezsilne. Z  jednej strony, wskazuje 
na coś w  formie postrzeganego z  całą jasnością nakazu: „Nie cu-
dzołóż”. Z  drugiej jednak strony to jasno wyrażone przykazanie nie 
jest zdolne wytworzyć działania, które byłoby z  nim zgodne: „Czyż 
Mojżesz nie dał wam Prawa? A  przecież nikt z  was nie zachowuje 
Prawa (J  7,  9).
 Prawo wpędziło człowieka w  rozpaczliwą sytuację, w  któ-
rej widzi on, co należy robić, nie dysponując władzami, które by 
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mu to działanie umożliwiły. Prawo, które definiuje przestępstwo 
i  zbrodnię, otwierając przed człowiekiem szerokie możliwości po-
pełniania ich, nie dając mu jednocześnie władzy ich unikania, jest 
przekleństwem. Lepszy byłby już stan niewinności, w  którym moż-
liwość błędu pozostałaby przed nami ukryta. Prawo przeklina tych 
wszystkich, którzy go nie praktykują, przeklina ich wszystkich i  nie 
daje im żadnej możliwości uprawiania tej praktyki. Prawo zwiększa 
liczbę przestępstw, jak w  wymownym skrócie ujmuje to Apostoł: 
„Natomiast Prawo weszło, niestety, po to, by przestępstwo jeszcze 
bardziej się wzmogło” (Rz 5, 20).
 W Ewangelii krytyka prawa nie przebiega tak, jak u  św. Pawła, 
za pomocą ukazania jego złożonej problematyki, która jest zresz-
tą symptomatyczna. W  Ewangelii działanie odsyła do tego, kto nie 
zważa na prawo i  po prostu je ignoruje. Chrystus uzdrawia para-
lityka w  dzień Szabatu. Jego pobłażliwość dotyczy praw Starego 
Przymierza. I  dlatego jest to skandal dla wszystkich tych, którzy 
żyją jeszcze zgodnie z  prawem i  chcą definiować swoje działanie 
właśnie na jego podstawie, mimo że  w  praktyce to właśnie ono im 
to działanie uniemożliwia. „I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, 
że  to uczynił w  szabat”. To unieważnienie starego prawa, przez to 
etyki, a  być może religii staje się tu ideą przewodnią. Ta idea okazu-
je się niezwykle istotna dla centralnych tez chrześcijaństwa: „Lecz 
Jezus im odpowiedział: «Ojciec mój działa aż do tej chwili i  Ja dzia-
łam»” (J 5, 16-17).
 Za pomocą tej gwałtownej i  oryginalnej riposty, ponieważ nie 
uznaje się tu prawa, Chrystus zmienia w  istocie przedmiot całej de-
baty, przenosząc ją z  domeny prawa, które nie jest już żadną real-
nością, w  domenę życia. I  nie odwołuje się on tu do faktycznego 
życia, ale jego absolutnej istoty. To ona nakazuje i  konstytuuje nowe 
prawo. Pojawiają się tu tym samym nowe pytania. W  jaki sposób 
nowe przykazanie nakazuje oraz gdzie i w  jaki sposób narzuca ono 
swoją moc? Co nakazuje i  komu? Jednak o  wszystko to możemy py-
tać tylko życie, jeśli to ono jest tym, co nakazuje tutaj swoją wolę.
 W fenomenologii życia relacja przykazania do tego, co zosta-
ło przykazane, ukazuje się z  niezwykłą jasnością. To relacja Ży-
cia do żyjącego, relacja powiązania, narodziny transcendentalne-
go ego. Nie chodzi tu o  człowieka, jakim ujmuje się go od zawsze, 
czyli w  powiązaniu ze światem, ale człowieka transcendentalne-
go, chrześcijanina zdefiniowanego przez warunek, jakim jest Syn 
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[Boży]  – człowieka ujętego jako żyjąca sobość zrodzona w  Samości 
(Ipséité) absolutnego życia. W  ten sposób tworzy się jednak wiel-
ki rozziew między starym a  nowym prawem. Podczas gdy pierw-
sze nie jest w  stanie zrealizować tego, co nakazuje, działania, któ-
re przepisało, to drugie już wypełniło swoje zalecenie, rzuciło już 
w  Życie tych, którzy wypełnili nakaz bycia żyjącymi.
 Co oznacza przykazanie życia dla tego, kto już żyje? Oznacza 
żyć i  działać w  taki sposób, by wypełniło się w  nim przeznaczenie 
wpisane w  warunek, jakim jest dla niego Syn [Boży]  – przeznacze-
nie, zgodnie z  którym człowiek jest istotą żyjącą stworzoną w  sa-
motworzeniu się (autogeneration) życia absolutnego; człowiek jest 
istotą, która żyje tylko dzięki temu i  może wypełnić swoją własną 
istotę tylko w  powiązaniu z  istotą życia absolutnego. Jest to prze-
znaczenie, które ma przed oczami św. Paweł, gdy pisze w  liście do 
Rzymian:

Wiemy też, że  Bóg z  tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim 
dla ich dobra, z  tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru. Albo-
wiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by 
się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między 
wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a  któ-
rych powołał  – tych też usprawiedliwił, a  których usprawiedliwił  – tych 
też obdarzył chwałą (Rz 8, 28-30).

 Powołani to ci, którzy zostali powołani przez życie. Powołani 
przez nie, aby być jego Synami. Życie „od wieków poznało” właś-
nie ich, ponieważ to dzięki połączeniu z  nim w  Samości (Ipséité) 
Pierwszego Żyjącego życie powiązało każdego z  nich z  nim samym. 
Tylko dzięki temu, że  życie objawia się sobie samemu w  swoim Lo-
gosie, każdy objawia się też sam sobie. Predestynacja polega więc 
na tym, że  w  swoich narodzinach każda żyjąca sobość transcen-
dentalna powtarza warunki, jakie wypełniły się w  momencie Pra-
-tworzenia Pra-syna, aby to „on był pierworodnym między wielu 
braćmi”.
 Dla św. Jana predestynacja, którą pociąga za sobą warunek, ja-
kim jest Syn, postrzegana jest również przez pryzmat życia abso-
lutnego, a  więc jako przykazanie miłości. Miłość nie jest jednak 
tym, co przykazane, jak wierzył Kant. Miłość jest tym, co samo na-
kazuje, jest więc przykazaniem Życia. Przykazanie Życia jest przy-
kazaniem miłości tylko dlatego, że  Życie jest miłością, ponieważ 
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doświadczając nieustannie siebie w  akcie rozkoszowania się sobą 
swojej Samości (Ipséité), kocha się ono w  niej miłością wieczną. Tak 
więc życie przykazuje miłość wszystkim żyjącym, ujmując ich jako 
synów  – a  więc tych, którzy doznają sami siebie w  miłości Życia 
i  tych, którzy predestynowani są do tego, by być tym właśnie do-
znaniem i  tą miłością.
 Predestynacja, która wiąże się z  warunkiem, jakim jest Syn, wy-
pełnia się tylko jeśli zostanie zniesiony system egoizmu transcen-
dentalnego, a  mianowicie ekstatyczna relacja z  samym sobą w  Tro-
sce o  siebie i  wraz z  tą relacją wszelkie ego i  wszelka Sobość, która 
odsłania tylko zjawiskowość świata. Etyka jako teoria jest spraw-
dzianem konkretnych sytuacji, w  których to zniesienie zostaje zrea-
lizowane, jak dzieje się to w  przypowieści o  dobrym Samarytaninie 
lub w  „dziełach o  miłosierdziu”, które powstały później.
 Nie było naszym zamierzeniem napisanie studium na temat ety-
ki. Interesowała nas tutaj przede wszystkim relacja etyki i  religii, 
relacja, która wydarza się w  życiu i w  ten sposób aktualizuje się wy-
łącznie w  działaniu. Z  tego względu bez trudu można było dostrzec 
ograniczenia wszelkiego teoretycznego podejścia.

Tłumaczenie Monika Murawska

Michel Henry...11 
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Gabrielle Dufour-Wierusz Kowalska

Michel Henry: objawienie fenomenologiczne 
a  objawienie chrześcijańskie

Geneza idei Boga

Filozofia absolutnej podstawy, wypracowana w  C’est moi la Vérité. 
Pour une philosophie du christianisme 1, może być uważana za pierw-
szą systematyczną fenomenologię Boga w  historii tego, co Hus-
serl nazywał „nauką ścisłą”. Przed podjęciem właściwej kwestii 
absolutnego objawienia w  chrześcijaństwie i w  „fenomenologii 
materialnej” 2, konieczne wydaje się uchwycenie momentu, w  któ-
rym w  myśli omawianego filozofa wyłania się, choćby w  sposób 
domniemany, idea Boga. Wyodrębnijmy jej źródło i  punkt wyjścia.
 Źródło idei Boga u  Michela Henry’ego znajduje się w  jego opus 
magnum: L’Essence de la manifestation (1963) 3, pierwszym jego opub-
likowanym dziele. Nie będąc wyrażone jasno, zapowiada się ono 
w  chwili, gdy dobiega końca wypracowywanie koncepcji pierwotnej 

1 M. Henry, C’est moi la Vérité, dz. cyt.
2 Bez związku z  fizyczną materią, wyrażenie to wyróżnia fenomenologię 

Henry’ego, odsyłając do żywego ciała (la chair), wewnętrznej zdolności odczuwa-
nia (bądź samo-doznawania/samo-pobudzania [auto-affection]) właściwej subiektyw-
nemu ciału (corps subjectif). Por. M. Henry, Philosophie et phénoménologie du corps, 
dz. cyt., 1987 (19651); tenże, Phénoménologie matérielle, Paris 1990.

3 L’Essence de la manifestation, 1990 (19631). Nasze cytaty odsyłają do wydania 
pierwszego.
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istoty wszelkiego jawienia się (manifestation) w  ogóle, odkrytej w  sa-
mo-doznającej się 4 subiektywności i  jej ontologicznej bierności. Imma-
nentna subiektywność, w  swym konstytutywnym akcie absolutnego 
samo-doznawania (a nie samo-ustanawiania), pozostaje otrzymywa-
nym bezustannie życiem, które w  konsekwencji domaga się wyższej 
Zasady, pra-podstawy (archi-fondement) zdolnej do dawania go [tj. 
życia] jemu samemu. Pojęcie absolutnej, skończonej subiektywności 
prowadzi w  ostatnich dziełach do koncepcji pierwotnej i  boskiej, nie-
skończonej Sobości (Soi). Na końcu L’Essence de la manifestation feno-
menologia materialna okazuje się zależna od metafizyki.

Bóg filozofów i  Bóg chrześcijan

Tym niemniej ani metafizyka, ani teologia nie dostarcza pożąda-
nego pojęcia, lecz oferuje je religia chrześcijańska z  jej objawiony-
mi danymi. W  rezultacie u  Henry’ego czyni się aluzję właśnie do 
tych ostatnich [danych], aby uchwycić (réaliser) ideę Boga. Wraz ze 
swą określoną treścią objawia się ona poprzez proces rodzenia od-
wiecznego Syna z  Ojca, proces, w  którym filozof odnajduje czystą 
fenomenologiczną istotę absolutnej Zasady żywej subiektywności. 
Problemy związane z  tym warunkiem wstępnym rozważymy da-
lej. W  każdym razie w  postaci Chrystusa, Syna Bożego, [idea ta] 
dostarcza p u n k t u  w y j ś c i a  dla wypracowania absolutnej pod-
stawy żywej subiektywności, „istoty istoty jawienia się (l’essence de 
l’essence de la manifestation)”, według terminologii Henry’ego  – w  po-
staci Chrystusa, Syna Bożego, jako samo-ogłaszającego się Życiem.
 Werset z  Jana: „Ja jestem Drogą i  Prawdą, i  Życiem” (J 14, 6) 
włada niepodzielnie fenomenologiczną konstytucją pierwotnego 
Fenomenu, fenomenologicznego Boga, w  C’est moi la Vérité (1996), 
dziele, które wraz z  Incarnation (2000), po którym przyszła kolej na 
Słowa Chrystusa (Parole du Christ) (2002) 5  – to ostatnie opublikowa-
ne w  roku śmierci jego autora, jako ostateczne świadectwo i  jego 
testament  – prowadzi do zwieńczenia filozoficznej drogi Michela 

4 Francuskie określenie auto-affection, którego używa autorka niniejszego 
tekstu, może być na język polski przetłumaczone zarówno jako s a m o - p o b u -
d z e n i e, jak i  jako s a m o - d o z n a w a n i e   (przyp. tłum.).

5 M. Henry, Incarnation, dz. cyt.; tenże, Słowa Chrystusa, dz. cyt.
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Henry’ego. Końcowa trylogia zostaje zaszczepiona na początko-
wym projekcie, który ona ukierunkowuje. Przedstawia ona osta-
teczny wysiłek filozofa, by uchwycić istotę pierwotnego ukazywa-
nia się (l’apparaître originel).
 W ten sposób, zaznaczony przez tradycję, zakaz przyjmowania 
u  początku chrześcijańskiej filozofii jakiejś spekulatywnej zasady 
czy wręcz założenia  – a  zatem pierwszeństwo chrześcijańskiego Ob-
jawienia, jakie zostało z  naciskiem przypomniane w  encyklice Jana 
Pawła II Fides et Ratio  – znajduje u  Henry’ego ilustrację, z  pewnością 
oryginalną i w  pewnym sensie zaskakującą, której jednak trudno 
zaprzeczyć. Treści tego objawienia, zgrupowane w  ewangelicznym 
pojęciu Życia, są dyktowane przez prawa rozwoju materialnej fe-
nomenologii absolutnej Podstawy jako fenomenologii radykalnej 
i  żywej subiektywności. Owo przeniesienie czy też przekład danych 
objawionych na terminologię materialnej i  chrystologicznej fenome-
nologii stanowi przedłużenie osobistego doświadczenia, a  miano-
wicie spotkania myślenia filozofa z  Ewangelią Janową, ponownego 
odkrycia tej ostatniej oraz bezpośredniego przekonania o  głębokiej 
łączności fenomenologii Życia z  chrześcijańskim Logosem.
 Nie można wszelako nie dostrzec w  C’est moi la Vérité szeroko za-
krojonej epoché aspektów dogmatycznych, kultycznych, instytucjo-
nalnych, sakramentalnych chrześcijaństwa na rzecz pewnej metafi-
zyki rodzenia i  samo-zradzania, wydobytej na światło w  procesie 
trynitarnego Życia, ześrodkowanego na Chrystusowym synostwie. 
Jak zauważa Xavier Tilliette: „Całe połacie żywego chrześcijaństwa 
nie znalazły miejsca w  tej analizie” 6. Prosty, zwykły chrześcijanin 
nie rozpozna tu „swojej” religii! Wewnętrzny proces Życia wyda-
je się być wyjaśniany pod nieobecność odniesienia do Wcielenia, 
a  Słowo Życia  – uwydatniane i  zgłębiane niezależnie od Słowa, któ-
re stało się ciałem (które jest jednak bez przerwy zakładane). Incar-
nation. Une philosophie de la chair (2000) przynosi pod tym względem 
ważną poprawkę pierwszej podjętej przez Henry’ego próby filozo-
fii chrześcijańskiej.

6 X. Tilliette, La christologie philosophique de Michel Henry, w: Michel Henry. 
L’Epreuve de la Vie, dz. cyt., s.  176. Pięć kolejnych tomów, wydanych pomiędzy 
rokiem 1986 a  2000, traktuje o  pojęciu chrystologii filozoficznej, pojęciu ukutym 
przez samego X. Tilliette’a. Por. tenże, Chrystus filozofów. Prolegomena do chrystolo-
gii filozoficznej, tłum. A. Ziernicki, Znak, Kraków 1996.
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 To drugie skrzydło tryptyku Henry’ego, opublikowane cztery 
lata po C’est moi la Vérité, stanowi sprostowanie i  pozwala filozofowi 
osiągnąć cel: wypracowanie pojęcia pierwotnej absolutnej istoty Ży-
cia (jako zasady udzielającej) w  jej relacji do istot żyjących (les vivants) 
(otrzymanym życiem) i w  jej dookreśleniu w  Janowym Logosie.
 C’est moi la Vérité świadczy z  pewnością o  chrześcijańskości my-
śli Henry’ego oraz o  takim jego głębokim przylgnięciu do danych 
objawionych, jak to jest z  konieczności implikowane w  bezpośred-
nim i  zawsze doświadczalnym poznaniu, wykorzystywanym przez 
racjonalny dyskurs Henry’ego, zgodnie z  zasadą samo-doznanio-
wości myślenia. (Myślenie doświadcza siebie i  swojej treści w  tym 
samym czasie, gdy zachodzi). Przeto kwestionowanie [przynależ-
ności do] chrześcijaństwa samego filozofa (jeśli nie jego filozofii), 
stwierdzanie istnienia cezury pomiędzy tym myślicielem i  jego filo-
zofią zdaje się przeczyć zasadom materialnej fenomenologii.

Słowo, które stało się ciałem

Po ukazaniu się C’est moi la Vérité, w  innym rejestrze, dały się słyszeć 
głosy zapraszające autora do dokończenia zamierzenia dzieła poprzez 
wpisanie w  nie figury i  głównego dogmatu  – jak się wydaje, niedosta-
tecznie rozjaśnionego  – Słowa, które stało się ciałem. Gdyż ne evacuetur 
crux ukute przez tradycję  – co znajduje silny oddźwięk u  Jana od Krzy-
ża, u  Pascala („Do Boga idzie się tylko przez Jezusa Chrystusa”)  – nie 
jest jedynie prawidłem związanym z  via salutis i  kondycją pielgrzyma, 
charakteryzującą chrześcijanina żyjącego w  czasie. Chodzi o  prawo 
zawarte w  istotowych modalnościach chrześcijańskich danych obja-
wionych. Wspomniany wyżej Xavier Tilliette, twórca idei chrystologii 
filozoficznej, w  bardzo oryginalnej jej wersji, zaproponowanej przez 
Henry’ego, ujawnia „pewien niedobór wcielenia” 7, dokonując z  wiel-
ką subtelnością odpowiednich rozróżnień:

W zdecydowanie fenomenologicznej atmosferze tej filozofii  – powia-
da  – Wcielenie, które w  żaden sposób nie jest podawane w  wątpliwość  – 
ślady doketyzmu (…) zostają zażegnane z  założenia  – oznacza wejście 
absolutnego Syna w  transcendentalne ciało (un corps transcendantal) 8.

7 X. Tilliette, La christologie philosophique de Michel Henry, dz. cyt., s.  178.
8 Tamże, s.  179.
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 Tym niemniej książka Incarnation reprezentuje coś więcej niż tyl-
ko drugi moment chrystologicznej trylogii Henry’ego. Wyraża ona 
prawdziwy postęp w  pojmowaniu chrześcijaństwa, a  poprzez to  – 
pogłębienie pojęcia pierwotnego objawienia. Dopełnia ono w  ten 
sposób tworzenie pojęcia subiektywności i  jej donacji w  tym ab-
solutnym Życiu, które nie przestało fascynować i  prowadzić auto-
ra L’Essence de la manifestation na jego drodze. Tym, co zatrzymuje 
i  przykuwa spojrzenie filozofa, nie jest kontemplacja krzyża takie-
go, jakim go widzieli uczniowie, czyli jako porażki i  śmierci, ale jest 
to wizja chwały, Drzewa Życia. Niewątpliwie sądził on, że  ona jed-
na przetrwa, gdy zamkną się „oczy ciała i  dowodzeń” (Spinoza), 
jak to miało miejsce [w jego przypadku] zaledwie dwa lata później, 
a  kilka miesięcy po publikacji Słów Chrystusa.
 Jest rzeczą ważną, aby na tym poziomie analizy zauważyć, iż 
przedmiot „ścisłej teorii” wydarzania się istoty żyjącej w  Życiu 
(l’advenir du vivant dans la Vie) prezentowany jest przez fenomenolo-
gię materialną nie w  granicach określonych przez czystą noezę, z  jej 
idealną zawartością noematyczną, lecz jako doświadczenie, które 
uprawomocnia abstrakcyjną wypowiedź i  odsyła do probierza Ży-
cia, które przenika całość życia transcendentalnej subiektywności, 
aż po jej najbardziej abstrakcyjne modalności umysłowe. Życie to, 
w  jego konstytutywnej samo-doznaniowości  – takiej, jaka ujawnia 
się właśnie w  Słowie, które stało się ciałem, stanowi grunt i  we-
wnętrzne usytuowanie  – u s y t u o w a n i e  c h r z e ś c i j ań s k i e j 
w i a r y   – w  których rozwija się świadectwo uczniów oraz wszyst-
kich wierzących, przychodzących po nich (pod kierownictwem Du-
cha Świętego) jako „żyjących w  Życiu”. Filozof jest jednym z  nich, 
tak jak każdy dzisiejszy chrześcijanin. Wiara okazuje się w  ten spo-
sób uwikłana w  proces konstytutywnej genealogii (czy „archeolo-
gii”, by powtórzyć za Henrym) Syna Bożego i  Słowa, które stało się 
ciałem, a  także jego objawienia. Tryskanie życia i  narodziny w  nim 
żyjącej skończonej istoty ostatecznie wyjaśniają i  usprawiedliwiają 
epoché, a  dokładniej „ekonomię” praktykowaną przez transcenden-
talne filozofowanie, oddane wyłącznemu zadaniu, by poprzez za-
wieszenie intelektualnych i  egzystencjalnych aspektów religii i  wia-
ry chrześcijańskiej, ukazać pośród nocy jej niewidzialnej istoty ich 
ostateczną zasadę oraz proces jej wewnętrznej fenomenologicznej 
aktualizacji. [Zadanie to oznacza] celebrację jej doznaniowej istoty 
w  cierpieniu-rozkoszowaniu się Chrystusowym Bóstwem, a  cała 
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reszta stąd wynika, wszystkie egzystencjalne modalności religii, 
która stała się żywa. Na pojęciowym gruncie tego, co sam Henry 
nazywa „założycielskimi intuicjami” chrześcijaństwa, nic nie stoi na 
przeszkodzie spadkobiercom fenomenologii materialnej, aby uzu-
pełnić zasadniczą konstrukcję 9.
 Ale powróćmy jeszcze na chwilę do C’est moi la Vérité. Gdy Chry-
stus stwierdza (w J  14,  6): „Ja jestem Życiem”, twierdzenie to ma 
wartość filozofemy, która odsyła, w  poglądach Henry’ego, do ab-
solutnego fenomenologicznego Życia, odsłoniętego przez fenome-
nologię materialną. Doświadczenie tej niezwykłej łączności, które 
zawładnęło jego drogą i  refleksją ostatnich lat życia, prowadzi do 
owej wewnętrzności zespolenia i  tej jakby-osmozy, które streszcza 
syntetyczne wyrażenie mówiące o  „istocie żyjącej w  Życiu (le vivant 
dans la Vie)”. Wyrażenie to objaśnia całość dzieła Henry’ego, wyraża 
jego jedność i  zdradza, w  podążaniu dawnymi już śladami Mistrza 
Eckharta 10, mistyczny charakter jego filozoficznego myślenia.

Logos Janowy i  logos fenomenologiczny

W ten sposób nasuwa się postulat pokrywania się Janowego i  feno-
menologicznego Logosu 11. Jego definicja opiera się na „jak” (niem. 
wie), które rządzi polem fenomenologicznej świadomości. Tyle tyl-
ko, że  „ukazywanie”, które rozpościera ta ostatnia, nie jest czystą 
formą, jest natomiast „ukazywaniem się”, objawianiem s i ę, jak też 
implikuje pewną sobość, która spełnia się w  tym objawieniu i  w  sta-
nowiącym je bezpośrednim wewnętrznym doświadczeniu, którego 
możliwość filozof wykazał za pośrednictwem pojęcia s am o - d o -
zn awan i a. Chrześcijaństwo jako objawienie w  Chrystusie Syna 
Bożego i  jego własne ujawnienie się jako Życia przynosi Podstawę 

9 Dokonał tego czerpiący z  myśli Henry’ego filozof i  tłumacz jego tekstów na 
język niemiecki Rolf Kühn. Por. zwłaszcza jego esej: Gabe als Leib in Christentum 
und Phänomenologie, Würzburg 2004.

10 Por. L’Essence de la manifestation, dz. cyt., sekcja III, § 39.
11 Por. artykuł Pierre’a Pireta: Michel Henry.  L’Evangile johannique et la phéno-

ménologie, w: Michel Henry, Les Dossiers H, dz. cyt., s.  471-475. To niedawno wy-
dane dzieło, przygotowane przez Anne Henry, zawiera ponad czterdzieści prac 
z  całego świata, poświęconych francuskiemu filozofowi, jak również niepubliko-
wane jego teksty i  Entretien en manière de biographie, sygnowane przez Anne Hen-
ry i    Jeana Leclercqa. Dzieło to jest opatrzone pełną bibliografią prac Henry’ego.
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absolutnej donacji subiektywności oraz odnosi ją bezpośrednio, 
w  Słowie, które stało się ciałem, do Chrystusowego Synostwa. To 
ostatnie wyraża u  Henry’ego proces konstytucji albo absolutnie 
pierwotnej samo-donacji Życia, „przybycie w  siebie (le parvenir en 
soi)” czy też wieczne i  nieskończone wydarzanie się Życia, proces, 
do którego filozof porównuje, należące do zakresu teologii, rodze-
nie Syna w  Ojcu i  przez Niego, a  który [to proces] jest reinterpreto-
wany na marginesie tajemnicy trynitarnej i  dogmatu o  Trójcy. Bycie 
jednym w  trzech osobach stanowi tu przedmiot intencji w  punkcie 
wyjścia jego objawienia w  Ewangelii, czyli w  Słowie, które stało się 
ciałem, i w  Chrystusowym Synostwie. (Instancję Ducha Świętego, 
ukrytą jako podtekst i  założenie, objaśnienie to pozostawia w  za-
wieszeniu.) Lecz nie chodzi już jedynie o  przywołaną powyżej za-
sadę ekonomii. Chodzi o  ukierunkowanie zaangażowanej tutaj „fi-
lozofii chrześcijaństwa”: filozofii zdecydowanie chrystocentrycznej. 
Henry przyjmuje dokładnie  – w  tym niewątpliwie tkwi genialny 
wybór tej „hermeneutyki Słowa Bożego”  – punkt widzenia słucha-
cza Słowa Chrystusa, odbiorcy Jego Objawienia  – to jest punkt wi-
dzenia każdego chrześcijanina, jakakolwiek byłaby natura i  poziom 
jego inteligencji. Chrześcijańska „teologia” Henry’ego wyczerpuje 
się w  oglądzie Słowa, które stało się ciałem, i  jego samo-objawienia 
jako Syna Bożego. „Chrystus na tronie” z  kościoła św. Apolinarego 
w  Rawennie, zreprodukowany na okładce C’est moi la Vérité, wyra-
ża tę redukcję, owo wyczerpanie dogmatu w  centralnym, przejrzy-
stym i  promieniującym przedmiocie chrześcijańskiej kontemplacji. 
Stąd podejście do Trójcy dokonuje się poprzez związek  – jaki obja-
wia się właśnie w  Chrystusie, Słowie, które stało się ciałem, Synu 
Bożym, który stał się człowiekiem  – związek każdej żyjącej sobości 
z  Życiem w  Życiu. Chrześcijaństwo u  Michela Henry’ego nie jest 
niczym innym jak owym przybyciem sobości w  Życie (ce parvenir 
de soi dans la Vie), które ugruntowuje wszelkie ego. W  całym swym 
dorobku filozof nie zaprzestał definiowania punktu wyłaniania się 
ludzkiej subiektywności i  jej duchowej istoty, potwierdzania jej bo-
skiego początku i  absolutnego przeznaczenia. Immanencja  – jak ją 
rozumie Henry  – która wytycza granice meta-empirycznej i  trans-
cendentalnej sfery subiektywności, nie jest więzieniem. Mieści ona 
w  sobie to, co filozof określa mianem „transcendencji-w-immanen-
cji”, otwartość wewnętrznego związku z  nieskończoną Zasadą. 
Chodzi tu filozofowi o  obronę „wielkości człowieka” przeciwko 
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wszelkim pozytywizmom, które w  drugiej połowie XX wieku ob-
jęły prawie całkowicie obszar myślenia i  wiedzy i  które czynią to 
nadal w  naszym stuleciu.
 Metodologia rozwinięta w  C’est moi la Vérité okazuje się odbi-
ciem Ewangelii, skoro sposób objawiania wcielonego Syna czerpie 
ze słów, czynów, gestów relacjonowanych przez Nowy Testament. 
Słowa takie jak „rodzenie” czy „samo-rodzenie”, zaczerpnię-
te zresztą z  Pisma Świętego i  z  Tradycji, nie wyrażają zastąpienia 
doświadczalnej podstawy fenomenologii przez spekulację i  od-
woływanie się do kategorii a  priori, lecz chęć, by u  kresu jego [tj. 
Henry’ego] filozoficznej drogi uchwycić wreszcie wewnętrzny akt 
tego, co Źródłowe (Pierwotne  – l’Originaire), poszukiwany od cza-
sów L’Essence de la manifestation. Połączenie się z  tym, co Źródło-
we (l’Originaire), jest możliwe jedynie poprzez Tego, który sam się 
określa jako Droga (J  14,  8). Chrystusowe pośrednictwo przybiera 
tutaj uwewnętrznioną formę, która przenika aż do istoty i  substan-
cji pośrednika w  nierozłącznie Janowym i  fenomenologicznym po-
jęciu rodzącego Życia. Jakiekolwiek by budziła zastrzeżenia, nie-
rozłączność ta pokazuje się i  daje się dowieść w  toku filozoficznego 
dyskursu w  C’est moi la vérité, jak również w  Incarnation. Nie może 
jednak być ona rozpoznana, jeśli się nie wybierze wąskiej drogi 
poszukiwań Absolutu i  stromej ścieżki, która odwodzi od świata 
i  jego konstytutywnej zewnętrzności 12. Droga, która prowadzi pod 
„Łukiem tryumfalnym”, która przekracza Bramę (J  10,  1-18), która 
przechodzi przez płonącą ścianę Chrystusowej Tożsamości (l’Ipséité 
christique), „w  której płonie ogień Życia” 13, prowadzi znowu do 
Zasady, podąża za falistościami i  załamaniami cierpienia-rozko-
szowania się, które budzi tętnienie i  dech Życia w  doznaniowej su-
biektywności (une subjectivité pathétique), wchłoniętej przez dozna-
niowego Boga (un Dieu pathétique). To ten Bóg ujawnia się poprzez 
mękę i  zmartwychwstanie wcielonego Słowa, które zamieszkuje na-
sze ciało (chair). O  tym, w  jaki sposób te ostatnie [momenty, tj. męka 
i  zmartwychwstanie]  – przejście od jednego do drugiego i  z  jednego 
w  drugi  – są już utrwalone między wierszami w  C’est moi la Vérité, 
a  więc znacznie przed „filozofią żywego ciała (la chair)”, świadczy 

12 Badanie odpowiednich znaczeń „świata” fenomenologicznego i  „świata” 
w  sensie Ewangelii nie może tu mieć miejsca.

13 M. Henry, C’est moi la Vérité, dz. cyt., s.  148, 150.
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ten zadziwiający tekst, zredagowany na marginesie komentarza do 
Błogosławieństw (Mt  5,  3-12; Łk  6,  23):

Ponieważ cierpienie nie objawia się nigdy tak, by tym samym nie obja-
wiało się w  nim to, co je objawia samemu sobie, w  istocie zatem nie jest 
ono nigdy samo, [lecz] zawsze pochwycone, przekroczone, pochłonię-
te przez tę antynomiczną strukturę życia (nieszczęście-szczęście), która 
zamieszkuje każde życie, a w  ten sposób wszelką modalność życia. (Jest 
to struktura Błogosławieństw.) Nie jest to samo cierpienie (la souffrance). 
Jest to zawarte w  nim [jego] znoszenie (le souffrir) jako to, co je wydaje 
jemu samemu, co prowadzi do rozkoszowania się (le jouir) mieszczą-
cego się w  każdym znoszeniu [cierpienia] i  umożliwionego przez nie. 
W  istocie, im dotkliwsze będzie cierpienie, tym bardziej da ono odczuć 
ukryte w  nim znoszenie (…) im bardziej to znoszenie (…) da odczuć 
rozkoszowanie się, które ono ziszcza  – tym pewniej cierpienie u  jego 
szczytu wyda błogosławieństwo. (…) Ponieważ cierpienie niesie w  so-
bie owo znoszenie i  daje je odczuć mocniej niż wszelkie inne zabar-
wienie życia, to wszyscy, których ono przygniata, będą również nosili 
w  sobie to, co daje się u  szczytu tego znoszenia, rozkoszowanie się sobą 
absolutnego Życia i  jego upojenie 14.

Tajemnica boskiego Życia zapowiada się i  wyraża w  Chrystuso-
wym (christique) Logosie poprzez pierwotnego Syna, „Tego, któ-
ry zamieszkuje Źródło pochodzenia (l’Origine), sam Początek” 15. 
W  C’est moi la Vérité absolutny Fenomen, „istota istoty jawienia się”, 
przedmiot materialnej fenomenologii w  ogóle, jest ujęty w  proce-
sie jego fenomenalizacji, w  jego tryskaniu, w  jego „błyskaniu” jako 
wiecznym wydarzaniu się istoty żyjącej z  Życia (le vivant de la Vie), 
wydarzaniu, które wyraża i  zawiera rodzenie Syna w  Ojcu i  przez 
Niego. W  tym ostatnim filozof odczytuje fenomenologiczną struk-
turę nieskończonego Życia, którą rozpoznaje w  rodzeniu chrześci-
jańskiego Syna Bożego, pierworodnego przed wszystkimi wiekami, 
wiecznego Słowa Ojca.
 Nasuwają się tutaj dwie uwagi: rodzenie i  samo-rodzenie Absolu-
tu czy Boga są u  Michela Henry’ego myślane w  terminach ściśle fe-
nomenologicznych, o  ile akt rodzenia jest konstytutywny dla proce-
su objawienia (nie zaś [dla związku] przyczynowego czy [działania] 
stwórczego) i  opiera się na tym procesie, który określa fenomenolo-
gia materialna, a  mianowicie na samo-doznaniowości (auto-affection). 

14 Tamże, s.  257.
15 Tamże, s.  77.

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2010 
MICHEL HENRY FENOMENOLOG ŻYCIA 
Redakcja naukowa Andrzej Gielarowski, Robert Grzywacz



172 Gabrielle Dufour-Wierusz Kowalska

Proces samo-rodzenia istoty żyjącej w  życiu oraz jego samo-doświad-
czenie są przywoływane od pierwszego rozdziału C’est moi la Vérité.

W wiecznym ziszczaniu się (przybywania w  siebie życia [le parvenir en 
soi de la vie])  – pisze Henry  – życie rzuca się w  siebie (…), doświadcza 
samo siebie, tworząc stale swą własną istotę 16.

Filozof podkreśla ścisły sens tego „tworzenia” (production) bez prze-
strzeni i  bez oddalenia:

Nie należy mówić: rodząc samo siebie, Życie generuje istotę żyjącą (…). 
Należy mówić: Życie rodzi samo siebie jako to Żyjące, którym jest ono 
samo w  jego samo-rodzeniu 17.

(Chrześcijański czytelnik dostrzeże tu echo tożsamości substan-
cji czy natury oraz rozróżnienia osób, wywodzących się z  teologii 
Trójcy). Dwa zacytowane zdania stwierdzają z  jednej strony samo-
-rodność Życia, z  drugiej zaś Istotę Żyjącą jako konstytutywną dla 
tej „rodności”. Proces wewnętrznego rodzenia do absolutnego Ży-
cia jest tym samym, przez który i w  którym konstytuuje się istota ja-
wienia się bądź też samo-doznaniowość absolutnego Życia, zawsze 
i  z  konieczności konstytutywna dla bycia sobą (une ipséité)  – tego 
nieredukowalnego bycia sobą, o  którym Michel Henry powiada, 
że  jest ono „wewnętrzne ruchowi samo-rodzenia Życia” 18. Życie, 
które wymyka się pojęciu bycia, a  przeto i  ontologii w  ogóle, nie 
oznacza tym samym jakiegoś niejasnego Grund ani nieokreślonego 
strumienia czy też ślepej, anonimowej Siły wyższej, obojętnej na jej 
jednostkowe wyodrębnienia. Jest ono tą nieredukowalną Sobością 
(le Soi), zasadą każdej żywej sobości. Chrześcijaństwo obwieszcza je 
jako takie przez Tego, który ogłosił się Życiem, Pierwszym Żyjącym.

Samo-donacja i  Dar Życia

W jaki sposób jednak samo-donacja nieskończonego Życia staje się 
Życiem „dającym”, w  skończonym byciu z  istoty „otrzymanym” 
w  każdej żyjącej sobości? W  C’est moi la Vérité Chrystus, Syn Boży 

16 Tamże, s.  74.
17 Tamże, s.  80.
18 Tamże, s.  75.
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reprezentuje zasadę wszelkiego żywego bycia sobą [lub żyjącej toż-
samości] (ipséité vivante). To On jest źródłem chrześcijańskiego „per-
sonalizmu” (personalizm pozaświatowy). Ale stawanie-się-sobą 
Istoty ziszcza się w  p r o c e s i e  o b j a w i e n i a  i  s a m o - o b j a -
w i e n i a, określonym przez Henry’ego jako s a m o - d o z n a w a -
n i e  (auto-affection). Etapy konstytucji absolutnego Objawienia, któ-
rego genealogię usiłujemy tutaj odtworzyć, streszczają się w  dwóch 
kluczowych twierdzeniach:

1.  Absolutne życie samo-zradza się (s’auto-génère) o  tyle, że  się wprowa-
dza w  fenomenalność w  formie samo-objawienia.

2.  Życie nie może samo siebie objąć (s’étreindre soi-même) i w  ten sposób 
objawić się sobie, jak tylko rodząc w  sobie tę Sobość, która sama sie-
bie obejmuje (…). Ta Sobość jest Pierwszym Żyjącym 19.

 Filozof usuwa perspektywę metafizyczną i  jej transcendentne 
struktury (przyczynowe, kreacjonistyczne), jak również wszelki 
empirystyczny i  naturalistyczny determinizm, skoro jedne i  drugie 
związane są z  otwartością świata i  z  zasadą zewnętrzności. To pra-
wo immanencji panuje nad rzeczywistością jako absolutną Sobością, 
aby ocalić jedyny przymiot, który stanowi o  specyfice i  nieskończo-
nej wartości ludzkiego ego: jego żyjącą i  jednostkową subiektyw-
ność. To także immanencja dostarcza  – istotniejszej niż samo-ro-
dzenie  – zasady samo-doznaniowości (auto-affection), u ś c i s k u 
i   s a m o - u ś c i s k u  (de l’étreinte et de l’auto-étreinte), które należą do 
doznaniowego (pathétique) słownictwa materialnej fenomenologii 
i  pozwalają jej rozwinąć inteligibilność Boga chrześcijańskiej miło-
ści. Jednakże w  C’est moi la Vérité, wyjąwszy krótką aluzję (na stro-
nie  44), trzeba doczekać szóstego rozdziału, aby ujrzeć ów istotny 
przymiot, wspomniany przez autora, który sam się tłumaczy, że  to 
czyni tak późno:

Wprowadźmy tutaj  – pisze  – pojęcie decydujące, a  które, prawdę mó-
wiąc, o  tyle powinno zostać wprowadzone wcześniej, że  kieruje ono 
filozoficznym pojmowaniem istoty Życia: pojęcie samo-doznawania 
(auto-affection) 20.
 To w  świetle tego pojęcia  – dodaje w  przypisie  – kierunkowane było 
rozumienie życia w  L’Essence de la manifestation 21.

19 Tamże, s.  76.
20 Tamże, s.  133.
21 Tamże, przypis 3.
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Czy należy stąd wnioskować, iż pojęcie to zostało odsunięte na dal-
szy plan, odkąd chodzi o  ukierunkowanie rozumienia pierwotnego, 
wewnętrznego procesu Życia? Z  jednej strony wydaje się, że  zdol-
ność samo-rodzenia życia rzeczywiście wywodzi się (jak wynika ze 
stron 75-76, których zasadnicze twierdzenia przytaczaliśmy) z  jego 
konstytutywnego samo-doświadczania (son auto-éprouver constitu-
tif), źródła jego wiecznego tryskania, zasady nieskończonej płodno-
ści. Z  drugiej strony można pytać, czy przeważające tutaj pojęcie ro-
dzenia i  samo-rodzenia nie wprowadza w  czysto fenomenologiczną 
tkankę Życia jakiejś struktury metafizycznej, przeciągając w  ten 
sposób myślenie filozofa na pozycję pewnego henoizmu (ennéisme) 
[tj. monizmu] bądź też panenteizmu na wzór Plotyna czy wręcz Par-
menidesa (w formie jedynej sfery Sobości). A  jednak samo-dozna-
wanie (auto-affection) nie zniknęło, jakkolwiek jego łączność z  ideą 
rodzenia wydaje się prowadzić do ontologicznego zrównania istot 
żyjących (les vivants) z  Pierwszym Żyjącym.

Kwestia tożsamości człowiek-Bóg

Wiadomo, iż Husserl zastąpił bycie i  istotę bycia fenomenologicz-
nym eidosem z  jego związkiem już nie z  bytem, lecz z  intencjonal-
nością transcendentalnej podmiotowości. Eidos reprezentuje zerwa-
nie fenomenologii z  platońskim idealizmem i  arystotelesowskim 
empiryzmem. Materialna fenomenologia Michela Henry’ego po-
głębia to zerwanie, przechodząc przez obszar transcendentalnej 
podmiotowości, i  poprzez „kontr-redukcję”, która usuwa husser-
lowską transcendencję, obala to, co widzialne, oraz wszelką ze-
wnętrzność w  ogóle, otwiera siedzibę immanencji i  wprowadza 
myślenie w  porządek całkowicie wewnętrznego doświadczania, 
które samo pogrąża się w  bezmiarach boskiego życia (le vivre di-
vin). Z  jednej strony absolutna wiedza, wewnętrzna samo-doświad-
czaniu żyjącej subiektywności, jego bezpośredniości (l’immédiation), 
jego przejrzystości, a z  drugiej owo samo-doświadczanie objawione 
przez chrześcijaństwo jako wewnętrzne nieskończonemu proceso-
wi Życia  – reprezentują dwa etapy (odpowiednio: w  L’Essence de la 
manifestation i w  C’est moi la Vérité) tworzenia żyjącego podmiotu, 
wyszedłszy od jego absolutnego Początku. Tworzenia, które nie od-
wołuje się do racjonalnej systematyki (np.  typu spinozjańskiego), 
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lecz do dwojakiego doświadczenia, nieredukowalnego w  sobie do 
jakiegokolwiek pojęcia poza samym fenomenologicznym eidosem: 
doświadczenia (opisanego w  pierwszym dziele) naszej bierności 
i  naszej skończoności jako jestestw otrzymanych w  Życiu, odartych 
z  wszelkiej autonomii i  z  wszelkiej autokreacyjnej mocy, oraz do-
świadczenia delikatnego nasłuchiwania „szmeru moich narodzin”, 
przywołanego w  Incarnation 22. To ostatnie kształtuje ostateczną 
treść wiary, która się tutaj odsłania w  swej nieobiektywnej istocie, 
w  doświadczeniu jej pewności. „«Wierzę w  Chrystusa» znaczy: «Je-
stem pewien prawdy, którą On jest»” 23. To ostatnie zdanie mówi: 
„Jestem pewien Prawdy, którą jesteś” 24. Byłoby to niemożliwe, gdy-
by ta Prawda nie była we mnie. Obydwie prawdy powinny zatem 
być jednorodne, „nie będąc żadną myślą, nie będąc pewnością my-
ślenia, lecz ową prawdą właściwą Słowu (le Verbe), Prawdą Życia” 25 
i  jego „Arcy-inteligibilności (l’archi-intelligibilité)” 26.

W jaki więc sposób  – kontynuuje Michel Henry  – Prawda Słowa 
(le  Verbe) jest we mnie, w  każdej żyjącej transcendentalnej sobości? W  jej 
przyjściu w  sobie w  przyjściu w  sobie (powtórzenie jest zamierzone  – 
GDWK) absolutnego Życia w  jego Słowie  – w  jego transcendentalnych 
narodzinach. Jedynie ten, kto nasłuchuje w  sobie szmeru swoich naro-
dzin  – kto sam siebie doświadcza jako (…) danego sobie w  tej samo-do-
nacji początku (...), może powiedzieć do owej Sobości Słowa: „jestem 
pewien prawdy, która jest w  Tobie” 27.

To w  tej meta-intelektualnej i  witalnej sferze pewności wiary od-
najduje swą inteligibilność i  swoje uwierzytelnienie dokonujące 
się w  filozofii chrześcijaństwa Henry’ego przejście od zjednocze-
nia, jedności człowieka i  Boga do ich t o ż s a m o ś c i. Nie chodzi tu 
jednak o  ontologię ani o  tożsamość ontologiczną. Wyłącznie na ob-
szarze fenomenologii materialnej absolutne ugruntowanie ludzkie-
go indywiduum przekształca się (se décline sous la forme de) w  owe 
„transcendentalne narodziny”, które kierują rodzeniem Pierwszego 
Żyjącego, a w  Nim  – istot żyjących (les vivants), zrodzonych w  Życiu.

22 M. Henry, Incarnation, dz. cyt., s.  371.
23 Tamże.
24 Tamże.
25 Tamże.
26 Tamże.
27 Tamże, s.  371-372.
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W ten sposób  – oświadcza Henry  – rodzenie Arcy-Syna w  samo-rodze-
niu absolutnego Życia odtwarza się jakoś w  każdych transcendental-
nych narodzinach o  tyle, że  w  nich jedno i  to samo Życie doświadcza 
samo siebie w  swojej źródłowej Tożsamości (son Ipséité originelle) i, po-
przez nią, rodzi tyle nieredukowalnie różnych i  nowych ja 28.

Wielość i  różnica wydają się ocalone. A  jednak filozof utrzymuje 
uparcie:

Istota człowieka różna od istoty Chrystusa czy Boga okazuje się nie-
możliwa, odkąd pojmuje się człowieka jako Syna, a  całkiem wyrazi-
ście  – jako Syna Bożego 29.

Teza o  tożsamości jest tu wyraźna i  sama głosi swój centralny 
charakter.
 Tym niemniej jej kontury powinny być zarysowane precyzyjnie. 
Po pierwsze, daleka od wyrażania greckiego dziedzictwa, stwier-
dza ona gruntowne zerwanie z  „ontologicznym monizmem” i  jego 
sprowadzaniem bycia do świadomości przedmiotowej, do ze-
wnętrznego ukazywania się (un apparaître extérieur). To w  obsza-
rze tradycyjnej ontologii (która pojawia się na nowo u  Heideggera) 
i  w  projektowanym przez nią dystansie zarysowuje się coś takiego 
jak różnica czy tożsamość. Te ostatnie są głęboko związane z  kla-
syczną regułą definicji, której nie zna już fenomenologia, zastępu-
jąca quid pytaniem o  quomodo. Fenomenologiczne ugruntowanie 
rzeczywistości obchodzi się bez instancji quidditatywnej (l’instance 
quidditative)  – odżegnuje się od jej pojęcia  – najpierw w  osobie Chry-
stusa  – jednej substancji i  dwojakiej natury  – jak również zaprze-
cza jej ważności w  pojęciu ludzkiej natury, związanym z  empiry-
stycznym, naturalistycznym czy racjonalistycznym horyzontem. 
Chrześcijaństwo zastępuje ją instancją „człowieka podobnego do 
Chrystusa” 30. Odżegnawszy się od Platona i  Arystotelesa  – od ide-
alnych istot i  od materii-formy  – upomina się o  dziedzictwo spe-
kulatywnej mistyki Mistrza Eckharta, jego Traktatów i  jego Kazań, 
bazujących na Ewangelii. Fenomenologia materialna, inspirowa-
na danymi objawionymi, usprawiedliwia je, odsłaniając je w  ich 

28 M. Henry, C’est moi la Vérité, dz. cyt., s.  164.
29 Tamże, s.  127.
30 Tamże, s.  127.
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wewnętrznym ukazywaniu się (l’apparaître intérieur). Albowiem 
w  doznaniowym samo-doświadczaniu, które je stanowi, chodzi 
o  tożsamość p r z e ży w a n ą, a  dokładniej w i t a l n ą, mieszczącą 
się w  wewnętrznym objawianiu (a nie zewnętrznym zjawianiu się), 
konstytutywnym dla auto-afektacji (auto-affection). Materialna feno-
menologia wciela przepowiadanie ewangeliczne: poprzez pojęcio-
wy wyraz przesłania ewangelicznego i  podstawowych intuicji, któ-
re ono przekazuje, wychodzi na światło dzienne możliwość, sens 
i  prawomocność tej jednoczącej (fusionnelle) więzi. To zatem sama 
fenomenologia Michela Henry’ego z  jej przedmiotem zdaje sprawę 
z  podejrzanego pojęcia tożsamości człowiek-Bóg i  ustala jego waż-
ność. Jej wewnętrzną możliwością w  pojęciu (i wydarzeniu) trans-
cendentalnych narodzin (proces meta-ontologiczny) kieruje się pro-
ces przebóstwienia skończonej istoty żyjącej (le vivant fini), taki jaki 
daje się odczytać w  samej Ewangelii, w  Słowie (la Parole) Chrystusa 
celebrowanym w  ostatnim dziele  – w  jego, jak to mówimy, meta-se-
mantycznym, substancjalnym i  „doświadczalnym” Słowie (le Verbe 
„expérimental”)  – narzędziu „doświadczenia”, czyli bezpośredniej 
wiedzy, która  – jak to wykazuje L’Essence de la manifestation  – nie 
może być niczym innym jak doznanie (pobudzenie  – l’affect), we-
wnętrznym drganiem „poznania serca (connaissance cordiale)”. Jest 
to „poznanie” z  tego porządku, który pobrzmiewa u  większości 
wielkich duchowych postaci chrześcijańskiej tradycji  – u  takiego 
np.  Pascala, filozofa „pojętności serca (l’intelligence du cœur)”, ze 
wzniosłymi akcentami w  jego Pamiątce  – „Radość, radość, łzy rado-
ści. Pewność. Uczucie”.
 „Zwrot” dokonany przez fenomenologię materialną nie jest 
„zwrotem teologicznym”, jak można było sądzić pod pretekstem, iż 
opiera się on na spekulatywnych treściach chrześcijaństwa. W  mate-
rialnej fenomenologii stworzonej przez Henry’ego dokonuje się (od 
L’Essence de la manifestation) zwrot „filozoficzny” w  dziedzinie inte-
ligibilności, która nie odpowiada już prawom rozumu ani jego nie-
zmiennym zasadom. Konflikt wiara-rozum oraz wszelkie umysłowe 
i  intelektualne łamigłówki, do których dał on okazję w  historii filo-
zofii i  teologii chrześcijańskiej, idą wniwecz 31, gdy tylko w  obszarze 

31 To, w  jaki sposób nowa chrześcijańska teologia może się oprzeć na fenome-
nologii materialnej i  filozofii chrześcijaństwa autorstwa Henry’ego, stanowi pod-
stawową kwestię, która przewodzi badaniom Antoine’a Vidalina w  jego pracach 
na temat Michela Henry’ego. Jest to również temat jego rozprawy doktorskiej. 

Michel Henry...12 
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inteligibilności i  „arcy-inteligibilności (archi-intelligibilité)” otwartej 
przez pojęcie boskiego Życia, spełniającego się w  jego nieskończo-
nym samo-doznawaniu, dokonuje się przylgnięcie do Słowa (Verbe), 
które stało się ciałem (chair), do Boga, który stał się człowiekiem. Stąd 
nie dzieje się to za pomocą intelektu, lecz poprzez ową „pojętność 
serca”, która zwie się Miłością, ujętą tutaj w  jej źródle.
 Z jednej strony, filozofia Michela Henry’ego stwierdza pomiędzy 
człowiekiem i  Bogiem pewną istotową tożsamość, pewne „pokre-
wieństwo” w  Synu i  jego nieskończonym samo-doznawaniu, które 
wydaje się zacierać rozróżnienie Bóg-człowiek  – i  to w   c e l u  u s t a -
n o w i e n i a  n i e p o d z i e l n e j  j e d n o ś c i  l u d z k i e j  s u b i e k -
t y w n o ś c i  i   b o s k i e j  S o b o ś c i. W  ten sposób, w  „niepoprawnie 
optymistycznej” perspektywie, przynależnej religii chwały i  pełni 
(lepiej ilustrowanej w  prawosławiu niż w  tradycji katolickiej), roz-
dzielenie okazuje się niemożliwe z  i s t o t y, a  możliwe jedynie 
z  woli autonomizacji, która u  Henry’ego jest samą definicją grzechu. 
Nie można być w  mniejszym stopniu jansenistą.
 Ale filozofia Henry’ego stwierdza też, z  drugiej strony, „nieskoń-
czone oddalenie”, które odróżnia to, co boskie, od tego, co ludz-
kie, i  którego ścisłą definicję [filozofia ta] dostarcza. Począwszy od 
L’Essence de la manifestation pojawia się rozróżnienie pomiędzy otrzy-
manym byciem subiektywności, jej radykalną biernością, i  Zasadą, 
która ją daje jej samej. W  pustce owej nieprzekraczalnej bierności, 
gdzie w  stosunku do ludzkiego indywiduum, zanurzonego w  pier-
wotnym Życiu, niknie wszelka idea autonomii, samo to Życie jako 
zasada nie dozwala na pomieszanie. Dalekie od bycia rozległym, jed-
norodnym i  nieokreślonym środowiskiem (un milieu), w  którym róż-
nice ulegają zniesieniu, Życie jest tym, co nie dozwala na jakiekolwiek 
pomieszanie. „Na płaszczyźnie fundamentalnego i  źródłowego (ori-
ginelle) życia tworzy się przepaść, która dzieli Chrystusa od ludzi” 32. 
Życie nie dozwala na jakiekolwiek pomieszanie na mocy samego spo-
sobu, [na mocy] „jak” jego samo-doznaniowej fenomenalności, która 
jest procesem stawania się sobą samym (un procès d’ipséisation). Roz-
różnienie to jest jeszcze bardziej wzmocnione u    Michela Henry’ego 

Por. jego dzieło: La Parole de la Vie. La phénoménologie de Michel Henry et l’intelli-
gence chrétienne des Ecritures, Paris 2006, jak też jego publikację w  tomie: Michel 
Henry, Les Dossiers H, dz. cyt., zatytułowaną Phénoménologie de la Vie et Théologie, 
s.  514.

32 M. Henry, C’est moi la Vérité, dz. cyt., s.  163.
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przez odróżnienie boskiego od ludzkiego sposobu samoafektacji  – 
m o c n e g o  s a m o - d o z n a w a n i a  (auto-affection forte)  – samo-
-rodzącego, twórczego (naturante), które przynależy Zasadzie  – od 
s ł a b e g o  s a m o - d o z n a w a n i a  (auto-affection faible), zrodzone-
go, wytworzonego (naturée), dotyczącego istot żywych, zrodzonych 
przez Życie. Pojęcie samo-doznawania (auto-affectation) pozostaje jed-
nakowe  – powiada Henry  – a  jedynie „to samo-doznawanie, które 
definiuje moją istotę, nie jest moją rzeczą (n’est pas mon fait)” 33. Bądź 
znowu: „Nie wprowadziłem się w  to położenie, iż doświadczam sam 
siebie” 34. Odnajdujemy związek pierwotności (originarité), postulo-
wany w  L’Essence de la manifestation, a  który jest tutaj z  góry okre-
ślony przez relację generatywną Pierwszego Żyjącego (pierwotnej 
Tożsamości  – l’Ipséité originaire) i  żyjących pochodnych (les vivants dé-
rivés)  – stosunek ugruntowany w  jego naturze absolutnego Początku. 
C’est moi la Vérité wypracowuje ideę tego „radykalnego założenia ab-
solutnego Życia, zawartego w  kondycji (la condition) istoty żyjącej” 35, 
ogłoszonego w  pierwszym dziele Henry’ego.

Pojedyncza Sobość, którą jestem, staje się sobą (advient à soi) tylko 
w  przyjściu w  Siebie absolutnego Życia i  niesie je w  sobie jako swoje 
nigdy nie obalone założenie, jako swoje uwarunkowanie (la condition) 36.

W ten sposób to, co ludzkie, i  to, co boskie, jest identyczne co do 
fenomenologicznej istoty i  różne co do odpowiednich sposobów ro-
dzenia i  samo-doznaniowości (auto-affectivite). 

Rodzenie Pra-Syna w  samo-rodzeniu jego absolutnego Życia zamiesz-
kuje przyjście w  siebie każdej istoty żyjącej, tak iż przyjście w  siebie 
każdej istoty żyjącej niesie w  sobie rodzenie absolutnego Życia i  jest 
możliwe jedynie przez nie 37.

Tak oto Droga prowadząca żyjące istoty do Życia jest tym Życiem 
ożywionym w  jego źródłowej Tożsamości (l’Ipséité originelle), „Ży-
ciem Pra-Syna” 38. Michel Henry ucieka się tutaj do klasycznego po-
jęcia transcendencji.

33 Tamże, s.  136.
34 Tamże.
35 Tamże, s.  206-207.
36 Tamże, s.  133.
37 Tamże, s.  162.
38 Tamże, s.  161.
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Transcendencja  – pisze  – którą odrzucam (zresztą jedynie jako nie będą-
cą sprawą fundamentalną), jest związkiem ze światem. Istnieje wszak-
że transcendencja w  stosunku do mojego własnego bycia, jest to trans-
cendencja w  wewnętrzności i  poprzez nią. Odnosi się ona do faktu, iż 
nie jestem podstawą mojego bycia, czyli ostatecznie [transcendencja ta 
ma związek z] istotą życia jako z  gruntu biernego wobec samego siebie.
 To, co pobudza sobość  – powiada dalej Henry  – zostaje rozpoznane 
jako jej podstawa i  jako Bóg 39.

Samo-Doznawanie i  Miłość

Jakimi słowami należy oddać związek fenomenologicznego obja-
wienia i  objawienia chrześcijańskiego? Fenomenologia chrześcijań-
stwa nie jest niczym innym niż to rozumienie chrześcijańskiego obja-
wienia, które zamieszkuje wiarę (jako pewność jego prawdziwości), 
taką jaka opiera się na Arcy-inteligibilności Słowa (Verbe), które sta-
ło się ciałem, żyjącego Słowa (Parole), które przemawia w  każdym 
z  nas oraz w  doświadczeniu naszego wewnętrznego życia. Jedność 
podwójnego objawienia, o  którą toczy się gra u  Henry’ego, stresz-
cza się w  dwóch twierdzeniach:
 1. Jest to „objawienie Boga uskutecznione przez samego Boga”.
 2.  Jest to objawienie „realizowane dla jestestw zdolnych do jego 

przyjęcia, czyli ostatecznie współistotnych (consubstantiels) 
owemu samo-objawianiu się Boga, objawiającego się im w  sa-
mo-objawianiu się Boga  – krótko mówiąc, objawienie Życia, 
realizowane dla żyjących i  przez nie [tj. Życie]” 40.

W fenomenologicznej materii wewnętrznego odczuwania (le sentir 
intérieur), które różni ludzką istotę żyjącą od biologicznej istoty ży-
jącej oraz od materialnego i  bezwładnego bytu  – i  które przemie-
nia „serce kamienne” w  „serce cielesne” (Ezechiel)  – Michel Henry 
odkrywa pierwszą możliwość miłości, a  także utożsamia jej istotę 
z  istotą boskiej miłości (l’amour divin). U  Henry’ego „porządek” bo-
skiego miłosierdzia (la divine charité), samo to miłosierdzie, czyli 

39 Fragment listu M. Henry’ego, z  datą 20 kwietnia 1979 r., do jednego z  jego 
uczniów i  przyjaciela, który [to list] został nam uprzejmie przekazany przez 
tego ostatniego. (List ten został ostatnio opublikowany w: Michel Henry, Les 
 Dossiers  H, dz. cyt.)

40 M. Henry, C’est moi la Vérité, dz. cyt., s.  195.
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chrześcijańska miłość, którą Pascal rzutuje nie tylko na nieskoń-
czone, lecz „nieskończenie nieskończone” oddalenie od porządku 
myślenia 41, [ów porządek miłości] pozostaje  – tak jak u  autora My-
śli  – obcy i  najściślej h e t e r o g e n i c z n y  względem porządku inte-
lektu. Albowiem ukazuje się on i  fenomenalizuje w  obszarze istot-
niejszym niż obszar miłości b l i źn i e g o, w  radykalnej immanencji, 
jeszcze bardziej [radykalnej] niż Augustynowe intimior intimo meo, 
a  który [to obszar] wyznacza miejsce wiecznych narodzin istoty ży-
jącej (le vivant) w  boskim Życiu i  jego pierwotnym samo-doznawaniu 
(auto-affection)  – które w  swym rdzeniu jest miłością, Darem życia.

Zakończenie

Na koniec naszej refleksji wypada podkreślić wkład fenomenolo-
gii materialnej i  jej „filozofii chrześcijaństwa” w  dzieło odsłonięcia 
ostatecznej istoty fenomenalności.
 Wraz z  pojęciem pierwotnej Sobości, Henry prowadzi ku realiza-
cji projekt Husserla poszukującego ostatecznej donacji w  głębinach 
immanentnej sfery subiektywności. Michel Henry kontynuował ba-
danie tego, co Husserl nazywał „cudem cudów” (das Wunder aller 
Wunder), jak daleko mógł  – do granic filozofii i w  ramach wiary  – 
odkrywając w  chrześcijańskich danych objawionych uprzywilejo-
waną drogę zbliżania się do celu wszelkiej fenomenologii. C’est moi 
la Vérité obejmuje zarazem duchowe i  jednostkowe w  swym ciele 
(sa  chair) bycie ego, w  wewnętrznym odczuciu jego życia (son vivre), 
w  łonie boskiego Życia, w  generatywnym akcie, który daje je sa-
memu sobie. Jeśli ludzka rzeczywistość nie istnieje niezależnie od 
żywego i  jednostkowego bycia sobą (une ipséité vivante et singulière), 
owo [bycie sobą] nie istnieje również poza swym boskim Począt-
kiem, takim jaki objawia się w  chrześcijańskim Słowie (le Verbe).

Nie tylko nie należy rozumieć Chrystusa, choćby w  części jego bycia, 
wychodząc od człowieka i  jego kondycji, ale to człowiek musi być ro-
zumiany poczynając od Chrystusa, i  jest to możliwe jedynie w  taki 
sposób 42.

41 Fragment s.  460 w  wydaniu Brunschvicga [por. B. Pascal, Myśli, tłum. T.  Że-
leński (Boy), IW Pax, Warszawa 1997, s.  318  – przyp. tłum.].

42 M. Henry, C’est moi la Vérité, dz. cyt., s.  128.

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2010 
MICHEL HENRY FENOMENOLOG ŻYCIA 
Redakcja naukowa Andrzej Gielarowski, Robert Grzywacz



182 Gabrielle Dufour-Wierusz Kowalska

Podstawowe twierdzenie, które ilustruje porządek racji, kierujący 
filozofią chrześcijaństwa w  ujęciu Michela Henry’ego, stanowi: za-
wsze i w  sposób konieczny zaczynając od tego, co Pierwotne i  boskie 
(l’Originaire divin). Tak okazuje się, iż pierwsza systematyczna feno-
menologia Boga od chwili ukazania się Husserlowskiej nauki i  jej re-
wolucyjnej metodologii przedstawia się jako nie mniej rewolucyjna 
filozofia i  antropologia człowieka w  Bogu (Bogu chrześcijańskim, 
Pierwszym Żyjącym i  Słowie, które stało się ciałem). Pierwsza feno-
menologia Boga prezentuje się jako filozofia chrześcijańska, inspiro-
wana  – jak przyznał Xavier Tilliette, biegły w  chrystologii  – „głębo-
kim chrześcijaństwem”. Czy reprezentuje ona tym samym pewien 
model c h r y s t o l o g i i? Termin ten jest dwuznaczny. Odpowiemy: 
w  szerokim sensie filozofii dotyczącej Chrystusa, niewątpliwie tak. 
Nie, jeżeli owa filozofia wywodzi się ze zdolności rozumu, tworzą-
cego idealne istoty. Tutaj wiara prowadzi rozum nie według sche-
matu fides quaerens intellectum, lecz w  ogóle poza związkiem fides-
-intellectus, w  perspektywie rozumienia przysługującego pewności 
Chrystusowej Prawdy (a zatem przez wiarę) i  wydanego, w  swym 
byciu z  istoty „pobudzonym przez Boga”, blaskowi jego objawienia 
(Boże miłosierdzie). Dlatego też wiara nie przeciwstawia się „przy-
kazaniu miłości, do którego prowadzi” 43. A  dokładniej, w  jaki spo-
sób? Wiara stanowi „pewność żyjącego, że  żyje”, [pewność], która 
doń dociera od absolutnego Życia i  z  jego pewności w  „niepoko-
nalnej sile jego paruzji. (…) Stąd pochodzi nie dająca się opanować 
moc” wiary  – nie z  transcendentalnego ego i  jego „Ja mogę”, „lecz 
z  zasady, która daje je jemu samemu, samo-donacji absolutnego Ży-
cia, jego wiecznego uścisku” 44. Pokazaliśmy to wyżej: Słowo, które 
stało się ciałem, początek i  substancja chrześcijańskiego Objawie-
nia, jak również istoty fenomenalności w  ogóle, stanowi punkt wyj-
ścia racjonalnego dyskursu Michela Henry’ego i  ostateczną podsta-
wę przedmiotu tego dyskursu, poświęconego od  początku „istocie 
istoty jawienia się”, Początkowi wszelkiego objawienia.

Całe przedsięwzięcie Michela Henry’ego  – pisze Vidalin, pierwszy in-
terpretator filozofii chrześcijaństwa, autorstwa Henry’ego  – wydaje się 

43 Tamże, s.  243.
44 Tamże.
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wchłonięte przez odkrycie Janowej pra-inteligibilności, przez to Słowo 
Życia, które przemawia w  każdym żyjącym, dając go jemu samemu 45.

 Przypomniany przez encyklikę Fides et Ratio (1998) zasadniczy  – 
dla każdej chrześcijańskiej filozofii  – charakter Wcielenia, kamień 
węgielny, będący jednak znakiem sprzeciwu dla ludzkiego rozu-
mu, jest oczywistością fenomenologii Henry’ego odnoszącej się do 
Chrystusa, pod warunkiem, że  nie rozumie się przez wcielenie sta-
wania się widzialnym w  świetle transcendencji  – stawania się wi-
dzialnym, w  którym to stawaniu się  – powiada Henry (oskarżając 
tu egzystencjalizm Heideggera)  – nie może nigdy nastąpić żadne 
objawienie, a  które [to stawanie się widzialnym] odnajduje jednak 
swą możliwość i  swoją realność w  swej niewidzialnej istocie. Jak pi-
sze Pierre Piret, filozofia chrześcijaństwa w  ujęciu Henry’ego stano-
wi „rozpoznanie niewidzialnego przyjścia absolutnego Życia w  wi-
dzialnym aspekcie Chrystusa” 46.
 Św. Augustyn  – przypomina Jan Paweł II w  encyklice Fides et Ra-
tio  – daje posłuch Słowu w  myśli pogan, lecz nie odkrywa tu Słowa 
wcielonego. Otóż  – podkreśla papież  papież – poprzez to właśnie możliwa 
jest filozofia chrześcijańska, poprzez objawienie Wcielenia Słowa 47. 
Dlatego dzieło Michela Henry’ego Incarnation. Une philosophie de la 
chair (jak również Słowa Chrystusa) przynosi niezbędne uzupełnie-
nie w  stosunku do C’est moi la Vérité.
 W samo-doznawaniu (auto-affection) Słowa Życia, określające-
go w  Incarnation Słowo, które stało się ciałem, Syn Boży, który stał 
się człowiekiem, zawiera w  sobie możliwość swej własnej kenozy, 
 swoich narodzin, swojej męki i  krzyża.

(…) Cierpienie i  śmierć  – mówi tekst Fides et Ratio  – mogą wyrażać mi-
łość, która składa siebie w  darze, niczego nie żądając w  zamian 48.
 Miłość  – pisze Michel Henry jakby w  charakterze oddźwięku  – nie 
jest niczym innym niż samo-objawieniem Boga pojętego w  jego dozna-
niowej (pathétique) fenomenologicznej istocie 49.

45 A. Vidalin, Phénoménologie de la vie et théologie, w: Michel Henry, Les 
 Dossiers  H, dz. cyt., s.  517.

46 P. Piret, M. Henry. L’Evangile johannique et la phénoménologie, w: Michel Hen-
ry, Les  Dossiers  H, dz. cyt., s.  471-475.

47 Por. Fides et Ratio, Znak, Kraków 1999, s. 23n; s.  55.
48 Tamże, s.  116.
49 M. Henry, C’est moi la Vérité, dz. cyt., s.  44.
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 W jego pierwotnym cierpieniu-rozkoszowaniu się „objawienie 
Boga nie jest niczym innym niż owa miłość” 50. Pozwólmy jednak po 
raz ostatni przemówić samemu filozofowi w  tym zachwycającym 
tekście  – wyjętym z  jednego z  ostatnich rozdziałów C’est moi la Vé-
rité  – który czyni wyłom w  naszej pielgrzymiej czasowości i  zaryso-
wuje miejsce metanoii oraz możliwego zbawienia.

Życie jest tym, co siebie zna, nie wiedząc o  tym. To, żeby ono nagle 
o  tym wiedziało, nie jest czymś ubocznym ani dodanym. Wiedza, dzię-
ki której pewnego dnia życie wie o  tym, o  czym od zawsze wiedzia-
ło, nie wiedząc o  tym, nie jest innego rodzaju niż wiedza życia o  nim 
samym (le savoir de la vie elle-même): jest to doznaniowy (pathétique) 
wstrząs, w  którym życie doświadcza swego samo-doznawania (auto-
-affection) jako samo-doznawania absolutnego Życia. Ta stale otwarta 
w  życiu możliwość, aby nagle doświadczyło ono swego samo-dozna-
wania jako samo-doznawania absolutnego Życia, jest tym, co czyni zeń 
stawanie się. Ale kiedy, wobec tego, i  dlaczego dokonuje się ów emocjo-
nalny wstrząs, który otwiera istotę żyjącą na jej własną istotę? Nikt tego 
nie wie. Emocjonalne otwarcie istoty żyjącej na jej własną istotę może 
się zrodzić tylko z  woli samego życia, jako owo od-rodzenie (re-nais-
sance), które daje jej nagle doświadczyć jej wiecznych narodzin. Duch 
tchnie, kędy chce 51.

Tłumaczenie Robert Grzywacz

50 Tamże.
51 Tamże, s.  290.
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Andrzej Gielarowski

Fenomenologia i  teologia w  filozofii człowieka
Michela Henry’ego

Wstęp

Zagadnienie relacji między fenomenologią (lub ogólniej: filozofią) 
a  teologią, czy też między rozumem a  wiarą, nie jest nowe i  ma 
bogatą historię. Podjął tę kwestię między innymi Martin Heideg-
ger w  wykładzie Fenomenologia i  teologia 1, w  którym postulował 
całkowitą autonomię badań fenomenologicznych wobec teologii. 
Miałaby owa autonomia wynikać ze źródłowości badań ontolo-
gicznych  – dotyczących przedchrześcijańskiej egzystencji jestestwa 
(Dasein)  – ustanawiającej ich uprzedniość względem nauki, którą 
jest teologia. 

Wszelkie pojęcia teologiczne  – pisze bowiem Heidegger  – kryją w  sobie 
koniecznie to rozumienie bycia, które jestestwo posiada samo z  siebie, 
o  ile w  ogóle egzystuje 2.

Autonomia j e s t e s t w a, a  więc także jego myślenia, względem teo-
logii wynika, według tego ujęcia, z  odkrycia rzeczywistości bardziej 

1 Por. M. Heidegger, Fenomenologia i  teologia, tłum. J. Tischner, w: tenże, Znaki 
drogi, tłum. różni, Warszawa 1999, s.  45-62.

2 Tamże, s.  59.
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źródłowej niż ta, którą opisuje teologia. Dopiero przebadanie tego 
źródłowego fenomenu, którym jest dla Heideggera bycie, pozwoli, 
jego zdaniem, na właściwe prowadzenie badań teologicznych, któ-
rych on sam jednak nigdy nie podejmie 3.
 Teologia, jako nauka o  tym, co bardziej od bycia źródłowe, jest 
niemożliwa, gdyż jak pisał Heidegger: „(…) Bóg bowiem, jeśli jest, 
jest czymś bytującym i  jako bytujący tkwi w  byciu i  jego istocie (…)” 4. 
Bycie jest w  tej koncepcji najbardziej źródłowe i  nie ma nic pod tym 
względem równego byciu 5. Heideggerowskie rozróżnienie między 
teologią a  fenomenologią wspiera się więc na uprzedniej różnicy 
między „swobodną samodzielnością całego jestestwa” a  tym, co fi-
lozof nazywa „wierzeniowością”, czyli szczególną możliwością eg-
zystencji, jaką jest wiara w  to, co boskie. Ta wiara zaś, podkreśla 
Heidegger, „pozostaje w  swym najgłębszym rdzeniu śmiertelnym 
wrogiem f o r m y  e g z y s t e n c j i  przysługującej f i l o z o f i i” 6.
 Chociaż nic nie zmusza filozofii do zwalczania tego „wroga”, to 
jednak owa „wroga autonomia” powoduje radykalny rozdział mię-
dzy teologią, jako pochodną egzystencji wierzącej, a  owocem samo-
dzielności j e s t e s t w a  czyli filozofią. Taki rozdział, w  przypadku 

3 Por. J. Mizera, Czekanie na Boga, w: Drogi Heideggera, Principia, red. J. Mizera, 
t.  20 (1998), s.  188.

4 M. Heidegger, Zwrot, w: Drogi Heideggera, dz. cyt., s.  64.
5 Por. tamże, s.  62: „Bycie bowiem nie ma obok siebie niczego, co byłoby mu 

równe. Nie jest spowodowane przez coś innego, ani samo niczego nie powoduje. 
Bycie nigdy nie występuje w  kauzalnym związku przyczynowym. Ono, samo 
bycie, udziela się w  taki sposób, że  nie poprzedza go, oprócz bycia, żadna przy-
czyna i  nie następuje po nim, oprócz bycia, żaden skutek”.

6 Por. tamże, s.  59-61. K. Mech, który szeroko analizuje, jedynie sygnalizo-
wane w  niniejszym artykule, kwestie relacji wiary i  rozumu w  myśli Heideg-
gera (por. K. Mech, Logos wiary. Między boskością a  racjonalnością, Kraków 2008, 
s.  279-366), twierdzi (por. tamże, s.  363-364), że  powyższe stanowisko jest zgod-
ne z  analizami niemieckiego filozofa zawartymi w  Powiedzenie Nietzschego „Bóg 
umarł” (w: M. Heidegger, Drogi lasu, tłum. J. Gierasimiuk i  in., Warszawa 1997, 
s.  210-211). Mech wskazuje też, że  Heideggerowskie rozumienie wiary źródło-
wej, przedstawione w  Przyczynkach do filozofii (por. M. Heidegger, Przyczynki do 
filozofii „Z wydarzania”, tłum. B. Baran i  J. Mizera, Kraków 1996, s.  341-343) nie ma 
nic wspólnego z  wiarą religijną, gdyż, jak pisze Mech, „wiara źródłowa jest mę-
stwem, któremu żaden Bóg nie może przyjść z  odsieczą, męstwem, wytrwania 
pomimo opuszczenia przez Boga, jest męstwem samotności bez Boga” (K. Mech, 
tamże, s.  365-366). Ten sam autor podkreśla też, że  dla Heideggera „wierzenio-
wość oznacza zdradę «niewierzeniowej egzystencji», której powierza się bycie” 
(tamże, s.  364).
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Heideggera, jest wyrazem, co podkreśla Karol Tarnowski, „progra-
mowej autonomii filozofującego p o d m i o t u” 7. W  koncepcji nie-
mieckiego fenomenologa nie tylko świadomość transcendentalna 
lub czysty rozum, lecz człowiek filozofujący jako „bycie-w-świe-
cie”, staje się niezależny od Boga i  od teologii, która zależy od reli-
gijnego objawienia pojmowanego jako zewnętrzna instancja wobec 
autonomicznego podmiotu 8. Z  tej perspektywy trzeba podkreślić  – 
jeśli przyjmiemy zaproponowane przez Heideggera ujęcie relacji 
między teologią a  fenomenologią  – że  wierzący filozof wyrzeka się 
autonomicznego bycia w  oparciu o  siebie samego na rzecz ucieczki 
od siebie, polegającej na powierzeniu się temu, co zewnętrzne i  co 
go jako takie alienuje 9. Tym właśnie jest po kantowsku rozumiany 
dogmat 10. Idea autonomii wolności i  autonomicznego, skończonego 
rozumu ludzkiego, uwolnionego od wszelkich więzi z  boskością  – 
głoszona przez Kanta, ale która, jak się wydaje, wpłynęła w  pew-
nym stopniu na Heideggera 11  – nie pozwala na jakąkolwiek pozy-
tywną korelację ani tym bardziej zależność fenomenologii (rozumu) 
i  teologii (wiary).
 Relacja fenomenologii do teologii jest dziś kwestią istotną mię-
dzy innymi dlatego, że  sama fenomenologia nie stroni od tematyki 
teologicznej. Wzajemne związki tych typów refleksji rodzą uznanie 

7 K. Tarnowski, Fenomenologia i  teologia, w: Metafizyka i  teologia, red. R.J. Woź-
niak, Kraków 2008, s.  32.

8 Por. tamże.
9 Heidegger pisze o  wierzących i  teologach, że  „rozprawiając o  najbardziej 

Bytującym spośród wszystkich bytów (…) nigdy nie pozwalają sobie na to, aby 
pomyśleć o  byciu samym i  uzmysłowić sobie przy tym, że  zarówno to myśle-
nie, jak i  tamto rozprawianie, widziane z  perspektywy wiary, jest zgoła bluźnier-
stwem, jeżeli wtrąca się do teologii wiary” (M. Heidegger, Powiedzenie Nietzsche-
go „Bóg umarł”, dz. cyt., s.  210-211). W  związku z  tym czytamy w  Przyczynkach do 
filozofii (dz. cyt., s.  20): „Prawda Bycia staje się biedą tylko poprzez pytających. 
To oni są naprawdę wierzącymi, ponieważ  – wyjawiając istotę prawdy  – trzymają 
się gruntu (…). P y t a j ą c y   – samotni i  bez pomocy czarów  – ustanawiają nową, 
najwyższą godność wytrwania w  środku Bycia, w  istoczeniu Bycia (wydarzanie) 
jako środka”. Mech komentuje powyższe kwestie, pisząc: „Zdolność do wytrwa-
nia w  prawdzie Bycia oznacza ufność wyłącznie samemu sobie” (K. Mech, dz. 
cyt., s.  365).

10 Na temat Kantowskiego ujęcia stosunku wolności i  rozumu do dogmatu: 
por. K. Mech, dz. cyt., s.  270-275.

11 Wydaje się, że  Heidegger znajduje się w  nurcie radykalnych „następców” 
Kanta, o  których Mech pisze wymieniając Nietzschego (por. K. Mech, dz. cyt., 
s.  275-278; o  Kancie, por. tamże, s.  197-275).
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ich zwolenników i  dezaprobatę przeciwników. Sprzeciw wzbudza 
to, co wydaje się „importem” zewnętrznych treści teologicznych do 
filozofii 12. Po ogłoszeniu przez Heideggera, a  za nim także przez 
Paula Ricoeura, metodologicznego „rozbratu” między fenomenolo-
gią a  teologią, inspiracje myśleniem teologicznym w  fenomenologii 
wydają się, przynajmniej niektórym kontynuatorom myśli Husser-
la, nieuprawnione. Heidegger podkreślał „a-teizm” fenomenolo-
gii, pojmowanej jako analityka egzystencji w  świecie, obojętnej na 
kwestie religijne, a  więc także na Boga 13. Ricoeur, na przedłużeniu 
tego postulatu, formułuje „zakaz przebywania Boga w  filozofii” 
oraz wyklucza „przenikanie tego, co religijne, w  filozofię” 14. Linię 
tę kontynuuje m.in. Dominique Janicaud, zarzucając fenomenologii 
francuskiej, odwołującej się często do motywów religijnych i  teolo-
gicznych, tzw. „zwrot teologiczny” 15.
 Jednym z  autorów, których dzieła zostały poddane przez Ja-
nicauda krytycznej analizie wiodącej do oskarżenia stosowanej 
przez filozofa metody refleksji o  „szkodliwe” związki z  teologią, 
jest, obok Emmanuela Lévinasa i  Jean-Luca Mariona, Michel Henry. 
Zastrzeżenia krytyków, dotyczące nieuprawnionych, ich zdaniem, 
związków fenomenologii i  teologii pojawiają się głównie, choć nie 
wyłącznie, w  stosunku do późnych pism myśliciela, takich jak: C’est 
moi la Vérité (1996), Incarnation (2000) czy Słowa Chrystusa (2002) 16. 
Autor tych prac jednak stanowczo zastrzega, iż nie jest teologiem 17. 
Zaistniała sytuacja  – z  jednej strony głosy krytyków, a z  drugiej sa-
moświadomość filozofa  – prowokuje do postawienia pytania o  re-
lację między fenomenologią a  teologią w  jego dziełach. Podejmu-
jąc ten temat, ograniczę się do wątków antropologicznych, tak jak 
one ujawniają się zwłaszcza we wspomnianych pracach  filozofa 18. 

12 To stanowisko zakłada przyjęcie, wspomnianego już, Kantowskiego ujęcia 
stosunku rozumu do dogmatu.

13 Por. K. Tarnowski, Heidegger i  teologia, w: tenże, Bóg fenomenologów, Tarnów 
2000, s.  69; por. tenże, Fenomenologia i  teologia, dz. cyt., s.  32-33.

14 Por. P. Ricoeur, Krytyka i  przekonanie, tłum. M. Drwięga, Warszawa 2003, 
s.  213-214.

15 D. Janicaud, Le tournant théologique de la pénoménologie française, dz. cyt.
16 Por. M. Henry, C’est moi la Vérité, dz. cyt.; tenże, Słowa Chrystusa, dz. cyt.
17 Por. Ph. Capelle, Fenomenologia i  życie w  myśli Michela Henry, tłum. Siostry 

Betanki, w niniejszym tomie, s. 34-35.
18 Przedmiotem moich analiz będą więc głównie C’est moi la Vérité oraz Incar-

nation oraz inne teksty w  zależności od poruszanego zagadnienia.
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Wśród  zagadnień, które podejmuje Henry w  tych dziełach, wyróż-
nię najpierw życie jako absolut fenomenologiczny, następnie kwestię 
podmiotowości, ściśle związaną z  życiem. Na koniec zajmę się prob-
lemem relacji fenomenologii i  teologii w  myśli omawianego autora.

Życie jako absolut

Wysiłek Michela Henry’ego skupia się na poszukiwaniu dostępu 
fenomenologicznego do tego, co, według filozofa, najbardziej źród-
łowe, a  co pozostawało aż dotąd niepomyślane filozoficznie, to zna-
czy do życia 19. Stworzona przez niego fenomenologia ma charakter 
„fenomenologii radykalnej” i  jako „nie-intencjonalna” 20 (a  nawet 
„kontr-intencjonalna” 21), czyni swym „przedmiotem” życie w  jego 
fenomenologicznej materii. Filozofia ta odpowiada na zasadni-
czy deficyt myślenia życia w  całej tradycji Zachodu, wynikający 
z  faktu, że  „filozofia była właśnie niezdolna do pomyślenia go” 22. 

19 Por. M. Henry, O  fenomenologii, dz. cyt., s.  71.
20 Przywołane określenia występują odpowiednio w  następujących pub-

likacjach filozofa: „fenomenologia «nie-intencjonalna»”  – por. M. Henry, Feno-
menologia nie-intencjonalna: zadanie fenomenologii przyszłości, tłum. J. Migasiński, 
w: Fenomenologia francuska. Rozpoznania  – interpretacje  – rozwinięcia, red. i  wybór 
J.  Migasiński, I.  Lorenz, Warszawa 2006, s.  418 lub ten sam tekst w  tłumaczeniu 
M.  Drwięgi, w: M.  Henry, Fenomenologia nieintencjonalna: zadanie dla przyszłej feno-
menologii, w: tenże, O  fenomenologii, dz. cyt., s.  145; „fenomenologia radykalna”  – 
por. M.  Henry, O  fenomenologii, dz. cyt., s.  165 oraz w: tenże, Phénoménologie de la 
vie, t.  4: Sur l’éthique et la religion, Paris 2004, s.  81, 145, a  także w: tenże, C’est moi 
la Vérité, dz. cyt., s.  213 (i w  wielu innych miejscach tej pracy).

21 Można tu wskazać, jak sądzę, na pewne podobieństwo w  przekształceniu 
Husserlowskiej fenomenologii przez M. Henry’ego i  E. Lévinasa. U  tego ostat-
niego teoretyczna intencjonalność Husserla zostaje stopniowo poddana krytyce 
i  przekroczona oraz niejako „zastąpiona” przez pragnienie, które raczej pobudza 
podmiot niż stanowi jego inicjatywę i  dlatego można mówić o  „kontr-intencjo-
nalności” w  myśli Lévinasa. Pewna analogia miałaby tu miejsce gdyby, podobnie 
jak pragnienie u  Lévinasa, potraktować samopobudzenie (auto-affection), o  któ-
rym pisze Henry.

22 M. Henry, O  fenomenologii, dz. cyt., s.  71; por. Ph. Capelle, Finitude et mystère, 
Paris 2005, s.  29. Stanowisko to oznacza, iż fenomenologia życia Henry’ego nie 
ma zbyt wiele wspólnego z  XIX-wieczną filozofią życia w  stylu Schopenhauera, 
Nietzschego czy Bergsona. Jednak myśliciele ci zostają zauważeni przez fran-
cuskiego fenomenologa, a  ich idee poddane krytyce; por. np.  M. Henry, Scho-
penhauer et l’inconscient, w: Michel Henry, dz. cyt., Les Dossiers H, s.  76-79; por. 
tenże, Schopenhauer: une philosophie première, w: tenże, Phénoménologie de la vie, t.  2  : 
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„ Zapomnienie” o  prawdzie życia, mające swój początek u  Greków, 
od czasów Galileusza stopniowo wzrasta i  jest obecne także w  fe-
nomenologii Husserla oraz Heideggera 23. Analiza późnych pism 
Henry’ego, takich jak C’est moi la Vérité 24 wskazuje, że  chodzi tu 
o  „zapomnienie” tak radykalne, iż można pytać, wraz z  komenta-
torami tej fenomenologii życia, czy ma sens  – a  jeśli tak, to jaki  – 
głoszone przez filozofa twierdzenie o  absolutnym samoobjawieniu 
życia, skoro mamy z  nim do czynienia jedynie w  radykalnej imma-
nencji naszej podmiotowości 25.
 Immanentne każdemu podmiotowi życie jest tym, co bardziej 
źródłowe od bycia, które może ukazywać się jedynie w  horyzon-
cie zewnętrzności świata jako „bycie-w-świecie” podmiotowości 
( Dasein). „Żyć znaczy być”  – pisze Henry. Zaraz jednak dodaje:

Bycie jednak powinno być takim, powinno być rozumianym w  taki 
sposób, by oznaczało dokładnie życie. Otóż tym, co charakteryzuje za-
chodnią filozofię  – od jej greckiego początku aż do Heideggera, wlicza-
jąc w  to jego samego, czy to oferującej [się] explicite jako ontologia czy to 
nieświadomie poruszanej implicite przez ontologię  – jest to, że  zakłada 
ona w  ogóle pojęcie bycia, które, zamiast zawarcia w  sobie istoty życia, 
przeciwnie, wyklucza je i  to w  nieprzezwyciężalny sposób 26.

Dlatego właśnie filozofia była dotąd niezdolna do myślenia życia. 
Co więcej, niezdolność ta wypływa właśnie z  tego, że  istotę by-
cia, które opisuje krytykowana przez Henry’ego tradycja filozo-
fii zachodniej, wyznacza zewnętrzność. Być, w  jej ujęciu, oznacza 
bowiem: zjawiać się, ukazywać się, a  sama zewnętrzność stanowi 
czystą fenomenalność tego, co się zjawia w  świetle 27. Istotą bycia 
w  świecie jest bowiem bycie w  świetle widzialności. Natomiast 
immanentne, i  dlatego niewidzialne, życie nie jest, przeciwnie niż 

De  la  subjectivité, dz. cyt., s.  109-130 oraz por. tenże, La question de refoulement chez 
Schopenhauer, w: tamże, s.  131-146 a  także: por. tenże, Sur la parole de Nietzsche: 
„Nous les bons, les heureux...”, w: tamże, s.  147-165 i  uwagi zawarte na ten temat 
w: tenże, C’est moi la Vérité, dz. cyt., s.  64-66.

23 Por. Ph. Capelle, Finitude et mystère, dz. cyt., s.  29.
24 Por. M. Henry, C’est moi la Vérité, dz. cyt., s.  186.
25 Por. J. Rogozinski, (głos w:) Débat autour de l’oeuvre de Michel Henry, w: 

M.  Henry, Phénoménologie de la vie, t.  4: Sur l’éthique et la religion, dz. cyt., s.  207.
26 M. Henry, O  fenomenologii, dz. cyt., s.  71, przekład skorygowany na pod-

stawie: tenże, Phénoménologie de la vie, t.  1: De la phénoménologie, dz. cyt., s.  40.
27 Por. M. Henry, O  fenomenologii, dz. cyt., s.  71-72.
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191Fenomenologia i  teologia w  filozofii człowieka M. Henry’ego

chciał  Heidegger w  Byciu i  czasie 28, żadnym rodzajem bycia. Bo-
wiem jak pisze francuski fenomenolog:

Nikt nigdy nie widział życia i  nikt go nigdy nie zobaczy. Życie jest wy-
miarem radykalnej immanencji. Jeśli możemy pomyśleć tę immanencję, 
to oznacza ona wykluczenie wszelkiej zewnętrzności, nieobecność tego 
transcendentalnego horyzontu widzialności, w  którym każda rzecz 
może stać się widzialna, a  który nazywamy światem 29.

Życie nie ujawnia się bowiem w  horyzoncie świata czy też, co 
oznacza to samo, w  horyzoncie widzialności. Ono jest bowiem 
niewidzialne.
 Jego niewidzialność jest tak radykalna, że  nie można jej utożsa-
miać z  jakimkolwiek rodzajem granicy tego, co widzialne. Taka gra-
nica należy bowiem jeszcze do „obszarów” dostępnych dla widze-
nia, które jest właściwe świadomości. Przykładem takiej granicznej 
niewidzialności, która może stać się „widzialną” dla rozumienia, 
byłaby, jak pisze Henry, „Husserlowska impresja, po jej retencjonal-
nej zamianie”, która

przebiega serię czasowych miejsc, które stopniowo  zanurzają się ze 
zmniejszającą się jasnością, by u  kresu pogrążyć się w  „nieświadomości” 30.

W takim i w  podobnych przypadkach mamy do czynienia z  czymś 
różnym od życia, gdyż wciąż chodzi tu o  pewną aktywność świa-
domości w  jej różnych stopniach. Świadomość może bowiem przy-
bierać różne modi: od pozostawania w  pełnym świetle oczywisto-
ści, przez jasną i  wyraźną, aż po świadomość zmieszaną, niejasną 
czy pozostającą na skraju widzialności. W  przypadku świadomo-
ści zmiana modusu jest zawsze, w  przedstawionym zakresie, możli-
wa. Inaczej jest z  życiem, które z  istoty jest niewidzialne 31. Nie jest 
ono bowiem jakąkolwiek z  form czy modusów świadomości. Dlate-
go transcendencja stanowiąca istotę intencjonalności świadomości, 
jak też wynikająca z  tego aktu obiektywność poznania, są wrogie 
wobec życia 32. „Wszelka transcendencja  – podkreśla Henry  – jest 

28 Por. tamże, s.  169; por. M. Heidegger, Bycie i  czas, s.  70.
29 M. Henry, O  fenomenologii, dz. cyt., s.  79.
30 Tamże.
31 Por. tamże, s.  79-80.
32 Por. tamże, s.  78.
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zasadą nieprzekraczalnej faktyczności, obiektywność jest najwięk-
szym wrogiem dla życia” 33.
 Życie nie może być więc myślane jako jakaś ślepa rzecz, niezdol-
na do samodzielnego rozwoju, która zamieszkuje świat faktycz-
ności. Zarazem nie może ono być kojarzone ze świadomością in-
tencjonalną, jako świadomością czegoś, czyli, jak ujmuje to Henry, 
z  Ekstazą Zewnętrzności, stanowiącej, od czasów starożytnej Grecji, 
podstawę fenomenalności 34. Życie jest w  swej istocie odczuwaniem 
siebie samego, doznawaniem siebie, a  nie jakiejkolwiek zewnętrz-
nej rzeczy czy w  ogóle jakiejś inności, przedmiotu czy świata. Fakt 
odczuwania samego siebie przez życie jest tym, co czyni z  niego to, 
czym jest. Życie tak odczuwa i  doświadcza siebie, że  nie ma w  nim 
nic, co nie byłoby przez nie doświadczane i  odczuwane. Jako do-
świadczające siebie, życie, które nie zna ekstatycznej zewnętrzno-
ści, w  swej najgłębszej rzeczywistości nie ukazuje się, gdyż fenome-
nalizacją doznawania siebie jest pathos tego doznawania, „dziejące-
go się” w  immanentnej sferze afektywności 35.

Albowiem życie  – pisze filozof  – pozostaje w  nim samym. Nie posiada 
ono zewnętrznej strony, żadna twarz jego bycia nie wystawia się na uję-
cie jakiegoś teoretycznego lub zmysłowego spojrzenia, ani nie prezen-
tuje się jako przedmiot jakiemukolwiek działaniu 36. 

Jednak życie nie jest prywacją fenomenalności, gdyż jego fenome-
nalizacja polega na czystym samo-odczuwaniu czy też na samo-po-
budzaniu, które jest najgłębszą istotą życia 37.
 Życie, w  swej pierwotności, nie jest pobudzane przez coś innego 
niż ono samo. Bowiem stanowi ono zarazem to, co pobudzane i  to, 
co pobudzające.

33 Tamże. 
34 Por. tenże, Phénoménologie de la vie, t.  4: Sur l’éthique et la religion, dz. cyt., 

s.  32.
35 Tamże.
36 Tenże, O  fenomenologii, dz. cyt., s.  79.
37 Por. tamże, s.  80. Francuskie „auto-affection” może być tłumaczone na ję-

zyk polski zarówno jako „samo-pobudzanie”, jak i  jako „samo-odczuwanie”  – te 
dwa aspekty „auto-afektywności” nie mogą być od siebie oderwane, ale są trud-
ne do jednoczesnego uwzględnienia w  polskich przekładach tego terminu.
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Życie pobudza siebie, jest dla siebie  – pisze Henry  – bez przedstawiania 
sobie siebie w  obiektywizacji ekstazy, czuje ono siebie bez zapośred-
niczenia jakiegoś zmysłu, [ani] zmysłu wewnętrznego, ani jakiegokol-
wiek zmysłu w  ogóle 38.

Jest to samopobudzanie w  radykalnym sensie, gdzie w  skrajnej im-
manencji wykluczona została wszelka intencjonalność i  wszelka 
transcendencja. Odczuwanie siebie, doświadczanie siebie bez jakie-
gokolwiek zapośredniczenia zmysłowego nazywa Henry dozna-
niowością w  samej swej istocie.

Doznaniowość  – podkreśla  – jest źródłową istotą objawienia, feno-
menologicznym samopobudzaniem bycia i  jego pierwszym wyłania-
niem się 39.

Jednakże doznawanie życia przez siebie, które jest czymś radykal-
nie różnym od wszelkiego pobudzenia zmysłowego, i  doznawania, 
jakie ma miejsce w  horyzoncie świata, stanowi zarazem fundament 
dla tego, co czujemy i  doznajemy zmysłowo. Cokolwiek nas po-
budza w  świecie i  nas dotyka, cokolwiek do nas przychodzi, jest 
możliwe tylko dzięki życiu, które przychodzi do siebie w  sobie sa-
mym, w  doświadczeniu siebie, w  samo-odczuwaniu. „Oto dlacze-
go  – pisze Henry  – nie wydarza się nam nic z  tego, co widzialne, 
co nie byłoby także czymś niewidzialnym” 40. Ostatecznie bowiem 
to życie „zdaje sprawę z  tego, co doświadczamy, to znaczy z  niego 
samego” 41. Nic nie wydarza się poza tym, co nazywamy tu życiem, 
bo to ono jest fenomenologiczną podstawą tego, co nam się przyda-
rza w  sferze afektywnej i w  każdej innej warstwie podmiotowości.
 Nasze afekty  – trwoga, cierpienia i  radości  – są możliwe jedynie 
na bazie pierwotnej afektywności właściwej życiu. Każdy nastrój 
afektywny

może powstać jedynie w  bycie źródłowo ukonstytuowanym w  nim sa-
mym jako samopobudzanie i  jako odnajdującym swoją istotę w  życiu 
i  w  doznaniowości 42.

38 Tamże, s.  81.
39 Tamże, s.  82.
40 Tamże, s.  84.
41 Tamże.
42 Tamże.

Michel Henry...13 
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Wszystkie istniejące w  świecie rzeczy, które wywołują nasze cier-
pienia i  radości, mogą je powodować jedynie dlatego, że  cierpie-
nie i  radość stanowią fundamentalne modalności życia i  jego feno-
menologicznego urzeczywistnienia. Cierpienie i  radość są możliwe 
w  zewnętrzności świata jedynie dlatego, iż stanowią one możli-
wości w  łonie samego immanentnego życia. „W jaki sposób życie 
nosi w  sobie fundamentalne afektywne nastroje jako jego własne 
modalności?” 43  – pyta fenomenolog. Wyjaśniając, pisze:

Jako że  doświadcza ono siebie samego w  radykalnej immanencji swe-
go samodoznawania (auto-affection), życie jest z  istoty pasywne wobec 
siebie, jest ono złączone ze sobą, niezdolne do zerwania tej więzi, do 
przyjęcia wobec siebie jakiegokolwiek dystansu. To właśnie charaktery-
zuje życie, niemożność wymknięcia się sobie, przygotowania poza sobą 
jakiejś kryjówki, w  której wolno by mu było wycofać się, wymknąć się 
swemu własnemu byciu i  temu, co przygniatającego może ono posia-
dać. Jako że  życie jest zagłębione w  sobie w  nieprzekraczalnej pasyw-
ności tego doświadczania siebie, którego nie można przerwać, to jest 
ono cierpieniem (un souffrir), tym „cierpieniem samego siebie” w  i  po-
przez które jest ono nieodwracalnie wydane jemu samemu, by być tym, 
czym jest 44.

 „Znoszenie” lub „cierpienie siebie samego” 45 jest więc immanen-
tne życiu, w  którym nie ma dystansu ani żadnego odstępu pozwa-
lającego na obiektywizację 46. W  tym znoszeniu siebie i w  przylega-
niu do siebie samego, życie doświadcza siebie oraz jest sobie dane 
jako wzbierające w  sobie, rozkoszujące się i  radujące się sobą. Stąd 
jest ono fenomenologiczną podstawą dla fundamentalnego rozróż-
nienia między zasadniczymi modalnościami naszej doznaniowości 
tzn. doznaniami pozytywnymi i  zarazem przyjemnymi a  doznania-
mi negatywnymi i  tym samym nieprzyjemnymi. Możliwość przej-
ścia jednych doznań w  drugie jest więc zakorzeniona w  istocie sa-
mego życia. To przejście od jednego do drugiego rodzaju doznania 
podnosi kwestię czasu. Jednak w  przypadku życia jego czasowość 

43 Tamże.
44 Tamże, s.  84-85.
45 Francuskie „souffrir” można tłumaczyć zarówno jako „cierpienie”, jak 

i  jako „znoszenie” np.  cierpienia.
46 Por. M. Henry, La barbarie, Paris 2008 (11987), s.  32; por. tenże, Phénoménolo-

gie de la vie, t.  4: Sur l’éthique et la religion, dz. cyt., s.  134.
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jest trudna do pomyślenia 47. Trudność ta wzmaga się wówczas, gdy 
próbuje się myśleć czasowość życia w  horyzoncie zewnętrzności. 
W  nim bowiem zarówno przyszłość, jak i  przeszłość jawią się jako 
nierzeczywiste. Nierzeczywista wydaje się także teraźniejszość, 
mimo iż to jedynie ona jest wymiarem czasu, w  którym pojawić 
się może realność. Wszelka czasowość bowiem, rozważana w  ek-
statycznym horyzoncie świata, sprowadza całą rzecz do wymiarów 
„czystej nierzeczywistości”.

Realna rzeczywistość, żywa teraźniejszość  – podkreśla Henry  – jest fe-
nomenologicznym urzeczywistnieniem samopobudzenia, impresją, je-
śli się chce, lecz uchwyconą w  jej istocie i  jej najbardziej wewnętrznej 
możliwości, w  radykalnej immanencji doznaniowości 48.

 Czasem życia jest bowiem niejako nieustanne trwanie teraźniej-
szości. Jest to samo wprawianie się w  ruch czasowości, która nie 
wychodzi poza siebie i  poza życie 49. To, co przemija, pozostaje nieja-
ko na swoim miejscu, związane na zawsze z  nieustannym przycho-
dzeniem do siebie życia, które jest samopobudzeniem.

Wszystko, co żyje i  działa  – konkluduje filozof  – dokonuje się w  opar-
ciu o  to, co pozostaje, dokonuje się w  postaci powtarzania i  ponawia-
nia. Nic nie przybywa, lecz wszystko w  żywej teraźniejszości wypływa 
z  mocy życia 50.

 Dla Michela Henry’ego trwanie życia jest jego wiecznością, czyli 
nierozrywalną więzią samopobudzenia właściwą życiu. Tak pojęta 
wieczność jest istotą życia, w  którego głębi nie występuje rozróż-
nialność cierpienia i  radości jako jego modalności. Jest tak dlatego, 
iż najbardziej źródłowym wymiarem życia jest jego pasywność.

Najbardziej źródłową czasowość życia powinno się rozumieć  – podkre-
śla filozof  – w  oparciu o  jego głęboką pasywność. Życie jest nie tylko 
pasywne wobec siebie, czy raczej ta pasywność wobec siebie oznacza 
pasywność życia wobec swej własnej podstawy 51.

47 Por. tenże, O  fenomenologii, dz. cyt., s.  85.
48 Tamże, s.  86.
49 Por. tenże, C’est moi la Vérité, dz. cyt., s.  201-202.
50 Tenże, O  fenomenologii, dz. cyt., s.  87.
51 Tamże, s.  88. 
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 To, że  życie doznaje siebie oznacza, iż nie zawdzięcza ono sie-
bie sobie. Treść tego, co doznawane w  życiu, została mu dana i  nie 
przestaje mu być darowana. Pasywność życia polega także na tym, 
że  nie ustanawia ono swojej istoty, czyli przychodzenia do siebie. 
W  tym pasywnym przybywaniu do siebie, w  ciągłym ruchu tego 
przybywania do siebie, życie jest samym czasem 52. Jest to czas jedy-
nie rzeczywisty, w  przeciwieństwie do nierzeczywistej, ekstatycz-
nej czasowości właściwej światu.

W życiu przeciwnie [niż w  zewnętrzności świata  – przyp. AG], każda 
z  jego modalności jest jakąś rzeczywistością  – rzeczywistością radykal-
ną, bezpośrednią, niezaprzeczalną, nieprzezwyciężalną 53.

Tę jedyną realność życie, którym żyjemy jako byty skończone, czer-
pie z  tego, co Henry nazywa, za św. Janem Ewangelistą, życiem ab-
solutnym. Bowiem tylko życie absolutne posiada moc przenoszenia 
siebie samego w  życie.

Życie nie jest  – podkreśla filozof  – ono przybywa i  nie przestaje przy-
bywać. To przychodzenie życia jest jego wiecznym dochodzeniem do 
siebie samego 54. 

 Nasze życie jednostkowe jest skończone, gdyż nie jest zdolne 
do przynoszenia siebie samego w  „sobość”, którą jesteśmy. Nasza 
skończona sobość jest tym, co otrzymuje siebie, ale nie jest zdolne 
do bycia z  siebie.

Ja jestem sobą samym  – podkreśla Henry  – ale nie przyniosłem mnie 
samego do tego ja, którym jestem. Jestem dany mnie samemu, ale to nie 
ja dałem mnie sobie samemu. Jestem dany mnie samemu, moje życie 
jest dane sobie w  tej Sobości, którą jestem, tylko w  samodonacji abso-
lutnego Życia (…) 55.

Bowiem jednostkowa sobość, którą jesteśmy, zrodziła się z  życia 
absolutnego 56. Michel Henry utrzymuje jednoznacznie, iż  istnieje, 

52 Por. tamże, s.  88-89.
53 Tamże, s.  99.
54 Tamże, s.  100.
55 Tamże, s.  101-102.
56 Por. tamże.
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w  gruncie rzeczy, tylko jedno życie: boskie  – zwane życiem abso-
lutnym. To właśnie tylko to życie ma władzę przenoszenia siebie 
samego w  życie, czyli jest czystym faktem doświadczania siebie sa-
mego 57. Powołując się na Mistrza Eckharta, francuski filozof pisze, 
że  istotą życia jest Bóg, ale zarazem podkreśla, iż istotą Boga jest ży-
cie. Jednak to samo boskie życie, powiada Henry za Eckhartem, no-
simy my sami jako byty skończone. To samo życie jest więc zarazem 
w  nas samych i w  Bogu, gdyż nie ma innego życia niż absolutne ży-
cie 58. Wydaje się więc, że  inspiracje fenomenologii życia teologią są 
nadzwyczaj silne już w  samej koncepcji życia jako absolutu fenome-
nologicznego. Jednak, jak okaże się w  następnej części analiz, owe 
powiązania teologii i  fenomenologii mogą przybrać jeszcze bardziej 
jaskrawą formę, która znajdzie swój wyraz w  języku opisu ludzkiej 
podmiotowości.

Podmiotowość i  Bóg

Fenomenologia życia przedstawiana przez Michela Henry’ego jest 
filozofią immanencji, w  której życie jest tym, co w  człowieku naj-
bardziej wewnętrzne. Życie, sobość i  immanencja to korelaty bez-
pośrednio odniesione do samodoznającej i  ucieleśnionej podmioto-
wości 59. Tym, co „rozbija” horyzont ekstatycznego bycia podmiotu 
w  zewnętrzności świata, są „narodziny transcendentalne”, w  któ-
rych następuje narodzenie jednostkowej „żywej sobości” w  łonie 
absolutnego życia 60. Zagadnienie to będzie osią obecnych analiz 
wraz z  innym ważnym momentem omawianej koncepcji, to znaczy 

57 Por. tenże, Phénoménologie de la vie, t.  4: Sur l’éthique et la religion, dz. cyt., 
s.  157. Henry pisząc o  życiu, używa dużej litery, gdy chce podkreślić jego wy-
miar absolutny, ale wobec jedności życia ten zapis nie jest stosowany z  pełną 
konsekwencją, o  którą zresztą w  tej sytuacji trudno, bo życie ma w  sobie obydwa 
wymiary na raz: indywidualny i  absolutny. W  związku z  tym, w  dalszej części 
analiz, zachowam tylko tam dużą literę w  wyrazie „życie”, gdzie jest ona stoso-
wana w  cytowanym tekście.

58 Por. tamże, s.  74-76, 222; por. tenże, C’est moi la Vérité, dz. cyt., s.  128, 133, 
202-203.

59 Por. M. Murawska, Fenomenologia z  zamkniętymi oczami. Nowa fenomenologia 
Michela Henry’ego, w: Wokół fenomenologii francuskiej, dz. cyt., s.  206-208.

60 Por. M. Henry, O  fenomenologii, dz. cyt., s.  165; por. tenże, C’est moi la Vérité, 
dz. cyt., s.  132-133.
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z  „zapomnieniem” przez ludzi ich prawdziwej kondycji Synów Ży-
cia (Synów Bożych)  – kondycji wynikającej z  identyczności życia 
absolutnego i  Boga 61. Wizja podmiotu, którą rysuje Henry, kulmi-
nuje w  tezie o  „powtórnych narodzinach”, które są odzyskaniem 
„zapomnianej” tożsamości ludzkiej subiektywności, czerpanej z  ży-
cia absolutnego 62. Dlatego kwestia ta zakończy analizy tej części 
artykułu.
 Francuski fenomenolog tworzy koncepcję, w  której fakt posia-
dania ciała, czyli ludzkie wcielenie, ma znaczenie fundamentalne. 
Wcielenie jest bowiem kluczem do odpowiedzi na pytanie o  tożsa-
mość podmiotu. Określa ono kondycję człowieka posiadającego nie 
tylko ciało przedmiotowe (corps), lecz przede wszystkim ciało żywe 
(chair) 63. Co więcej, według tego myśliciela, podmiot nie tyle posia-
da ciało, lecz raczej jego żywe ciało jest samym podmiotem 64, zwa-
nym „transcendentalną żywą Sobością cielesną” 65. Transcendental-
ność w  tym wypadku to najbardziej wewnętrzna i  pozaświatowa 
możliwość podmiotu, jego bycie sobą 66. Dlatego podmiot transcen-
dentalny, o  którym mowa, nie może być zredukowany do horyzon-
tu świata, który jest utożsamiony z  zewnętrznym horyzontem by-
cia, poddanym władzy obiektywizującego oglądu.
 Wyróżnienie ciała przedmiotowego i  ciała żywego jest, według 
Henry’ego, możliwe jedynie pod warunkiem uznania dwóch róż-
nych sposobów fenomenalizacji: ukazywania się w  horyzoncie 
świata, czyli w  horyzoncie bycia, oraz ukazywania się, lub raczej 
objawiania się, samego życia i w  oparciu o  nie. Fenomenologia nie 
jest bowiem, zdaniem filozofa, „nauką o  fenomenach”, lecz o  tym, 
co pozwala ukazywać się każdemu fenomenowi, jest nauką o  fe-
nomenalności 67. Ukazywanie się w  horyzoncie świata sprawia, iż 
wszystko, co się w  nim ukazuje, jest zewnętrzne wobec podmio-
tu i  prezentuje się jako rzecz (przedmiot). Warunkiem możliwości 

61 Por. tenże, C’est moi la Vérité, dz. cyt., s.  124, 132-133; por. tenże, O  fenome-
nologii, dz. cyt., s.  202.

62 Por. tenże, C’est moi la Vérité, dz. cyt., s.  214-215.
63 Por. tenże, O  fenomenologii, dz. cyt., s.  211.
64 Por. tamże, s.  208.
65 Por. tenże, Incarnation, dz. cyt., s.  356  ; por. tenże, C’est moi la Vérité, dz. cyt., 

s.  132-133.
66 Por. tenże, O  fenomenologii, dz. cyt., s.  176.
67 Por. tamże, s.  211-212.
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 zaistnienia rzeczy w  świecie jest różnica między tym, co się ukazuje 
a  tym, co umożliwia ukazywanie się. Ciało żywe, które może wyda-
rzyć się tylko w  życiu, nie ma niczego wspólnego z  ukazywaniem 
się w  świecie.

Wszelkie ciało  – pisze francuski myśliciel  – jest możliwe w  świecie, 
podczas gdy żywe ciało nie wydarza się nigdzie, ani inaczej, jak tylko 
w  życiu 68.

 W życiu nie ma różnicy między ukazującym się a  jego ukazywa-
niem się, czyli między fenomenem a  czystą fenomenalnością. Przed-
miotowa, czyli intencjonalna fenomenalność jest, według Henry’ego, 
sprowadzaniem czegoś jednego do czegoś innego, a  więc jest to fi-
lozofia transcendencji czyniąca swoim horyzontem bycie. Tymcza-
sem życie odnosi się tylko do siebie i  dlatego jest w  nim zachowana 
jedność ukazywania oraz tego, co się ukazuje. Fenomenologia życia 
to filozofia absolutnej tożsamości, nie posiadającej zapośrednicze-
nia, pod warunkiem jednak ujęcia życia w  jego właściwym sensie, 
a  więc nie w  postaci przedmiotu, np.  jakiejś wiązki bio-chemicz-
nych procesów materialnych, lecz jako czystą fenomenalność, a  na-
wet, jak pisze filozof,

jako najbardziej źródłowy sposób, zgodnie z  którym fenomenalność fe-
nomenalizuje się czyniąc każdą inną formę fenomenalności możliwą 69.

Jedynie w  życiu  – w  którym nie ma różnicy między tym, co się ob-
jawia a  tym, co objawiane przez nie i  które, będąc jednością tego, 
co manifestowane i  tego, co manifestuje, co jest samoobjawieniem  – 
może zrodzić się „żywa sobość transcendentalna”. Bowiem urodzić 
się to, według Henry’ego,

mieć dostęp do życia, w  ten sposób, by stawać się samemu istotą żywą, 
mieć odtąd udział w  niezniszczalnym doświadczeniu życia, w  jego 
cierpieniu i  rozkoszy 70.

68 Tamże, s.  215.
69 Tamże, s.  213.
70 Tamże, s.  169.
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Życie bowiem, objawiając się samo sobie, zarazem objawia ciało 
żywe człowieka, rodząc je 71. Ciało żywe jest właśnie tym, co siebie 
doświadcza, cierpi siebie i  znosi samo siebie, a w  ten sposób rozko-
szuje się sobą zgodnie z  odnawiającymi się nieustannie impresja-
mi 72. Tym, co się rodzi w  łonie życia, jest więc ludzkie żywe ciało, 
o  którym filozof pisze, iż, paralelnie do jego narodzenia, rodzi się 
nasza „sobość transcendentalna”, czyniąca z  nas konkretne ja, któ-
rym jesteśmy. Bowiem żadna sobość, ja czy ego, nie może być od-
dzielone od jego własnego żywego ciała, wraz z  którym powstaje 73.
 „Jak życie zradza w  sobie ego, czyniąc go żyjącym ego?”  – pyta 
Henry. I  natychmiast odpowiada, pisząc: „Zradzając samo siebie 
i  w  sposób, w  jaki to czyni” 74. Życie  – wyjaśnia dalej filozof  – zradza 
siebie „w procesie wiecznego samopobudzania, procesie, w  którym 
przychodzi do siebie, rozbija się o  siebie, doświadcza samo siebie, 
rozkoszuje się sobą, nie będąc niczym innym niż tylko wieczną 
szczęśliwością tego czystego rozkoszowania się sobą” 75. Istotą życia 
jest bowiem afektywność, doznaniowość lub samodoznaniowość, 
która stanowi o  jedności doznającego i  doznawanego 76. W  obrę-
bie życia dokonuje się więc proces samopobudzenia, które stano-
wi istotę przeżywania siebie przez życie. Jest to własny ruch ży-
cia, w  którym tworzy się każde „bycie sobą”. Życie bowiem może 
przeżywać siebie wyłącznie zradzając siebie jako pewną konkretną 
i  jednostkową sobość, zradzając zarazem każdy podmiot, dlatego 
filozof może napisać: „Ja sam jestem tą niepowtarzalną Sobością, 
zrodzoną w  samorodzeniu się absolutnego życia i  jestem tylko tym. 
Życie samo rodzi siebie jako mnie samego. Moje transcendentalne 
narodziny to powstawanie w  samorodzeniu się absolutnego ży-
cia niepowtarzalnej Sobości, którą ja sam jestem” 77. Ponieważ na-
rodziny transcendentalne dokonują się tylko i  wyłącznie w  łonie 
życia, a  powstawanie podmiotu jako niepowtarzalnej „sobości” 
jest możliwe jedynie w  samorodzeniu się życia, to te dwa procesy, 

71 Por. tenże, Incarnation, dz. cyt., s.  174.
72 Por. tamże, s.  8-9.
73 Por. tamże, s.  177-178; por. M. Drwięga, Ciało człowieka. Studium z  antropolo-

gii filozoficznej, Kraków 2002, s.  241.
74 M. Henry, O  fenomenologii, dz. cyt., s.  175.
75 Tamże.
76 Por. M. Murawska, Fenomenologia z  zamkniętymi oczami, dz. cyt., s.  207.
77 M. Henry, O  fenomenologii, dz. cyt., s.  176.
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 samorodzenia się  życia i  zrodzenia sobości, są od siebie nieodłączne 
do tego stopnia, iż są w  istocie tym samym 78.
 Życie „obejmuje” siebie samo i  doświadcza siebie bez dystansu, 
bez wewnętrznej różnicy, w  ten sposób siebie ustanawiając i  będąc 
sobą. Istotą życia jest jednak objawianie, którego fenomenalizacją 
jest ciało żywe jako pewna „czysta materia afektywna”, nie podle-
gająca podziałowi, gdyż separacja w  obrębie życia nie istnieje 79. Nie 
chodzi tu jednak o  to, jak życie lub sobość pojawia się w  świecie ze-
wnętrznym, lecz jak przychodzi do siebie w  swej immanencji, która 
nie jest tożsamością logiczną typu A=A, gdzie niczego nie można 
odróżnić ze względu na identyczność struktury formalnej. Imma-
nencja życia polega na doświadczaniu siebie przez życie, w  którym 
odnosi się ono do siebie samego. W  łonie życia, mimo braku róż-
nicy czy odstępu, istnieje pewien ruch lub dynamizm samopobu-
dzenia 80. Jednak ponieważ życie jest czystą manifestacją siebie, nie-
redukowalną do ukazywania się w  świecie, to jest ono absolutem, 
gdyż jako samoobjawiające się nie zależy od niczego innego, a  jego 
istotą jest wieczny ruch przychodzenia do siebie, czyli proces samo-
zradzania, który jest wieczny 81.
 Życie, którego istotą jest samozradzanie, stanowi inne imię Boga. 
Wieczne rodzenie się Ojca, podobnie jak samozradzanie się życia, 
nie jest więc absolutną ciemnością, lecz jest ruchem, w  którym Oj-
ciec rodzi Syna, czyli Pierwszego Żyjącego, jako niepowtarzalną, 
transcendentalną Sobość (Ipséite) 82. Zradzany odwiecznie w  samo-
zradzaniu się życia absolutnego, które z  istoty jest objawieniem sie-
bie, Syn jest objawieniem Ojca, jego Słowem. Słowo to jest Logo-
sem, różnym od greckiego logosu fenomenalizującego się jedynie 
w  horyzoncie świata (bycia). Słowo Ojca to Logos życia, którego ob-
jawienie jest fenomenologiczną substancją życia absolutnego, jego 
afektywnego obejmowania siebie i  rozkoszowania się sobą. Istnie-
je, jak wskazaliśmy, tylko jedno życie i  jeden proces, w  którym ono 
wiecznie się rodzi, a  spełnieniem tego procesu jest wieczne zradza-
nie Syna. Zrodzony w  tym procesie jest Jedynym Synem, a  zarazem 

78 Por. tamże.
79 Por. tenże, C’est moi la Vérité, dz. cyt., s.  43.
80 Por. M. Murawska, Fenomenologia z  zamkniętymi oczami, dz. cyt., s.  208.
81 Por. M. Henry, C’est moi la Vérité, dz. cyt., s.  74-75, 201-202.
82 Por. Ph. Capelle, Fenomenologia i  życie w  myśli Michela Henry, dz. cyt., s.  28 

w  niniejszym tomie.
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jedynym Słowem objawiającym życie w  jego absolutnym wymia-
rze 83. To, co czyni możliwym człowieka jako istotę żywą, jest więc 
tym samym życiem, z  którego zradza się Chrystus, Słowo i  Pra-Syn 
Boży. W  nim wszyscy ludzie są Synami Boga i w  nim tylko można 
właściwie pojąć człowieka 84. Ponieważ, jak podkreśla Henry, „Życie 
ma ten sam sens dla Boga, dla Chrystusa i  dla człowieka” 85, dlate-
go możemy mówić o  każdym człowieku jako o  Synu życia absolut-
nego, czyli jako o  Synu Bożym. Określenie to oznacza, iż człowiek 
swoją istotę zawdzięcza życiu, które jest Bogiem. Jeśli bowiem czło-
wiek jest zradzany w  życiu absolutnym, to jest mu udzielana istota 
Boga 86.
 Identyczność życia absolutnego i  Boga, którą francuski fenome-
nolog wielokrotnie potwierdza, pozwala mu na odważne stwier-
dzenie, że  nasze „żywe ciało jest Bogiem” 87. Nasze ciało żywe (chair) 
jest bowiem sposobem, w  jaki życie przychodzi do siebie, staje się 
sobą. Dlatego kondycja ludzka może być określona mianem wciele-
nia, które wskazuje na dynamikę procesu przychodzenia w  żywym 
ciele, a  nie jedynie na fakt posiadania żywego ciała lub bycia nim, 
a  więc bycia po prostu podmiotem 88. Jest tak na mocy nierozerwal-
nego związku między Żywym Ciałem Chrystusa a  życiem abso-
lutnym. Związek ten określa fenomenologiczny sposób wiecznego 
przychodzenia do siebie życia w  Pra-doznawaniu Pra-Cielesności 
Chrystusa. To ta aprioryczna i  transcendentalna rzeczywistość jest 
źródłem tego, iż nasze impresyjne i  afektywne ciało żywe (chair) 
może zaistnieć, czerpiąc swą substancję fenomenologiczną z  życia 
absolutnego 89.
 Nasza źródłowa tożsamość, nieodłączna od naszego żywego cia-
ła i, jeśli można tak powiedzieć, współzbieżna z  nim, nie pochodzi 
więc od nas samych. Jest ona darem lub donacją życia absolutne-
go na rzecz każdego skończonego życia, którym żyje indywidual-
ne ja. Donacja ta nie jest jednak jakąś konkretną rzeczą ani władzą, 
jakich wiele posiadamy, taką jak np.  władza poruszania się czy też 

83 M. Henry, C’est moi la Vérité, dz. cyt., s.  77.
84 Por. tamże, s.  128-129.
85 Tamże, s.  128.
86 Por. tamże, s.  132-133.
87 Tenże, O  fenomenologii, dz. cyt., s.  111; por. tenże, Incarnation, dz. cyt., s.  373.
88 Por. tenże, O  fenomenologii, dz. cyt., s.  223.
89 Por. tenże, Incarnation, dz. cyt., s.  174-175.
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 chwytania czegoś, lecz jest nią to, co można nazwać, jak to ujmuje 
Henry, „władzą władz”. Dzięki niej ja posiada siebie, a  więc może, 
tak często i  zawsze gdy tylko dobrowolnie tego chce, działać. W  tym 
wyraża się wolność podmiotu, która według filozofa, jest

faktycznym wykonywaniem zbioru konkretnych czynności, w  osta-
teczności tą władzą władz, jakiej żadna z  władz nie czerpie z  siebie, 
do której żaden człowiek nie może rościć sobie prawa jako do swojej 90.

O takiej sobości, jak podkreśla Henry, powinno się mówić jednak 
przede wszystkim w  bierniku. Wynika to z  faktu, iż

nie jest ona przywiedzioną do właściwej jej kondycji doświadczania sa-
mej siebie jako s o b o ś c i, lecz uzyskuje taką kondycję tylko z  wieczne-
go samopobudzania się życia 91.

Tak pojęte „ja” posiada odczucie swej pasywności zarówno w  od-
niesieniu do swoich stanów i  władz, jak i  przede wszystkim w  sto-
sunku do siebie samego i  własnej kondycji. Jak podkreśla myśliciel:

doświadczam siebie samego nie będąc źródłem tego doświadczenia, je-
stem dany samemu sobie, a  ta donacja w  żaden sposób nie zależy ode 
mnie 92.

 Jednakże takie „ja” nie jest nieokreślonym „ja”, gdyż doświad-
czając siebie w  podstawowych modalnościach, jakimi są cierpienie 
i  rozkoszowanie się, wchodzi w  posiadanie siebie i w  posiadanie 
każdej z  władz jej ciała. „Ja” staje się jednością bycia, o  której sta-
nowią władze jej ciała, wraz z  tą podstawową władzą, dzięki której 
możemy mówić: „Ja Mogę” 93. Posiadanie siebie w  oparciu o  źród-
łową donację życia, którego wyrazem jest fundamentalna władza 
władz („Ja Mogę”), jest właściwa ego, o  którym Maine de Biran pi-
sał, iż jest nie tyle „myśleniem”, co raczej działaniem 94. Być ego to 

90 Tenże, O  fenomenologii, dz. cyt., s.  222.
91 Tamże, s.  177.
92 Tamże.
93 Por. tamże, s.  179.
94 Por. tenże, Philosophie et phénoménologie du corps, dz. cyt., s.  72-73; por. tenże, 

O  fenomenologii, dz. cyt., s.  89.
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być zdolnym do posługiwania się posiadanymi władzami zawsze, 
gdy się tego chce 95.
 Jednak sama władza, którą ego się posługuje, zawiera w  sobie 
dwuznaczność, gdyż będąc wyrazem wolności posiadanej przez 
„ja”, czyni z  niego centrum inicjatywy i  działania. Niezaprzeczalnie 
„ja” jest w  stanie „uruchomić” swoje władze kiedy i  jak zechce. Jest 
to jego nieustanna możliwość pozostająca w  jego dyspozycji i  wy-
rażająca posiadanie siebie oraz wolność. Wdrażając swe możliwości 
działania, ego popada jednak w  iluzję, która każe mu sądzić, iż to 
ono samo jest źródłem tych władz i  związanych z  nimi możliwości 
działania. Wyobraża sobie, iż posiadając te władze i  wdrażając je, 
jest ich źródłem 96. Taką sytuację Henry nazywa „zapomnieniem” 
kondycji Syna albo „iluzją transcendentalną”. Okazuje się, że  pa-
sywny ze swej istoty podmiot może sądzić, iż to on sam konstytuuje 
aktywnie swoje doznawanie, chociaż w  istocie nie z  niego samego 
pochodzi moc tego doznawania. Może również uważać, że  to on 
sam jest źródłem swych władz i  działania, chociaż tak nie jest. Taka 
iluzja może mieć miejsce, gdyż relacja ego do niego samego, jako 
czysto doznaniowa, a  więc nie wchodząca w  horyzont zewnętrzno-
ści świata, oznacza, według Michela Henry’ego, iż „żyjące ja” od-
nosi się do siebie „w tym absolutnym Zapomnieniu, które oznacza 
zasadniczą niemożność wszelkiego wspomnienia” 97. W  doświad-
czeniu siebie samego przez „ja” moment pasywności „zlewa się” 
z  momentem aktywności, utrudniając dostrzeżenie, że  bardziej 
źródłową jest bierność doznawania podmiotu, stanowiąc warunek 
możliwości jego działania.
 Przyczyną „zapomnienia” o  źródle, z  którego „ja” czerpie swą 
własną możliwość i  tożsamość, jest więc alienacja posiadanej prze-
zeń mocy. Siła tego „zapomnienia” sprawia, iż staje się ono niejaw-
ne dla samego podmiotu, który skupia się na własnej mocy i  na so-
bie samym, także wówczas, gdy pod wpływem po heideggerowsku 
rozumianej „troski”, zwraca się ku temu, co widzialne w  horyzon-
cie świata. Ostatecznie jednak „troska” każe ja skupiać się na nim 
samym, bo wszelka godna pożądania i  zatroskania rzecz w  świecie 
czerpie swą wartość z  samego „ja”. W  ten sposób tworzy się kolejna 

95 Por. tenże, C’est moi la Vérité, dz. cyt., s.  170-175.
96 Por. tamże, s.  175-176.
97 Tenże, O  fenomenologii, dz. cyt., s.  186.
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iluzja, w  którą zanurza się podmiot w  wyniku upojenia sobą i  swy-
mi władzami  – „egoizm transcendentalny”. Chodzi tu o  zamknię-
ty system, którego alfą i  omegą staje się żyjący iluzją, egoistyczny 
podmiot troszczący się jedynie o  siebie. W  wyniku „iluzji transcen-
dentalnej” i  wewnątrz systemu „egoizmu transcendentalnego” oraz 
w  „trosce”, „ja”, w  oparciu o  siebie i  doświadczenie swego działania 
w  świecie, zwraca się ku temu, co widzialne i  co zewnętrzne, aby 
budować własną tożsamość. Jednak w  horyzoncie świata (bycia), 
nie może ono napotkać nic ze swej właściwej sobości, która jest po-
zaświatowa, niewidzialna, immanentna. „Iluzja transcendentalna”, 
„system egoizmu” i  „troska”  – te trzy współwystępujące formy „za-
pomnienia” posiadają wspólne założenie, a  jest nim to, że  im moc-
niej ego myśli o  sobie, tym bardziej gubi własną tożsamość, czyli 
swą „Sobość transcendentalną” 98.
 Czy istnieje wyjście z  zamkniętego koła „ontologicznego kłams-
twa” 99, którym żyje podmiot, dostrzegający jedynie to, co ukazuje 
się w  horyzoncie świata, a  więc w  horyzoncie bycia? Henry widzi 
tylko możliwość, którą nazywa „powtórnymi narodzinami” pod-
miotu. Nie mają one jednak nic wspólnego z  przypomnieniem, któ-
re mogłoby po prostu przezwyciężyć „zapomnienie”, odwołując się 
do zasobów subiektywnej pamięci. Bowiem „zapomnienie” źród-
łowego życia ma charakter nieprzezwyciężalny  – jeśli operujemy 
w  obrębie pamięci  – gdyż nie ma ono charakteru intelektualnego, 
związanego z  intencjonalnym oglądem. Jest to „zapomnienie” ra-
dykalne właśnie dlatego, że  życie nie posiada pamięci w  sensie in-
telektualnym. Jest ono tym, co można określić jako przeszłość abso-
lutną lub to, co „Niepamiętne” (Immémorial), co jest obszarem lub 
wymiarem niedosiężnym dla intencjonalnej pamięci 100. „Powtórne 
narodziny”, które w  koncepcji Michela Henry’ego są możliwością 
przekroczenia radykalnego „zapomnienia” i  dosięgnięcia boskiego 
absolutnego życia, nie są niczym innym niż zbawienie, polegające 
na odnalezieniu „zapomnianej”, i w  ten sposób utraconej, kondycji 

98 Por. tenże, C’est moi la Vérité, dz. cyt., s.  177-190.
99 Por. tamże, s.  177-178.
100 Por. tamże, s.  186, s.  190. W  tym miejscu przychodzi na myśl Lévinasowskie 

pojęcie an-archii, które w  podobny sposób wymyka się pamięci związanej z  in-
tencjonalnością; por. np.  E. Lévinas, Inaczej niż być lub ponad istotą, tłum. P.  Mrów-
czyński, Warszawa 2000, s.  164-171.
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Syna Bożego. Kondycja ta jest zarazem warunkiem zbawienia, bo 
być Synem Bożym to nosić w  sobie boskie życie 101.
 Co oznacza i  jak się może dokonać odnalezienie tej utraconej czy 
„zapomnianej” kondycji boskiego Synostwa? 102. Odnaleźć kondy-
cję Syna Życia to przezwyciężyć odstęp „zapomnienia”, jaki dzie-
li życie „ja” od życia absolutnego. Bowiem istotą „zapomnienia” 
jest przecież to, że  podmiot, który żyje swoim indywidualnym ży-
ciem, skupiając się na swoich władzach i  tkwiąc w  „egoizmie trans-
cendentalnym”, nie dostrzega ich pochodności, uznając, iż on sam 
jest ich źródłem, jak też źródłem wszystkiego, czego może dzięki 
nim dokonać w  horyzoncie bycia. „Zapomnienie” o  źródłowym ży-
ciu, które rodzi podmiotowość w  jego żywej cielesności (chair), jest 
przyczyną pewnego odstępu między życiem indywidualnym a  jego 
źródłem. To właśnie ów odstęp, czy raczej brak dostępu do tego, co 
dla podmiotu najbardziej źródłowe, a  więc do życia absolutnego, 
jest przyczyną alienacji sobości, równoznacznej z  utratą przez nią 
tożsamości. „Powtórne narodzenie”, ponowne „odkrycie” „zapo-
mnianej” tożsamości, może nastąpić jedynie dzięki „przemianie” 
dokonującej się w  obrębie samego immanentnego życia, które nie 
jest niczym, co można ująć teoretycznie w  widzialnym horyzon-
cie bycia. Taka „przemiana” nie może być przygotowana intelek-
tualnie, bowiem jej zasada tkwi w  samym życiu, w  jego nieustan-
nym, immanentnym ruchu. Tylko impuls samego życia, płynący 
z  jego samoprzekształcania się, zgodnie z  jego własnymi prawami, 
prowadzi życie podmiotu do jego prawdziwego źródła, do życia 
absolutnego. Przekształcenie tego rodzaju, ze względu na ścisłą 
przynależność do immanencji życia, nie może być w  jakikolwiek 
sposób widziane ani pojęte. Polega ono wszakże na pewnego ro-
dzaju działaniu, a  nie na myśleniu, gdyż jedynie działanie, według 
Henry’ego, może podmiotowi umożliwić odzyskanie prawdziwej 
tożsamości 103.
 O jaki czyn lub o  jakie działanie chodzi w  tym kontekście? Przede 
wszystkim o  takie, które odwraca uwagę „ja”, zamkniętego w  „sy-
stemie transcendentalnego egoizmu”, od niego samego. Henry przy-
wołuje w  tym miejscu przypowieść o  miłosiernym Samarytaninie, 

101 Por. M. Henry, C’est moi la Vérité, dz. cyt., s.  192-194.
102 Por. tamże, s.  206.
103 Por. tamże, s.  208-209.
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wskazując na działanie jako zasadniczy czyn miłosierdzia. Czyn 
ten jest dokładnym przeciwieństwem działania „ego-istycznego”, 
które zapoznaje istotę prawdziwego działania, nie polegającego na 
możliwości samodzielnego wprowadzania w  ruch swych konkret-
nych władz, lecz na działaniu w  nich, jak określa to filozof, „hy-
per-władzy” życia absolutnego. W  dziełach miłosierdzia bowiem 
sposób działania „ja” zmienia się tak, iż przestaje ono mieć na celu 
siebie samo, a  zarazem zaczyna się odnosić w  nowy sposób do sie-
bie. Istotą tego nowego odniesienia nie jest już skupienie na sobie 
czy troska o  siebie, lecz zapomnienie o  sobie. W  ten sposób obalony 
zostaje „system egoizmu transcendentalnego”. „Ja” nie działa bo-
wiem już na mocy własnych władz, lecz pełni dzieła miłosierdzia 
mocą „hyper-władzy” życia absolutnego. Zapomnienie „ja” o  sobie 
sprawia, iż jego własna moc zostaje poddana „hyper-mocy” życia 
absolutnego 104.
 Istotą działania, w  czynie, którego modelem są uczynki miłosier-
dzia 105, nie jest więc zwrócenie się do innych ludzi czy, jak pisze 
Henry, innych żyjących. Celem tego działania jest przede wszyst-
kim uwolnienie się „ja” z  „iluzji transcendentalnej”, która kazała 
mu wierzyć, że  to on sam jest źródłem swej własnej władzy dzia-
łania. Jest to zarazem zapomnienie ego o  sobie, wydobywające naji-
stotniejszy i  stanowiący zarazem jego istotę aspekt subiektywności, 
mianowicie jego bierność wobec życia absolutnego, które jest źród-
łem jego jednostkowego życia wraz z  jego władzą działania. Na-
wiązując do św. Pawła Henry pisze: „To już nie ja (moi) działam, to 
Pra-Syn, który działa we mnie (moi). A  to dlatego, ponieważ «Żyję 
więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus»” 106.
 W zapomnieniu o  sobie przez „ja” ujawnia się istotowa Sobość, 
czyli Pra-Syn, gdyż to On działa w  ja. Zapomnienie o  sobie w  dzie-
łach miłosierdzia nie oznacza więc nic innego jak uznanie, że  jest 
się danym sobie samemu w  Pra-Donacji życia absolutnego i w  jego 

104 Por. tamże, s.  210-213.
105 Por. tamże, s.  210, gdzie Henry wymienia znane z  nauki Kościoła katoli-

ckiego uczynki miłosierdzia „co do duszy” i  „co do ciała”.
106 Tamże, s.  213. Tłumaczenie fragmentu Listu do Galatów 2, 20 za: Pis-

mo Święte Nowego Testamentu (Najnowszy przekład z  języków oryginalnych 
z  komentarzem), Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2006. Biblia Tysiąclecia 
(wyd.  III poprawione, Poznań-Warszawa 1980) tłumaczy ten sam fragment na-
stępująco: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus”.
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byciu sobą. Jest to odnalezienie przez podmiot mocy, z  której naro-
dził się on sam, ale której on nie zrodził. W  ten sposób każde z  dzieł 
miłosierdzia prowadzi do zbawienia, ponieważ w  każdym z  nich 
następuje niejako „podstawienie” w  miejsce egoistycznego działa-
nia „ja”, troszczącego się wyłącznie o  siebie, źródłowego działania 
życia, przez które „ja” zostało dane sobie samemu i  poprzez które 
działa ono w  świecie. Proces tego „podstawienia”, jak i  samo „dzia-
łanie”, o  którym Henry pisze, że  prowadzi do życia, ma charakter 
fenomenologiczny i w  nim właśnie, ten kto pełni miłosierdzie, do-
świadcza w  sobie erupcji życia 107.
 Fenomenologiczny bądź transcendentalny charakter czynu, 
o  który chodzi Henry’emu, wyraża się w  tym, że  oznacza on samo-
-przekształcenie właściwe immanencji życia. Działanie we właści-
wym sensie, działanie, które ma charakter transcendentalny, czer-
pie swą jedyną motywację z  owego wewnętrznego ruchu życia, 
w  nim się dokonuje i  on sam jest jego jedynym celem, a  zarazem 
warunkiem możliwości 108. Działanie pojęte fenomenologicznie nie 
ma więc nic wspólnego z  czynem (działaniem) rozumianym jako 
przejście od wewnętrznego projektu (intelektualnego) do zewnętrz-
nej realizacji w  widzialnym świecie. Działanie, zakorzenione przez 
fenomenologię życia w  sferze niewidzialnej, powoduje zrównanie 
fenomenologii działania z  fenomenologią życia. Liczy się bowiem 
tylko ten czyn, który dokonuje się w  immanencji życia. Działanie, 
które realizuje się w  świecie widzialnym, w  zewnętrzności hory-
zontu bycia, nie jest prawdziwym działaniem. Jest jedynie obiek-
tywnym przedstawieniem źródłowego czynu podmiotu, który do-
konuje się w  immanencji każdego żyjącego. Prawda świata nie jest 
prawdą życia, która gwarantuje realność działania 109. Tam gdzie 
działanie jest rzeczywiste, tam nie można mówić o  jego obiektyw-
ności. Obiektywne lub dostępne widzeniu zmysłowemu (lub in-
nym zmysłom), ale także widzeniu intelektualnemu, działanie jest 
tylko pozorem czynu 110. Prawdziwe działanie dokonuje się bowiem 
w  łonie samego życia absolutnego, które jest źródłem działania każ-
dego żyjącego człowieka. Tak więc ostateczną treścią działania jest 

107 Por. tamże, s.  213-215.
108 Por. tamże, s.  216-220.
109 Por. tamże.
110 Por. tamże, s.  222.
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pozostawanie w  związku z  życiem absolutnym, które jest zarazem 
życiem boskim. Czyn, który stanowi o  odnalezieniu zapomnianej 
kondycji Syna Bożego, jest w  swej istocie biernością zakorzenienia 
w  życiu, gdyż samo życie jest miłością obdarzającą życiem 111. Do-
nacja ta jest źródłowym działaniem życia obdarzającym „ja” nim 
samym, jego własnym indywidualnym życiem 112.
 Wydaje się, że  myśl Michela Henry’ego jest tu zgodna z  tym, co 
pisał Mistrz Eckhart o  działaniu 113. Henry, podobnie jak Eckhart, 
kładzie nacisk na podstawę czynów, a  nie na ich zewnętrzne prze-
jawy. Dla francuskiego fenomenologa podstawą tą jest absolutne 
życie tożsame z  Bogiem, a  zarazem czyn czy też dynamizm sta-
nowiący istotę tego życia, które, ciągle zradzając siebie, rodzi po-
szczególne ludzkie istoty żyjące. Fenomenologiczny czyn jest więc 
czynem wewnętrznym, dokonującym się w  immanencji życia, a  nie 
działaniem widzialnym, zewnętrznym, dostępnym w  horyzon-
cie świata (bycia). Istotą ludzkiego czynu nawrócenia, opisywane-
go przez Henry’ego jako przezwyciężenie „zapomnienia” kondy-
cji Syna Bożego, jest więc „przemiana” wewnętrzna 114. Powrót do 
źródłowej tożsamości Syna Życia polega więc na spełnieniu przyka-
zania miłości Boga, które wypełnione zostaje przez uznanie jednoś-
ci naszego życia z  boskim życiem. Gdyż kochać Boga to być w  Nim, 
co dokonuje się na mocy zrodzenia każdego żyjącego przez życie 
absolutne 115. Jest to prawdziwe, gdy miłość utożsamia się, jak czyni 

111 Por. tamże, s.  234-236.
112 Por. tamże, s.  214.
113 Por. Mistrz Eckhart, Pouczenia duchowe. Wybór traktatów i  kazań, wstęp 

i  tłum. W.  Szymona OP, Poznań 2001, s.  29-30, gdzie czytamy: „Niech ludzie zbyt 
wiele się nie zastanawiają, co mają robić, więcej natomiast myślą o  tym, jacy mają 
być. Gdyby oni sami, ich postawa były dobre, wtedy również ich uczynki mo-
głyby jaśnieć pełnym blaskiem. Jeśli ty jesteś sprawiedliwy, takie będą również 
twoje uczynki. Nie próbujmy opierać świętości na działaniu, budujmy ją raczej 
na bytowaniu, bo nie uczynki nas uświęcają, lecz my je mamy uświęcać. (…) 
Płynie z  tego dla ciebie następująca nauka: całą swą gorliwość masz poświęcać 
na czynienie siebie dobrym, a  więc nie na to, co czynisz, ani na to, jakie są twoje 
uczynki, a  raczej na to, co stanowi ich podstawę”.

114 Por. M. Henry, tamże, s.  222, gdzie filozof, przywołując Chrystusowy na-
kaz postu w  ukryciu przed ludźmi (Mt 6, 16-18), wskazuje na to, że  liczy się czyn 
wewnętrzny, przez co rozumie czyn donacji życia; por. tenże, Phénoménologie de 
la vie, t.  4: Sur l’éthique et la religion, dz. cyt., s.  230-231.

115 Por. tenże, C’est moi la Vérité, dz. cyt., s.  237-238.

Michel Henry...14 
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to Henry w  zgodzie z  Janem Ewangelistą, z  Bogiem („Bóg jest Mi-
łością”) i  z  samoobajwieniem Boga jako życia absolutnego 116.

Zakończenie

Inspiracje teologiczne wspierające rozwiniętą w  późnych pismach 
Michela Henry’ego fenomenologię podmiotu 117 są wyraźne już na 
poziomie języka i  posiadają zaplecze w  teologii chrześcijańskiej. Naj-
bardziej inspirującą rolę, spośród źródeł teologicznych, pełni w  tej 
myśli Nowy Testament z  pismami św. Jana na czele, ale równocześ-
nie jest ona pod wpływem nauki Tertuliana 118, a  zwłaszcza tekstów 
Mistrza Eckharta. Henry wyraża właściwy, jego zdaniem, temat fe-
nomenologii, używając terminów takich jak: donacja, (czyste) obja-
wienie, prawda 119. Podkreśla równocześnie, iż „kluczowe słowa fe-
nomenologii są z  wielu względów kluczowymi słowami religii i  tym 
samym teologii” 120. Zwłaszcza termin objawienie należy zarówno do 
języka fenomenologii, jak i  teologii 121. Także samo życie, pojęte jako 
absolut, któremu nie wymyka się nic co żyjące 122 i  co liczące się jako 
rzeczywiste, daje się interpretować w  kategoriach teologicznych czy 

116 Por. tamże, s.  44.
117 W  tym artykule skupiłem się na zagadnieniach antropologicznych, które 

u  omawianego filozofa są, tak jak inne elementy jego myśli  – np.  etyka, której 
tu nie omawiam  – miejscem spotkania inspiracji teologicznych i  fenomenologii. 
W  sprawie etyki: por. tenże, Phénoménologie de la vie, t.  4: Sur l’éthique et la religion, 
dz. cyt., s.  11-64 oraz s.  226-233.

118 Por. tenże, Incarnation, dz. cyt., s.  18 i  180-188, gdzie Henry odwołuje się 
przede wszystkim do De carne Christi Tertuliana, analizując m.in. jego zdanie: 
„Nie ma narodzenia bez ciała, ani ciała bez narodzenia” (O ciele Chrystusa, w: 
Tertulian, oprac., wybór i  tłum. ks. W.  Turek, Wydawnictwo WAM, Kraków 1999, 
s.  156). Równocześnie poddaje analizie niektóre tezy z  pism św. Ireneusza z  Lyo-
nu, odwołując się zwłaszcza do jego Adversus haereses. Podobne odwołania w: 
tenże, Phénoménologie de la vie, t.  4: Sur l’éthique et la religion, dz. cyt., s. 149-151.

119 Por. tenże, Incarnation, dz. cyt., s.  37; por. tenże, O  fenomenologii, dz. cyt., s.  211.
120 Por. tenże, O  fenomenologii, dz. cyt., s.  211.
121 Por. tenże, Phénoménologie de la vie, t.  4: Sur l’éthique et la religion, dz. cyt., s.  155.
122 Należy jednak pamiętać, że  Michel Henry, mówiąc o  istotach żyjących czy 

też o  ich życiu lub z  nim związanym ciałem, ma na myśli wyłącznie świat istot 
ludzkich, a  więc nie bierze pod uwagę zwierząt, roślin i  innych, niższych form, 
które biologia bądź zoologia uznaje za żyjące, por. M. Henry, La barbarie, dz. cyt., 
s.  15-16 oraz por. tenże, C’est moi la Vérité, dz. cyt., s.  62, a  także, odnośnie cieles-
ności, por. tenże, Incarnation, dz. cyt., s.  7.
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religijnych. Francuski fenomenolog zdaje sobie z  tego sprawę, gdy, 
podsumowując jedną ze swych istotnych analiz na ten temat, pisze:

Czy ta analiza absolutnego Życia nie oddala nas od fenomenologii, któ-
ra pragnie trzymać się konkretnych i  przeżytych przez nas fenomenów, 
czy nie wrzuca nas w  spekulację, a  nawet w  dogmatyzm czy wiarę? 
Czy nie ustąpiliśmy „teologicznemu zwrotowi fenomenologii francu-
skiej” ogłoszonemu przez Dominique’a Janicauda? 123.

To pytanie stoi w  ścisłym związku z  opisem podmiotowości, jaki 
znajdujemy w  późnych pismach Henry’ego. Nawiązuje ono także 
do kwestii postawionej we wstępie tego artykułu, czyli do relacji fe-
nomenologii i  teologii (czy też religii lub wiary), pojętej jako  dogmat 
zewnętrzny wobec myśli filozoficznej.
 Człowiek jest sobą, według Michela Henry, tym bardziej, im bar-
dziej się siebie wyrzeka. Na tym polega m.in. pasywność sobości, 
cierpienie siebie, w  jego wiecznej korelacji ze szczęściem, co jest 
zapewne wnioskiem z  nauki Eckharta o  odosobnieniu 124. Wspól-
na jest przecież dla obu tych perspektyw, mistycznej i  fenomeno-
logicznej, teza, iż podmiot nie zawdzięcza sobie tożsamości, gdyż 
ta jest boskim darem, który otrzymujemy, zapominając o  sobie 125. 
Podmiot nie jest więc źródłem siebie, ale może ten fakt kwestiono-
wać lub go nie dostrzegać. Możliwość odrzucenia daru leży zawsze 
w  jego mocy. Taka wolność pozostaje jednak, jak się wydaje, dome-
ną   czysto negatywnego wyboru i  dlatego nie może być zasadniczym 
elementem tożsamości człowieka. Zarazem absolutne, samoobja-
wiające się życie i  jego donacja w  każdym żyjącym, są opisywane 
przez francuskiego fenomenologa w  ścisłym związku z  wcieleniem 

123 Tenże, O  fenomenologii, dz. cyt., s.  100-101. Henry w  przypisie na s.  101 
przywołuje cytowaną już książkę D. Janicaud, Le tournant théologique de la péno-
ménologie française, dz. cyt.

124 Por. Mistrz Eckhart, dz. cyt., s.  80: „Kto chce wszystko otrzymać, musi też 
wszystko stracić”, a  także: por. tamże, s.  101-116: „Dlatego najlepsze ze wszyst-
kiego okazuje się odosobnienie (…). Najszybszym zwierzęciem, jakie was może 
donieść do tej doskonałości, jest cierpienie (…)”. Por. M. Henry, O  fenomenologii, dz. 
cyt., s.  111: „Im bardziej czyste, zredukowane do niego samego, w  jego fenomeno-
logicznym ciele żywego ciała, każde z  naszych cierpień wydarza się w  nas, tym 
mocniej doświadcza się w  nas bezgranicznej mocy, która daje się jemu samemu. 
I  kiedy to cierpienie osiąga graniczny punkt w  rozpaczy (…) ogarnia nas upojenie 
życiem. Szczęśliwi, którzy cierpią. W  Głębi Nocy nasze żywe ciało jest Bogiem”.

125 Por. Mistrz Eckhart, dz. cyt., s.  27: „Wszędzie, gdzie człowiek (…) wycho-
dzi z  własnego «ja» i  wyrzeka się swego, musi wejść Bóg”.
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Chrystusa, stanowiącego, jako Syn Boży i  Pierwszy Żyjący, właści-
we źródło ludzkiej tożsamości 126. To właśnie „zapomnienie” przez 
człowieka jego więzi z  Chrystusem, którą jest boskie, absolutne ży-
cie, jest powodem alienacji ludzkiej tożsamości. Jednym z  wysiłków 
Henry’ego jest, w  tym kontekście, wskazanie człowiekowi możli-
wości odzyskania związku z  Bogiem, czyli ukazanie zbawienia, 
które nie ma nic wspólnego z  poznaniem rozumu teoretycznego, 
lecz jest zakorzenione w  związku żywego ciała (chair) każdego czło-
wieka z  Pra-Ciałem (Archi-Chair) wcielonego Słowa 127.
 Czerpiąc opis źródłowości życia absolutnego z  teologii, francu-
ski fenomenolog naraża się na głosy krytyków, którzy twierdzą, 
że  teologia jest dyscypliną różną od filozofii, gdyż opiera się na 
prawdzie absolutnej, której zapleczem jest Słowo Boże. Pismo Świę-
te stanowi punkt wyjścia dla dogmatycznej treści wiary przycho-
dzącej do nas z  zewnętrz. Mamy tu więc do czynienia z  pojęciem 
dogmatu w  sensie kantowskim, jako tym, co z  zewnętrz zagraża 
autonomii rozumu czyli filozofii. Heteronomiczna teologia jest więc 
dewaloryzowana jako obszar arbitralnej wiary (lub niewiary) zastę-
pującej, zdolną do samougruntowania, prawdę rozumu, która, jako 
taka, jest jedynym godnym człowieka celem dążeń 128. Stąd zasad-
ne okazuje się pytanie: czy religijnie lub też teologicznie nasycone 
sensy  – takie jak objawienie, zbawienie lub Wcielenie  – mają prawo 
obywatelstwa w  fenomenologii na równi z  innymi sensami, które 
nie odwołują się do języka wiary czy religii?
 Wydaje się, że  fenomenologia nie może żadnych źródłowych sen-
sów, także tych płynących z  doświadczenia wiary, lekceważyć, ale 
często nie może ich także sama, w  oderwaniu od języka teologiczne-
go, opracować, stąd sięgnięcie po inspiracje religijne wydaje się, jak 
w  omawianym wypadku, zasadne. Zabieg taki jest dopuszczalny je-
śli, jak w  przypadku Henry’ego, myśl teologiczna stanowi wsparcie 
badań filozoficznych, które odpowiadają na pytanie nie należące do 
teologii. Jednak dostrzegając problematyczność zagadnienia, Henry 
próbuje wskazać „warunki brzegowe” opisu odkrytego przez siebie 

126 Por. M. Henry, C’est moi la Vérité, dz. cyt., s.  141; por. tenże, Phénoménologie 
de la vie, t.  4: Sur l’éthique et la religion, dz. cyt., s.  126.

127 Por. tenże, Incarnation, dz. cyt., ss.  29, 361-374; por. tenże, C’est moi la Vérité, 
dz. cyt., s.  140-141; por. tenże, O  fenomenologii, dz. cyt., s.  89; por. tenże, Phénomé-
nologie de la vie, t.  4: Sur l’éthique et la religion, dz. cyt., s.  154.

128 Por. tenże, Incarnation, dz. cyt., s.  361-362.
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doświadczenia źródłowego. Podkreśla więc między innymi, iż samo 
pojęcie Boga związane przez Eckharta z  życiem, może zostać niejako 
poddane redukcji. Jeśli bowiem Eckhart używa pojęcia Boga dla okre-
ślenia życia i  odwrotnie, gdy to ostatnie stosuje, aby mówić o  Bogu, to 
można, zdaniem francuskiego fenomenologa, „zostawić na boku” po-
jęcie Boga i  mówić wyłącznie o  życiu absolutnym, by uniknąć miesza-
nia fenomenologii z  teologią. Mistrz Eckhart, stwierdzając, że  „Bóg ro-
dzi mnie jako siebie i  siebie jako mnie” 129, wyraża jednak we właściwy 
sposób, zdaniem myśliciela, związek jaki wiąże każdą żyjącą sobość ze 
źródłem jej indywidualnego życia. Używając pojęcia Boga w  tym kon-
tekście, Henry miał na celu, jak wyjaśnia, zaznaczenie, iż żyjemy dzięki 
temu, co inne, zawdzięczając swe życie procesowi samozradzania się 
życia w  sobie, a  nie dzięki własnej ludzkiej mocy 130.
 Projekt wypracowany przez francuskiego myśliciela opisuje więc 
źródłową prawdę o  człowieku jako pozostającym zawsze w  relacji 
do Boga tożsamego z  życiem absolutnym. Filozof sięga w  ten spo-
sób w  swych badaniach fenomenologicznych do tego, co bardziej 
źródłowe niż myślenie teoretyczne (niż horyzont bycia) i  co generu-
je sensy wykraczające poza czysty rozum. Sam francuski fenomeno-
log, podejmując zagadnienie relacji filozofii i  teologii, wprost pyta, 
w  którym z  tych dwóch obszarów mieszczą się poruszane przez 
niego zagadnienia 131. W  zakończeniu swego przedostatniego dzie-
ła, ponownie wbrew Heideggerowi, wykazuje, że  życie jest tym, co 
poprzedza wszelki możliwy podział na teologię i  filozofię, czy też 
każde możliwe oddzielenie wiary od rozumu. Bowiem jakakolwiek 
racjonalizacja czy aktywność intelektualna podmiotu zakłada za-
wsze sam podmiot jako żyjący, a  niewidzialna prawda życia abso-
lutnego poprzedza wszelką myśl i  każdą prawdę wyrażoną w  dys-
kursie intelektualnym, filozoficznym, jak i  teologicznym 132.
 Zadając pytanie, czy związki fenomenologii i  teologii (lub wiary 
czy też religii), takie jak w  przedstawionej koncepcji człowieka, są 

129 Mistrz Eckhart, Kazania, Kazanie 6, tłum. W.  Szymona OP, Poznań 1986, 
s.  110, cyt za: M. Henry, O  fenomenologii, dz. cyt., s.  103. M. Drwięga, tłumacz O  feno-
menologii, zwraca uwagę, że  w  wersji francuskiej cytowane zdanie z  pism  Eckharta 
brzmi następująco: „Bóg rodzi siebie jako/jak mnie samego” (tamże, przyp. tłum.); 
por. Phénoménologie de la vie, t.  4: Sur l’éthique et la religion, dz. cyt., s.  222-223.

130 Por. tamże.
131 Tenże, Incarnation, dz. cyt., s.  32.
132 Por. tamże, s.  362-364; por. A. Vidalin, Phénoménologie de la Vie et Théologie, 

dz. cyt., s.  512.
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uprawnione, musimy więc zarazem zapytać, czy podmiot w  swym 
myśleniu lub czy sam rozum, może ugruntować siebie? Odpowiedź 
Michela Henry’ego w  sprawie samougruntowania rozumu jest ne-
gatywna. Francuski filozof zakorzenia bowiem rozum w  źródło-
wym fenomenie immanencji życia absolutnego, które, jako „pra-ro-
zumienie” czy „arcy-inteligibilność”, umożliwia wszelkie ludzkie 
rozumienie. Analizując zagadnienie relacji między filozofią a  teolo-
gią w  pismach Michela Henry’ego, musimy więc stale podkreślać tę 
kluczową źródłową jedność fenomenu życia, które posiada własną, 
fundamentalną „pra-zrozumiałość” wykraczającą poza ludzkie usi-
łowania uchwycenia go w  jakiejkolwiek formie myślowej 133.
 Życie jest bowiem tym źródłowym fenomenem, którego nie moż-
na już zredukować. Redukcja do życia, której dokonał Henry, jest 
więc bardziej radykalna od tej praktykowanej przez Husserla, a  za-
razem odkrywa ona to, co bardziej źródłowe od bycia, które za naj-
bardziej źródłowe uważał Heidegger 134. Ta redukcja właśnie umożli-
wia jedyny możliwy dostęp do podmiotu, który jako ego „pochodzi 
z  transcendentalnych narodzin w  życiu”. Jest to jedyna możliwa 
droga dostępu do podmiotowości prowadząca tylko przez życie, 
w  którym dochodzi ona sama do siebie 135. Odwołanie się do samo-
donacji życia, a  więc do tego, co najbardziej źródłowe i  co stopniowo 
odkryte w  opisie fenomenologicznym 136, jak ma to miejsce w  myśli 
Henry’ego, nie stoi w  sprzeczności z  ideą redukcji Husserla, lecz jest 
jej radykalizacją pod warunkiem, że  nie przyjmuje się dogmatycznie, 
iż tym, co źródłowe, jest wyłącznie przedmiot teoretycznego widze-
nia oraz jeśli nie wyklucza się ze sfery ludzkiego doświadczenia tego, 
co niewidzialne, a  co koreluje w  myśli Henry’ego z  doświadczeniem 
wiary czy z  doświadczeniem religijnym, odsyłającym do źródłowej 
donacji opisanej w  fenomenologii życia.

133 Por. M. Henry, Incarnation, dz. cyt., s.  361-374.
134 Nie możemy tu pokazać dyskusji, jaką przeprowadza Henry, uznając ar-

gumenty Mariona przeciwko ostatecznej źródłowości bycia Dasein u  Heideggera 
i  wskazując, iż w  pewnym sensie Husserl poszedł dalej niż Heidegger w  ana-
lizach tego, co najbardziej źródłowe. W  związku z  tym por. M. Henry, Cztery 
zasady fenomenologii, w: tegoż, O  fenomenologii, dz. cyt., s.  112-144 oraz tenże, Feno-
menologia nieintencjonalna: zadanie dla przyszłej fenomenologii, w: tamże, s.  145-163.

135 Por. M. Henry, O  fenomenologii, dz. cyt., s.  181.
136 Por. F.-D. Sebbah, La parole henryenne, w: Michel Henry, Les Dossiers H, dz. 

cyt., s.  490-491.
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Karol Tarnowski

Samo-pobudzenie i  Bóg

Przedstawić w  jednym artykule samą esencję metafizyczno-religij-
nej problematyki filozofii Michela Henry’ego wydaje się zuchwa-
łością. Henry uważa siebie za rdzennego fenomenologa i  istotnie 
jest najbardziej chyba konsekwentnym kontynuatorem pytań i  od-
powiedzi, które stawiali poprzedzający go i  współcześni mu feno-
menologowie. Jawi się przy tym jako najbardziej może kartezjań-
ski ze wszystkich współczesnych francuskich filozofów, myśliciel 
o  jasnym umyśle i  zdolności do tworzenia swoistego systemu. Lecz 
jednocześnie jego radykalizm, a  także odwaga w  rysowaniu per-
spektyw metafizyczno-religijnych zbija z  tropu. Razem z  przeciw-
stawnym mu, ale i  pokrewnym Emmanuelem Lévinasem, odwa-
ża się wyzywać niepodważalne, wydawałoby się, tabu nie tylko 
współczesnej filozofii, ale także postnietzscheańskiego europejskie-
go stanu ducha. Obaj ci myśliciele wprowadzają na pełnych pra-
wach do swojej filozofii podmiotu figurę Absolutu, figurę nieodwo-
łalnie, wydawało się, z  myśli europejskiej przegnaną.
 Problematyka myśli Michela Henry’ego jest na wskroś fenome-
nologiczna, co więcej, dotyczy samej istoty fenomenologii. „Fai-
nomenon”, zjawisko, to coś, co się jawi źródłowo „odbiorcy” tego 
zjawiska. Problematyka fenomenologii rozgrywa się pomiędzy 
„przedmiotem” a  „podmiotem” jawienia się, zmierzając ku odkry-
waniu ostatecznych, „transcendentalnych” warunków możliwości 
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tego jawienia. Siłę fenomenologii stanowi uczciwość w  odkrywa-
niu źródeł s e n s ó w, jakie przybiera dla „podmiotu” zjawisko, 
przede wszystkim zjawisko samego jawienia się i  jego odbiorcy, 
„podmiotu”. Dlatego w  centrum fenomenologii stoi właśnie prob-
lematyka podmiotu od strony sposobu, w  jaki jawi się on samemu 
sobie. Fenomenologia drąży  – w  ślad za tradycją, której symbo-
licznymi przedstawicielami są Kartezjusz i  Kant  – sposoby i  ja-
kości odsłaniania się „podmiotu”, skoro ostatecznie wszystko co 
jest, ma sens tylko dla niego. W  tym właśnie miejscu bije serce 
współczesnej filozofii, ponieważ tu rozgrywa się, jak określił to 
Józef Tischner, „spór o  istnienie człowieka”. Czy ów ostateczny 
warunek możliwości  – którego nie sposób nie wiązać z  człowie-
czeństwem  – nie jest jedynie pewną intelektualną fikcją, użytecz-
nym sensem, który jednak okazuje się w  końcu ostatnim residuum 
teologicznym, pozostałością równocześnie substancjalistycznej 
metafizyki i  osobowej koncepcji wolnego Boga? Ten światopoglą-
dowy  – by tak rzec  – wydźwięk fenomenologicznej problematyki 
nie powinien przesłaniać zawsze otwartej d r o g i, na której mody-
fikacji ulegają same sposoby zapytywania o  podmiot, o  jego „jest” 
lub też „nie jest”. Na tej właśnie drodze wyłoniła się r a d y k a l -
n a  fenomenologia zarówno Michela Henry’ego, jak Emmanuela 
Lévinasa.
 W pierwszej części tego artykułu spróbuję przedstawić zarys 
drogi myślowej Henry’ego. W  części drugiej postaram się zrekon-
struować metafizyczno-teologiczną stronę myśli filozofa. W  części 
trzeciej postawię pewne znaki zapytania, których pełne rozwinięcie 
wszakże muszę powierzyć późniejszym tekstom.

I

Droga myślowa Michela Henry’ego, zawarta przede wszystkim 
w  jego wielkim dziele L’Essence de la manifestation, koncentruje się 
w  całości na pytaniu o  źródło jawienia się  – „manifestowania się”  – 
jako takiego. Pojęcie „źródła” można (i trzeba) rozumieć wielorako; 
w  konsekwentnie zwartej myśli Henry’ego pojęcie to nabiera jed-
nak ostatecznie pewnego jednolitego sensu, który zagarnia w  siebie 
równocześnie tradycyjne pola: epistemologiczne, ontologiczne i  – 
teologiczne. W  jaki sposób?

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2010 
MICHEL HENRY FENOMENOLOG ŻYCIA 
Redakcja naukowa Andrzej Gielarowski, Robert Grzywacz



217Samo-pobudzenie i  Bóg

 Henry jest pierwotnie wiernym uczniem Husserla i  Heidegge-
ra; to w  dyskusji z  nimi odsłania jasno nowość swojej perspekty-
wy. Fenomenologia bierze na warsztat jawienie się jako takie. Co 
oznacza ono dla Husserla i  Heideggera? Jakie pojęcia wikła? Prze-
de wszystkim trzy: transcendencję (intencjonalność), widzialność, 
światowość. Jawienie się, odsłanianie się, rozumiane było do-
tąd w  fenomenologii jako dzieło intencjonalnej  – w  szerokim sen-
sie  – świadomości. To, co dzieliło Husserla i  Heideggera, miano-
wicie spór o  to, czy świadomość ma charakter przede wszystkim 
teoretyczny, czy raczej egzystencjalno-rozumiejący, jawi się Miche-
lowi Henry’emu jako drugorzędne. Jest tak dlatego, że  łączy ich po-
dobny sposób rozumienia manifestacji jako jawności w   św i e t l e, 
które zakłada d y s t a n s  z e w n ę t r z n o ś c i; ten zaś oznacza nie-
redukowalną r ó żn i c ę, jaką stanowi dla podmiotu świat. Światło 
jest r ó żn e  od tego, co oświetla  – na tym polega ostatecznie słyn-
na „różnica ontologiczna” Heideggera; ale także transcendentalny 
„horyzont” Husserla różny jest od tego, co jawi się w  jego obrębie. 
Horyzont to, obejmujące całość rzeczywistości, tło, dzięki któremu 
i w  obrębie którego rzeczy wychodzą na jaw z  pewnym mniej lub 
bardziej jednolitym sensem, który przychodzi do nich z  zewnątrz. 
Inaczej mówiąc  – twierdzi Henry  – rzeczy czy byty n i e  s ą  n i g d y 
s o b ą, ponieważ ich „jest”, ich sens wyłania się z  czegoś, co nie jest 
nimi samymi: od strony horyzontu świata i  dzięki światłu. Zarów-
no Husserl, jak Heidegger pozostają więźniami greckiego pryma-
tu w i d z i a l n o ś c i   – Henry kładzie na to nacisk nie mniejszy niż 
Lévinas. Tam, gdzie jawienie się, manifestowanie się, rozumiane 
jest jako uwidacznianie, pojawianie się w  świetle, niezbędny jest 
dystans zewnętrzności i  transcendencja.
 Problem powstaje wówczas, gdy chcemy zdać sprawę z  jawienia 
się sobie samemu tego, komu (czy czemu?) coś się w  ogóle jawi. 
Henry jest zdania, że  jeżeli fenomenologia ma być konsekwentna, 
powinna założyć, że  samo ujawnianie się musi być w  pewien źród-
łowy sposób jawne d l a  s i e b i e. Gdyby jednak wyłaniało się ono 
z  horyzontu świata i w  „świetle”, to byłoby dla siebie nieodwołal-
nie obce, nie byłoby nigdy sobą, lecz czymś innym. Henry natra-
fia więc najpierw na podobny problem, jak kiedyś Hegel, a  później 
Lévinas: poznawanie nie dotyczy nigdy tego, co niepowtarzalne: 
każde „tu i  teraz” jest od razu także innym „tu i  teraz”, to zna-
czy ostatecznie ogólnym. Poznawanie jest od razu „totalizujące”, 
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a  światło jest obojętne względem oświetlanego konkretu. Dlatego 
Henry postanawia tropić odsłanianie się rzeczywistej t o ż s a m o -
ś c i  w  samym odsłanianiu, a  raczej w  jego ostatecznych warun-
kach możliwości. Gdyby jednak k a żd a  postać jawienia musiała 
dokonywać się z  intencjonalnego dystansu i w  obrębie horyzontu, 
który jest horyzontem świata, to wówczas sam „akt” jawienia się, 
i  ewentualny podmiot tego aktu, musiałyby na zawsze pozostać 
nieznane. Gdyby bowiem akt mógł być poznawany jedynie z  dy-
stansu i  jako  – najszerzej nawet rozumiany  – przedmiot, wówczas 
pozostawałby wciąż w  obrębie świata, na równi z  innymi przed-
miotami, co wykluczałoby jego samopoznanie. Tymczasem pier-
wotne jawienie się podmiotu sobie musi być możliwe, ponieważ 
faktycznie ma miejsce; warunek możliwości wszelkiego jawienia się 
ma charakter „samoobecności”. Ale dlatego ta samoobecność musi 
posiadać cechy radykalnie odmienne od świadomości intencjonal-
nej. Musi być c a łk o w i c i e  nieprzedmiotowa, immanentna, poza-
światowa i  niewidzialna, a  nawet  – jak się okaże  – w  gruncie rzeczy 
nie-dialogiczna.
 W ten sposób Michel Henry odkrywa nową dziedzinę fenome-
nologii, jaką jest to, co nazywa ży c i e m. Fenomenologia życia, jaką 
uprawia Henry 1, jest paradoksalna, ponieważ traktuje o  dziedzinie, 
która z  definicji wymyka się nie tylko widzialności, ale także r ó ż -
n i c y, której, jak się zdaje, wymaga myślenie i  mówienie oraz to, 
o  czym się myśli i  mówi. Równocześnie jednak  – właśnie paradok-
salnie  – Henry znakomicie tę dziedzinę analizuje i  opisuje, „una-
ocznia” ją, co każe się zastanowić zarówno nad ogromnymi możli-
wościami fenomenologii, jak i nad obecnością logosu w  głębi tego, co 
wymyka się kategoriom intelektu. Tutaj także zawiązuje się teolo-
gia tego filozofa, która wyzwala pytania nad samym sensem logosu, 
jego tożsamością z  rozumem i  słowem, a  zarazem nad faktycznymi 
granicami racjonalności  – a  więc także rozumnej intuicji  – w  tro-
pieniu owego sensu. Niestety nie będziemy w  stanie tych ważnych 
pytań w  tym miejscu postawić.
 To, co według Henry’ego nie podlega władzy widzialności 
i  intelektu  – to a f e k t y w n o ś ć, której specyfikę Henry analizuje 

1 Nie jest to jedyna próba fenomenologii życia  – odmienną jej wersję propo-
nuje, pisząca w  USA i  po angielsku, polska filozofka, Anna-Teresa Tymieniecka, 
zob. 3 tomy Logos and Life (Kluwer).
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w  polemice z  Schelerem i  Heideggerem. Nie sposób przytaczać tu 
tych znakomitych analiz. Ukazuje w  nich Henry radykalną nie-inten-
cjonalność uczuciowości, to znaczy także jej własny nie-intencjonalny 
i  autonomiczny sens. Jest to możliwe dlatego, że  istotą afektywności 
konstytuującej życie jest całkowita i m m a n e n c j a, to znaczy odno-
szenie się wyłącznie do s i e b i e. Właśnie to „siebie” jest tu kluczo-
we. Uczuciowość objawia, według Michela Henry’ego, pierwotną 
s o b o ś ć  (Soi), najbardziej elementarną tożsamość, absolutną jed-
ność s a m o - d o z n a w a n i a. Afektywność jest samo-poruszeniem, 
odczuwaniem siebie, w  którym dochodzi do pierwotnego objawia-
nia się jako takiego, stanowiącego w  tym sensie ostateczny warunek 
możliwości wszelkiego objawiania się w  ogóle. Bowiem każdemu 
objawianiu się w  stylu intencjonalnym  – a  więc i  myśleniu  – musi 
towarzyszyć samo-odczuwanie się podmiotowości tego myślenia.
 Problem samoodczuwania prowadzi nas wprost do fenomenu 
cielesności, oczywiście nie ciała-przedmiotu, lecz ciała-podmiotu. 
O  ciele podmiotowym mówili fenomenologowie od dawna: Hus-
serl (rozróżniając Leib i  Körper), Merleau-Ponty czy Gabriel Mar-
cel. Ciało-podmiot jest oczywiście ciałem odczuwającym. Ale jak 
odczuwającym? Dotykam jedną ręką powierzchnię drugiej  – obie 
odczuwają skórę, ale jedna w  sposób całkowicie pasywny, druga 
przeciwnie; dzięki poruszeniu, „kinestezie”. Czy jednak na to, by 
dowiedzieć się, że  coś czujemy, musimy zachowywać się tak, by do-
znać jakiegoś w r a ż e n i a? Nie, gdyż podobne wrażenia mogą po-
chodzić zarówno z  zewnątrz, jak z  wewnątrz (np.  mięśnie mogą bo-
leć z  mojego wysiłku albo z  uderzenia napastnika). Objawianie się 
cielesności samej sobie, np.  w  czasie ruchu, dokonuje się wyłącznie 
od wewnątrz, w  czystej immanencji:

W ten sposób ruch nie jest poznany przez nic innego, jak tylko przez 
siebie samego, nie jest ujmowany przez władzę czucia, którego byłby 
intencjonalną zawartością (...). Źródłowa cielesność wyklucza zatem 
wszelką transcendencję, jeszcze nie rozpościera się w  niej żadna ze-
wnętrzność. Cielesność jest radykalną wewnętrznością 2.

2 M. Henry, Phénoménologie de la vie, t. 1: De la phénoménologie, dz. cyt., s.  34 
[por. tłumaczenie tego samego fragmentu dokonane przez M. Drwięgę: „A więc 
ruchu nie poznaje się przez nic innego, jak przez niego samego, nie jest on poj-
mowany przez władzę czucia będącą intencjonalną treścią (…). Źródłowa cie-
lesność jest więc wykluczona z  wszelkiej transcendencji, w  niej nie rozpościera 

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2010 
MICHEL HENRY FENOMENOLOG ŻYCIA 
Redakcja naukowa Andrzej Gielarowski, Robert Grzywacz



220 Karol Tarnowski

Owo samo-odczuwanie definiuje teraz od strony fenomenologicz-
nej życie. Życie polega na nieustannym samo-odczuwaniu, które 
może przybrać takie czy inne jakości, np.  cierpienie lub przyjem-
ność, ale znajduje się w  gruncie rzeczy poniżej jako t r a n s c e n -
d e n t a l n y  warunek możliwości wszelkiego objawiania się. Nie da 
się tego życia pomyśleć inaczej niż odczuwając je i w  tym sensie  – 
twierdzi Henry  – nie da się go w  ogóle pomyśleć w  jego radykalnej 
nie-intencjonalności. Lecz tak rozumiane życie zawiązuje  – i  to jest 
kluczowe  – elementarną podmiotową t o ż s a m o ś ć, która jest każ-
dorazowo ściśle i n d y w i d u a l n a  i  której nie sposób zanegować.

Samo-pobudzenie jest istotą sobości (l’ipséité), jeśli Sobość polega na 
fakcie odczuwania siebie samego, tożsamością pobudzającego i  pobu-
dzanego (...). Ja odróżnia się od innego, ponieważ jest źródłowo samym 
sobą i  jest nim w  swoim samo-pobudzeniu i  przez nie 3.

Michel Henry przecina w  ten sposób za jednym zamachem współ-
czesne dywagacje na temat istnienia lub nieistnienia podmiotu, po-
nieważ nie ma tu niczego do dowodzenia; póki żyjemy, jesteśmy 
immanentnym samo-odczuwaniem, które konstytuuje to, co Henry 
nazywa sobością (Soi). Na temat tego terminu będzie trzeba coś po-
wiedzieć, ale intencja filozofa jest jasna; dzięki samo-odczuwaniu 
i  w  nim jesteśmy czystą tożsamością. Jeśli przypomnimy sobie zna-
ne, dotyczące tożsamości podmiotu, rozróżnienie Ricoeura na idem 
i  ipse, to „życie” u  Michela Henry’ego konstytuuje raczej idem niż 
ipse  – ale zarazem idem, które wykazuje się od wewnątrz, w  prze-
życiu, i  nie ma nic wspólnego ani z  żadną substancją w  świecie, ani 
z  podmiotem intencjonalnej świadomości. Jest to jednak zarazem 
cielesność, której nie można oderwać od duchowości: „I jest to być 
może także to, co nazywamy naszą duszą” 4.

się już żadna zewnętrzność. Cielesność jest radykalną wewnętrznością”, tenże, 
O  fenomenologii, dz. cyt., s.  64  (przyp. red.)].

3 M. Henry, Phénoménologie de la vie, t. 1: De la phénoménologie, dz. cyt., s.  51 
[por. tłumaczenie tego samego fragmentu dokonane przez M.  Drwięgę: „Samo-
pobudzanie jest istotą bycia sobą (ipséité), jeśli Sobość (Soi) polega na odczuwaniu 
samego siebie, tożsamości pobudzającego i  tego, co pobudzane (…). Ja odróżnia 
się od innego, ponieważ jest sobą samym źródłowo, a  jest nim w  swoim samo-
pobudzeniu i  poprzez nie”, tenże, O  fenomenologii, dz. cyt., s.  83  (przyp. red.)].

4 Tamże, s.  35 [por. tłum. M. Drwięgi w: tenże, O  fenomenologii, dz. cyt., 
s.  65  (przyp. red.)].
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 Ponieważ elementarna, samo-odczuwająca sobość (Soi) jest naj-
ściślej immanentna, otwiera ona wymiar niewidzialności w  ścisłym 
sensie, bowiem widzialność zakłada zawsze różność i  transcenden-
cję. W  ten jednak sposób można powiedzieć, że  Soi jest ponadcza-
sowe, gdyż czas jest zewnętrznością par excellence. Henry rozumie 
czas w  perspektywie myśli Husserla i  Heideggera jako elementar-
ne „poza-sobą”, elementarną „ekstazę”, która konstytuuje horyzont 
świata: świat to, jak u  Heideggera, całość naszych skończonych 
projektów, które wraz z  środkami do ich realizacji odsłaniają się 
dzięki ekstazom czasowym  – najpierw przyszłości, następnie prze-
szłości i  dopiero przez nie określonej teraźniejszości. Henry myśli 
samo-odczuwanie jako czystą, ponadczasową teraźniejszość, któ-
ra z  tej racji jest także obojętna na śmiertelność, która jest zawsze 
śmiercią-w-świecie. Równocześnie jednak samo-odczuwanie nie 
jest statyczne: jest właśnie życiem, to znaczy nieustannym samo-
-pobudzaniem, „przychodzeniem-w-siebie”, którego afektywne to-
nalności nie są jednakowe, są wyznaczone przez dwa bieguny cier-
pienia i  rozkoszy. Jest to jednak coś więcej niż doznaniowość  – jest 
to przestrzeń niewidzialności, w  której może zagnieździć się duch, 
np.  sztuka i  religia.
 Dialektyka nastrojów stawia nas mimo wszystko przed rzeczy-
wistością czasu, co do którego Henry wyznaje: „Życie jest tempo-
ralnością, lecz temporalność życia trudna jest do pomyślenia” 5. Nie 
jest to jednak niemożliwe i  filozof rozwija ciekawą koncepcję czasu, 
niezbyt daleką od bergsonowskiej. Uważa on, że  specyfika c z a -
s u  ży c i a  polega na tym, że  jako absolutnie immanentny nigdy 
nie jest „poza sobą”, nic w  nim nie mija, lecz jakby „nawija” się na 
siebie i  trwa w  sobie, gdyż „jest” jedynie w  teraźniejszości  – dlatego 
w  gruncie rzeczy nie różni się od wieczności.
 Jednakże wewnątrz naszego życia zawiera się to, co nazwaliby-
śmy w  języku Heideggera jego faktycznością.

To, że  życie odczuwa siebie oznacza, że  nie stworzyło samo zawartości 
swojego odczuwania  – siebie samego  – że  odczuwa siebie jako to, czego 
nie stworzyło, lecz zostało to mu dane i  nie przestaje być mu dawane 
jako to, co w  nie przychodzi od tego czym samo nie jest 6.

5 Tamże, s.  53 [por. tenże, O  fenomenologii, dz. cyt., s.  85  (przyp. red.)].
6 M. Henry, Phénoménologie de la vie, t. 1: De la phénoménologie, dz. cyt., s.  56 [por. 

tenże, O  fenomenologii, dz. cyt., s.  88: „To, że  życie doświadcza siebie, oznacza, 
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Jesteśmy w  życie „rzuceni”, nie możemy się od niego odłączyć, je-
steśmy względem niego absolutnie pasywni w  innej, głębszej jesz-
cze pasywności niż pasywność samego odczuwania. Oto punkt 
zaczepienia dla nowej metafizyki Michela Henry’ego i  dla jego 
chrystologii.

II

Michel Henry uważa, że  owa „faktyczność” (pojęcie, którego Hen-
ry w  zasadzie nie używa) naszego życia oznacza, że  wypływa ono 
z  absolutnego życia Boga. Skąd jednak „idea” Boga? Henry czerpie 
ją przede wszystkim ze zgodności, jaką odkrywa między swoją my-
ślą a  Ewangelią św. Jana, ale także pismami mistycznymi  Eckharta. 
Zarazem jednak nie cofa się przed legitymizacją tej idei poprzez pa-
radoksalną jej destrukcję, jaką dokonuje w  bardzo interesujących 
uwagach na temat „dowodu ontologicznego” św. Anzelma. Naj-
pierw zakłada słusznie, że  żadna, dokonująca się w  intelekcie ope-
racja na pojęciach nie jest możliwa bez uprzedniego dania czegoś 
w   i n ny m  porządku.

I tak istnienie in intellectu Boga lub ego jest możliwe do pojęcia jedynie 
pod warunkiem donacji w  innym porządku, który jedynie jest ważny 
i  o  którym sam intellectus nic nie wie i  nie może wiedzieć niczego 7.

Inaczej mówiąc, fenomenologia ma zawsze pierwsze słowo. Ale jest 
to fenomenologia szczególna, gdyż „Boga nikt nigdy nie widział” 8. 
Bóg musi się objawić, to znaczy d a ć  s i ę  nam. Ale to „jak” do-
nacji „nie jest niczym innym niż samą manifestacją rozpatrywaną 
w  materialności fenomenologicznej jej czystej fenomenalności” 9. Ta 
czysta fenomenalność nie jest  – jak wiemy  – niczym zewnętrznym 
i  niczym w  porządku widzenia,

że  nie ustanowiło ono samo treści swego doznawania  – samego siebie  – że  do-
świadcza je jako to, czego nie ustanowiło, lecz co zostało mu dane i  nie przestaje 
być mu danym, jako to, co do niego przychodzi w  oparciu o  to, czym ono nie 
jest”  (przyp. red.)].

7 M. Henry, Phénoménologie de la vie, t.  4: Sur l’ethique et la religion, dz. cyt., 
s.  71-72.

8 Tamże, s.  72.
9 Tamże.
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gdyż w  zewnętrzności nie ukazuje się nigdy nic co byłoby ukonstytuo-
wane w  sobie samym jako wewnętrzność i  jako Sobość, jako absolutną 
sobość, jaką jest bez wątpienia boska istota 10.

Ponieważ zaś porządek widzenia jest porządkiem intelektu, który 
nie dosięga nigdy rzeczywistości, lecz tylko „zjawy”, to droga do 
Boga poprzez ideę jest z  góry wykluczona. Pozostaje jedyna dro-
ga  – poprzez „istotę życia”, gdyż, jak pisał Eckhart, „Istota życia 
jest Bogiem” i  „Istota Boga jest moim życiem” 11. Henry nie waha 
się brać całkowicie formuły Eckharta za swoje. „Jedność duszy 
i  Boga polega na fakcie, że  istota pierwszej, jako istoty życia, jest 
także istotą Boga” 12. Ale co to za istota? I  co te formuły filozoficznie 
usprawiedliwia?
 Michel Henry uważa przede wszystkim, że  życie dane poprzez 
samo-poruszenie, afektywność, jest absolutne, pozaczasowe, poza-
kosmiczne. Jednakże, choć samo-pobudzenie jest dane tylko w  ele-
mentarnej, odczuwanej tożsamości k a żd e j  „sobości”, to i s t o t a 
życia jest czymś bardziej pierwotnym. Zacytujmy filozofa:

Przed tą tożsamością poruszającego i  poruszanego, przed tym do-
świadczeniem, w  którym to, co odczuwa i  to, co odczuwane przylegają 
do siebie i  są jednym, przed tą Jednością stworzoną (naturée) i  by się ona 
spełniła, spełnia się istota życia, ruch jej wiecznego przychodzenia do 
siebie samej, w  którym rodzi się każdorazowo poszczególna Sobość  – ta 
Sobość, którą jestem 13.

Inaczej mówiąc, „istota życia” jest twórcza, a  ponieważ jest ono po-
zakosmiczne i  wieczne  – jest ono Bogiem, który staje się tożsamy ze 
mną: „Bóg rodzi się jako ja sam”. Na tym polega d a w a n i e  przez 
Boga siebie.

W ten sposób Bóg daje dając samego siebie, dając wszystkiemu co żyje 
swoje własne życie i  dając to „nie może dawać mało”, daje wszystko. 
Całkowity dar z  siebie, ze wszystkiego, jest najwyższą Dobrocią 14.

10 Tamże.
11 Tamże, s.  74.
12 Tamże.
13 Tamże, s.  76.
14 Tamże.
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 Wynika z  tego, że  p o m i m o  naszej tożsamości z  sobą w  Życiu, 
jesteśmy jednak w  stanie dostrzec, że  n i e  jesteśmy z  tym życiem 
ontologicznie tożsami, lecz jesteśmy w  życie „wrzuceni”: „jeste-
śmy w  nasze życie wrzuceni przez wieczyste przychodzenie życia 
w  siebie” 15. Henry używa tu tego samego terminu co Heidegger 
w  Sein und Zeit i  wyciąga z  tego konsekwencje: być rzuconym w  ży-
cie to m u s i e ć  doznawać zarówno cierpień, jak radości, co jednak 
samo jest  – uważa Henry  – radosne: „W cierpieniu tego, czym jeste-
śmy, rozkoszujemy się istotą życia i w  ten sposób samym Bogiem” 16. 
Spróbujemy w  trzeciej części postawić w  związku z  tym pewne zna-
ki zapytania.
 Lecz to bynajmniej nie wszystko, gdyż w  tym punkcie rozpoczy-
na się może najoryginalniejsza część filozofii Michela Henry’ego, 
mianowicie jego chrystologia. Jej waga polega przede wszystkim 
na tym, że  chce ona być chrystologią w  ścisłym sensie fenomenolo-
giczną, a  zarazem wierną Ewangelii. Stanowi ona temat dwóch za-
sadniczych książek: C’est moi la Vérité (Ja jestem Prawdą) i  Incarnation 
(Wcielenie), a  także książki Paroles du Christ (Słowa Chrystusa) oraz 
kilku istotnych artykułów. Henry stara się być wierny świadectwu 
i  myśli ewangelistów; bardzo wnikliwie i  uważnie komentuje Nowy 
Testament, prowadząc jednocześnie wszystkie nici komentarza do 
swojej filozofii życia. Jego przewodnikiem jest teologia i  słownictwo 
św. Jana: Logos rozumiany jako życie i  prawda, a  przede wszystkim 
najmocniejsze objawienia Jezusa: „Ja i  Ojciec jedno jesteśmy”, „Nie 
jestem ze świata”.
 Kluczem do chrystologii Michela Henry’ego  – którą nazywa 
Arcy-chrystologią  – jest z  jednej strony przemiana pojęcia prawdy, 
dokonująca się w  świadectwie Chrystusa o  sobie samym, z  drugiej 
strony pogłębienie Henry’owskiej koncepcji boskiego Życia. Za-
cznijmy od tego drugiego punktu.
 Henry uważa, że  choć życie jest nieśmiertelne i  wieczne, to rów-
nocześnie  – na co wskazuje samo pojęcie życia  – nie jest statyczne.

Życie nie «jest», życie przybywa i  nie przestaje przybywać (...). Życie 
jest samo-odczuwającym się samo-ruchem nie przestającym się samo-
-odczuwać w  samym swym ruchu 17.

15 Tamże, s.  79.
16 Tamże, s.  80.
17 M. Henry, C’est moi la Vérite, dz. cyt., s.  74.
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Otóż samo-odczuwanie (czy samo-pobudzenie  – pasywność 
i  aktywność stanowią tu jedno), to właściwość podmiotowej cie-
lesności  – życie i  cielesność to jedno. W  tym samo-odczuwaniu za-
wiązuje się t o ż s a m o ś ć  każdego odczuwającego. Lecz należy od-
różnić odnajdywanie się każdej indywidualnej „sobości” w  życiu 
i   t r a n s c e n d e n t a l n e  zawiązywanie się samego życia: „Gdyż 
nic ani nikt nie mógłby dojść do życia gdyby to dochodzenie do 
Życia nie wspierało się na własnym dochodzeniu Życia do siebie” 18. 
Ponieważ Życie jako takie polega na zawiązywaniu się tożsamości 
odczuwania, dlatego Henry mówi o  przynależności do s a m e g o 
Życia p i e r w o t n e j  Sobości:

Ta poszczególna Sobość, w  której życie obejmuje samo siebie, ta Sobość, 
która jest jedynym możliwym sposobem, w  jaki to obejmowanie się do-
konuje, jest Pierwszym Żyjącym 19.

Henry transponuje tę sytuację na relację Boga-Ojca do Syna:

Ojciec  – jeśli rozumiemy pod tym ruch, którego nic nie poprzedza (...) 
rodzi w  sobie odwiecznie Syna, jeśli rozumiemy pod tym Pierwszego 
Żyjącego, Tego, w  którego odwiecznej Sobości Ojciec odczuwa siebie 
samego 20.

Tego pierwotnego Żyjącego nazywa Henry Arcy-Synem, w  którym 
Ojciec się objawia  – który jest jego Logosem  – a  równocześnie się ro-
dzi; rodzenie to jednak nie ma nic wspólnego z  „przychodzeniem 
na świat”: „Rodzić się nie oznacza przychodzić na świat. Rodzić się, 
to przychodzić do życia” 21. Lecz ponieważ nie ma życia bez samo-
-odczuwania, dlatego Ojciec i  Syn warunkują się wzajemnie: „Życie 
rodzi samo siebie jako ten Żyjący, jakim ono jest w  swoim samo-
-rodzeniu” 22. Ponieważ jednak zarazem to rodzenie się Życia, które 
jest zawiązywaniem się pierwotnej Sobości, ma charakter t r a n s -
c e n d e n t a l n y, to dokonuje się ono de facto w   k a żd y m  z  nas, 
w  stopniu  – i  jest to zasadnicze  – w  jakim jesteśmy niepowtarzal-
nymi, absolutnie unikalnymi jednostkami, ponieważ tak jesteśmy 

18 Tamże, s.  73.
19 Tamże, s.  76. 
20 Tamże.
21 Tamże, s.  79.
22 Tamże, s.  80.

Michel Henry...15 
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sobie dani w  samoodczuwaniu: nikt nie może za nas odczuwać ra-
dości czy cierpień. Dlatego chrześcijaństwo ma sens uniwersalny:

Jedynie dlatego, że  Życie zrodziło w  sobie Sobość Pierwszego Żyjącego, 
to w  tym Życiu i w  Tożsamości Sobości, w  której odczuwa ona samą sie-
bie, będzie odtąd możliwy każdy żyjący  – jako żywa Sobość 23.

Na tym polega pośrednictwo Chrystusa, które ma w  istocie charak-
ter ontologiczny i  dlatego dopiero także teologiczny. Na tym zasa-
dza się to, co Henry nie waha się nazwać „gnozą”.
 Trzy  – sspomiędzy wielu  – konsekwencje pośrednictwa Chrystu-
sa wydają się z  punktu widzenia filozoficznego szczególnie ważne. 
Jedna  – to przemiana samego pojęcia p r a w d y   – Logos jako ob-
jawiająca Prawda ma charakter o s o b o w y  i  ściśle indywidualny. 
Nie jest to żadna prawda naukowa i  bezosobowa, „ale, przeciwnie, 
Prawda, która jest pewnym Ja, Sobością, a  co więcej, tym szczegól-
nym Ja, jakim jest Chrystus: sam Chrystus i  nikt inny” 24. Bezpośred-
nią tego konsekwencją jest rola św i a d e c t w a.

Jeśli zatem to Chrystus jest Prawdą, tylko On może świadczyć o  sobie, 
mówić prawdziwie, kim on jest albo czym jest. On i  nikt inny 25.

Równocześnie w  Chrystusie objawia się samo Życie, a  więc  – Bóg: 
„To zatem nie tyle Chrystus, ściśle mówiąc, daje świadectwo o  so-
bie, lecz Bóg” 26. Konsekwencja trzecia  – dla nas chyba najważniej-
sza  – to zmartwychwstanie. Tkwi już ono w  prawdzie Życia, w  któ-
rym nie ma śmierci, ponieważ nie jest to życie ze świata, lecz życie 
niewidzialne, a  jednak cielesne  – życie, w  którym, jak w  autentycz-
nej myśli biblijnej, nie ma rozdziału na duszę i  ciało. Jest to życie, 
które nieustannie otrzymujemy i o  którego absolutności ono samo 
w  nas świadczy.

Paruzja absolutu błyszczy na dnie najzwyklejszej impresji (...). Ciało 
nie kłamie, gdyż nie może kłamać, albowiem w  głębi jego samego, tam 
gdzie jest ono pochwycone przez Życie, jest to Życie, które przemawia, 
Logos życia, Arcyrozumność Janowa 27.

23 Tenże, Phenomenologie de la vie, t.  4, dz. cyt., s.  126.
24 Tamże, s.  122. 
25 Tamże.
26 Tamże, s.  123.
27 Tenże, Incarnation, dz. cyt., s. 367.
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Nasze życie jest świadectwem tego, co od nas większe, choć zara-
zem z  nami tożsame.

III

Imponująco konsekwentna i  odkrywcza filozofia Michela Henry’ego 
pobudza do myślenia i  wyzwala  – jak każda filozofia godna tego 
miana  – znaki zapytania. Wyzwala jednak najpierw podziw.
 W moim przekonaniu najbardziej twórczym i  naprawdę nowym 
odkryciem Henry’ego jest dotarcie do tego, co można by nazwać 
fenomenalizacją „aktu istnienia” rozumianego jako a k t  ży c i a. 
To, o  czym pisał Tomasz z  Akwinu, a  co zostało zinterpretowane 
przez Etienne Gilsona jako prymat, niemożliwego do spojęciowa-
nia, a k t u  „istnienia” nad pojęciowalną „istotą”, uzyskało w  filo-
zofii Michela Henry’ego, po raz pierwszy w  historii filozofii, swo-
ją p r z e ży c i o wą  legitymizację. To, że  pierwotne jawienie się jest 
nie tylko po prostu wewnętrzną obecnością doznawania i  afektu, 
ale poniekąd jedyną obecnością dla siebie r z e c z y w i s t o ś c i   – jest 
odkryciem genialnym w  swej prostocie i o  ogromnym znaczeniu 
dla metafizyki. W  gruncie rzeczy Henry jest tu wielkim odnowicie-
lem metafizyki istnienia jako metafizyki immanencji, immanentne-
go aktu życia. Ukazuje także niezbędność fenomenologii nie tylko 
jako uzupełnienia tej metafizyki, ale przede wszystkim jako jej le-
gitymizacji. Dlatego w  tej filozofii następuje też z  jednej strony od-
dzielenie tak rozumianego istnienia od Heideggerowskiego bycia, 
z  drugiej strony nadanie ontologii jako takiej ożywczego impulsu. 
Wraz z  tym uzyskało nowe oświetlenie zagadnienie prymatu szero-
ko rozumianego a k t y w n e g o  p r z e ży w a n i a  nad abstrakcyjną 
pojęciowością metafizyki bytu rodem z  Parmenidesa. W  tym punk-
cie myśl Michela Henry’ego znalazła się nieoczekiwanie w  pobliżu 
Osoby i  czynu Karola Wojtyły, gdzie znajdujemy podobne ożywcze 
intuicje.
 Drugim odkryciem tej filozofii jest zstąpienie do fenomenolo-
gicznych źródeł kartezjańskiej pewności, dzięki podstawieniu pod 
świadomość jako taką s a m o-poczucia, które zawiązuje z  koniecz-
ności i n d y w i d u a l n y  p o d m i o t. Gdyż w  ten sposób nie da się 
już usprawiedliwić „śmierci podmiotu” przez monopol nieokreślo-
nej pozostałości świadomości transcendentalnej jako generatorki 
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sensów, którą da się pomyśleć bez podmiotowości. Przywraca to do 
życia na pewnym poziomie rzeczywistość konkretnego Ja, co jest 
bezcenne tam, gdzie wchodzi w  grę to, co metafizyczne i  religijne.
 Trzecim wreszcie odkryciem tej filozofii jest wprowadzenie do 
filozofii na pełnych prawach „niewidzialności”. Pojęcie to, oczy-
wiście w  filozofii obecne (choćby u  Merleau-Ponty’ego), nie utoż-
samiając się zarazem z  heideggerowską „skrytością”, nie stanęło 
nigdy do tego stopnia w  centrum filozofii. Niewidzialne bowiem 
nie jest tu tym, co skryte  – wprost przeciwnie, jest to synonim pier-
wotnego objawienia, które w  ten sposób zostało oddzielone od wi-
dzialności, otwierając drogę m.in. do nowej fenomenologii mistyki, 
a  także  – co może jeszcze ważniejsze  – do fenomenologii profety-
zmu, o  której pisał nie tak dawno Lévinas oraz do fenomenologii 
świadectwa, paląco dzisiaj potrzebnej.
 Ale za odkrycia płaci się  – jeśli wolno tak nieco arogancko po-
wiedzieć  – nieuchronną jednostronnością. W  wypadku filozofii Mi-
chela Henry’ego wydaje się ona dotyczyć przede wszystkim dwóch 
kluczowych spraw: myślenia oraz  – relacji do Boga.
 1. Pytanie, które po tylu odkryciach i  filozoficznych zawirowa-
niach wciąż stoi przed filozofią, to pytanie: „co znaczy myśleć?”. 
Cenne wykłady Heideggera pod tym tytułem, podobnie jak np.  stu-
dium Hanny Arendt, dalekie są od wyczerpania tematu. Filozofia 
Michela Henry’ego, podobnie jak filozofia Lévinasa, podkreślając 
prymat tego, co nieteoretyczne i  prowadząc do nowej filozofii, nie 
odkrywa zarazem wprost nowego rozumienia myślenia. Jeśli bo-
wiem możliwa jest na poziomie r e f l e k s j i  nowa filozofia tego, co 
nieteoretyczne, afektywności czy spotkania z  drugim, to możliwa 
jest także na poziomie p r z e d - r e f l e k s y j n y m  obecność innej 
niż przedmiotowo-intencjonalna myśli.
 Michel Henry wydaje się interpretować myślenie o  wiele zbyt re-
strykcyjnie. Przede wszystkim uważa je w  całości za modus greckiej 
widzialności, co nie jest zbyt przekonujące  – jakby nie było, myślenie 
jako akt jest t a k ż e  niewidzialne, nie tylko afektywność! Nie tylko 
nasze codzienne „zatroskanie” czy nasze przeżywanie drugich, ale 
także ściśle indywidualne drogi do Boga mają charakter specyficz-
nego, c a ł o ś c i o w e g o, na poły teoretycznego, na poły praktycz-
nego i  emocjonalnego myślenia, bynajmniej nie ogarniętego obsesją 
widzialności  – w  odniesieniu do Boga mówi o  tym np.  illative sense 
Johna Henry’ego Newmana. Bowiem świadomość przedrefleksyjna 
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zawiera w  sobie z  konieczności obecność potencjalnego myślenia, 
bez którego filozofia byłaby bezradna, gdyż nie miałaby do czego 
nawiązywać w  swoim dążeniu do prawdy rzeczywistości. Odczu-
wanie nie może być zatem t y l k o  odczuwaniem, ale także ukrytą 
obecnością czegoś, co z  myśleniem blisko spokrewnione  – właśnie 
owym przedrefleksyjnym jego modusem, który trzeba rozjaśniać. 
Francuska filozofia refleksji ma na tym polu poważne osiągnięcia. 
Kiedy Gabriel Marcel w  Dzienniku Metafizycznym odróżnia „myślenie 
w  łonie wiary”, wiary pozakonfesyjnej od „myślenia na temat wia-
ry”, traktuje właśnie o  tym modusie myślenia, które powinno stać 
się materiałem „refleksji drugiej”  – po dokonaniu wpierw destrukcji 
pośpiesznie klasyfikującej „refleksji pierwszej”. Gdyż niewątpliwie 
pokusa petryfikującej teoretycznej myśli, dążącej za wszelką cenę do 
pojęć „jasnych i  wyraźnych”, jest ogromna. Lecz nie każde myślenie, 
które uświadamia sobie o  czym myśli, myślenie w  szerokim sensie 
intencjonalne, musi być „światowe”, martwe i  oderwane od rzeczy-
wistości  – może być myśleniem u c z e s t n i c z ą c y m  w  rzeczywi-
stości. Nazwą na całość tego, w  czym podmiotowi myślącemu dane 
jest uczestniczyć jako w  jego własnym, a  przecież go przerastającym 
„żywiole”, z  którego czerpie sensy  – jest Logos. Michel Henry jest 
w  tym może także bliski myśli Henry Duméry’ego.
 Myślenie  – powiedzmy to ogólnie  – rozpięte jest między p r a -
- d y s t a n s e m a   u c z e s t n i c t w e m. Ani bez jednego, ani bez dru-
giego nie byłoby ono możliwe. Wydaje się jednak, że  o  ile k a ż -
d e  filozoficzne myślenie jest nieuchronnie uprzedmiotawiające, 
w  stopniu w  jakim jest tematyzujące  – gdyż temat jest także sui ge-
neris przedmiotem myślenia  – to w  tej mierze jest radykalizacją pra-
-dystansu i  równocześnie swoistym „uwalnianiem” się od uczestni-
ctwa. Lecz równocześnie filozofia, która chce badać rzeczywistość 
bliską człowiekowi, może, właśnie dzięki ciężarowi uczestnictwa, 
coraz wierniej zdawać sprawę z  przedrefleksyjnych modi ludzkiej 
przytomności  – od afektywności, po praxis etyczną i  drogę mistycz-
ną  – i w  ten sposób stawać się filozofią „z wnętrza uczestnictwa”.
 Tak czy owak trzeba wyraźnie powiedzieć: człowieczeństwo  czło-
wieka zasadza się p r z e d e  w s z y s t k i m  na myślącym stosunku 
do transcendentnych wartości  – prawdy, dobra, piękna  – poprzez 
które ujmuje on, czy o  tym wie czy nie, rzeczywistość. Nie znaczy 
to wcale, że  jest on z  tej racji zawsze tzw. „myślącym człowiekiem”, 
m.in. dlatego, że  wartości angażują jego emocje, które zaburzają 
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albo zastępują myślenie. Człowiek myślący wie jednak, że  o  ile cza-
sem udaje mu się coś z  tych wysokich wartości zrealizować, to chce 
on do nich  – transcendentnych i  z  nim nietożsamych  – d ą ży ć.
 2. Religijna metafizyka i  chrystologia Michela Henry’ego zasłu-
guje na najwyższą uwagę. Jest tak przede wszystkim dlatego, że  cał-
kowicie odchodzi od statycznego, parmenidiańskiego pojęcia Bytu 
na rzecz pojęcia Życia, które bliższe jest poniekąd zarówno tomi-
stycznemu Esse Subsistens, jak przede wszystkim Bogu Biblii. Dzięki 
organicznemu powiązaniu Życia z  cielesnością, Henry przybliża się 
także do, drogiej też judaizmowi, idei „Boga cierpiącego” i  Jego bli-
skości z  Chrystusem i  każdym człowiekiem.
 Tym niemniej nasuwa się tu szereg wątpliwości.
 a) Przede wszystkim „absolutne Życie” nie jest d a n e  w  swojej 
absolutności. Raczej dany jest strumień p ły n ą c e g o  w e  m n i e 
życia jako takiego, które może mi się istotnie jawić jako potężny 
„szyfr Boga”  – w  stopniu, w  jakim umiem i  chcę życie jako takie 
a f i r m o w a ć. Gdyż nie jest wcale powiedziane, że  istnienie i  ży-
cie jako takie może stać się jednoznacznym (o ile taki w  ogóle jest) 
szyfrem Boga tylko dzięki swojej f a k t y c z n o ś c i   – mogę chcieć je 
z  powodu nadmiaru doznawanego cierpienia odrzucić. Czym in-
nym jest uznać skończoność swojego życia i   t r a n s c e n d e n t a l n e 
zakotwiczenie w  – ewentualnie  – absolutnym Życiu, a  czym innym 
uznać w  nim t r a n s c e n d e n t n e g o   – choć zarazem także imma-
nentnego  – Boga. Lecz o   i l e  życie otwiera nas na Boga, to stanowi 
także Jego zasłonę  – nie tylko w  sensie niewidzialności, ale także 
niedoświadczalności. Nie ma np.  sensu mówić, że  samo-doznawa-
nie jest d o św i a d c z a n i e m  Boga, p o n i e w a ż  jest doświadcza-
niem życia. Oczekiwania pod adresem idei Boga, które dają o  sobie 
znać poprzez wiele religii, nie pozwalają utożsamić Go po prostu 
z  Życiem. Cierpienie nie jest wprawdzie złem moralnym, ale pro-
test jaki wzbudza jest s p o n t a n i c z n ą  odpowiedzią na to, co  – jak 
pisał Tischner  – „nie powinno być”. Bóg jest nie tylko Dawcą życia, 
ale także Wybawicielem. Dlatego utożsamienie Boga z  samo-dozna-
waniem życia wydaje mi się raczej zubożeniem niż wzbogaceniem 
dojrzewającej przez wiele religii idei Boga. Wydaje mi się ona cofać 
biblijną ideę Boga w  pobliże samo-myślącej myśli Arystotelesa, jak-
kolwiek wzbogaconej o  dynamizm pulsowania afektywności.
 Czy nie jest raczej tak, że  życie wskazuje ku swemu Ź r ó d łu, 
które daje się bardziej p r z e c z u ć niż o d c z u ć?
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 b) Ponadto, choć samo-odczuwanie indywidualizuje czy nawet 
„personalizuje”, to konstytuuje zarazem  – i  Michel Henry to pod-
kreśla  – swoistą transcendentalną m o n a d y c z n o ś ć. Monadycz-
ność ta sugeruje raczej zamknięcie w  swoim doznawaniu niż otwar-
cie na Boga, który  – o  ile nie jest fikcją  – n i e  j e s t  po prostu mną. 
W  tym punkcie trzeba dopowiedzieć, że  język Eckharta, na które-
go Henry powołuje się często, mówiący o  pełnej tożsamości mnie 
i  Boga, jest raczej językiem szczególnych doświadczeń „mistyki 
unitywnej” niż spekulacji filozoficznej czy teologicznej. W  każdym 
razie wstępna decyzja dotycząca „dialogicznego” czy też „monolo-
gicznego” myślenia Boga  – tożsamości i  różnicy  – wydaje się nie-
uchronna. Z  pewnością dialogiczności domaga się sens modlitwy, 
a  także osobowego języka Biblii. Naturalnie samotność nie tylko nie 
wyklucza modlitwy, ale jej sprzyja. Czy jednak nie zakłada to z  ko-
nieczności wyjścia p o z a  czysto transcendentalistyczną perspekty-
wę podmiotowego pra-objawienia w  kierunku uczestnictwa w  Re-
lacji w  sensie buberowskim?
 c) Nie sposób też nie zapytać o  genezę idei Boga w  ogóle  – o  ile 
można o  niej w  modus „w ogóle” mówić. Mam tu na myśli dwie 
sprawy. Po pierwsze to, że  ideę tę d z i e d z i c z y m y, czyli że  bierze 
się ona z  kultury, a  więc „z zewnątrz”, z  wymiaru intersubiektyw-
nego, w  którym interweniuje myślenie i  język. Idea Boga świadczy 
o  Jego samo-objawieniu, ale świadczy też o  ludzkiej odpowiedzi 
na to objawienie, do której nawiązuje filozofia. To prawda, że  Boga 
ludzie wierzący, kontemplatycy, a  zwłaszcza mistycy odnajdują 
w  sobie, w  swoim immanentnym wnętrzu, ale świadczy ona o  moż-
liwości i  konieczności p o m y ś l e n i a  tego doświadczenia i  wyar-
tykułowania absolutnej Inności, takiej jaka dzieli skończoność od 
Absolutu.
 Po drugie  – i  to jest bodaj kluczowe  – jedną z  głównych przesłanek 
afirmacji tej Inności jest w  świetle Biblii istnienie religijno-moralne-
go z ł a, a  przede wszystkim grzeszności człowieka. Grzeszność czy-
li zło popełniane wobec człowieka, ale w  obliczu Boga i  rozpoznane 
w  sumieniu, nie pozwala nigdy człowiekowi na u t o ż s a m i e n i e 
siebie z  Bogiem. Poczucie uniwersalności tej sytuacji  – a  także za-
nurzenia w  zło niezawinionych nieszczęść, na które zgodzić się nie 
sposób  – każe człowiekowi wypatrywać znaków wybawienia. Dla-
tego idea „przebóstwienia”, którą myśl chrześcijańska odważnie 
głosi, nie jest jedynie p o w r o t e m  d o  a k c e p t a c j i  r z u c e n i a 
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w   ży c i e  wraz z  jego cierpieniami i  radościami, lecz raczej nadzieją 
na absolutną nowość niezasłużonej, a  przecież paradoksalnie swo-
im życiem także wypracowywanej unii z  Bogiem. Nie znaczy to, 
że  owa akceptacja życia nie jest istotna; wymaga ona jednak n a -
w r ó c e n i a, które uzdalnia do rozpoznawania Donacji życia i  na 
tej drodze wypełniania sensem pierwotnej „wiary fundamental-
nej”, bez której życie nie byłoby możliwe. Dlatego życie ludzkie nie 
może być j e d y n i e  rzeczywistością samo-odczuwania, podobnie 
jak osoba nie jest tylko tożsamością  – pewnym idem  – która w  tym 
samo-odczuwaniu się zawiązuje. Życie ludzkie, na którego niewi-
dzialność i  immanencję Michel Henry zwraca tak słusznie uwagę, 
jest jednością danej nam cielesności i  pracy ducha, który coś budu-
je  – coś, co dopiero zasługuje na nazwę sobości (Ipse). Sobość nie 
jest na początku  – na początku jest elementarna tożsamość, która 
jednak zawiera w  sobie od razu różnicę  – różnicę nie tylko między 
skończonością a  nieskończonością, ale także między sobą jako „da-
nym” i  sobą jako „zadanym”. Sobość jest tym, co człowiek ze swoim 
życiem, „dzięki Bogu”, robi, tak aby się w  nim rozpoznawał i  mógł 
je r z e c z y w i ś c i e  c a ły m  s o b ą  a f i r m o w a ć.
 Dlatego sądzę, że  ani życie ludzkie, ani Bóg j a k o  Życie nie 
jest po prostu tym, co transcendentalne, to znaczy w a r u n k i e m 
sensów. Jest przede wszystkim tym, co odkrywa poprzez s w o j ą 
treść specyficzny i  najgłębszy s e n s  t e g o  ży c i a   – sens rozumia-
ny jako podstawowe „skąd i  dokąd” tego życia. Jest on jakoś wraz 
z  ludzkim życiem przeczuwany, ukryty w  głębiach ludzkiej pamięci 
i  zarazem upragniony, choć przecież nieoczekiwany  – Bóg jest, jak 
pisał pięknie Jean-Louis Chrétien  – L’inoubliable et L’inéspéré, Nieza-
pomniany i  Niespodziewany. Lecz nie jest to sens po prostu dany, 
a  tym mniej oczywisty: jest on poniekąd zadany do wypracowania 
poprzez relacje z  innymi i  z  samym Bogiem. To właśnie na tym wy-
daje się polegać dynamizm t e g o  życia, który jest nieodłączny od 
specyficznego czasu dobra i  zła, upadków, ale także nawróceń i  wy-
siłków, czyli czasu w o l n o ś c i, bez której życie prawdziwie ludzkie 
jest nie do pomyślenia. W  filozofii Michela Henry’ego wolność jest 
dziwnie nieobecna. Ale dla chrześcijanina ów czas życia jest wciąż 
niesiony przez nieprzemijającą, ponieważ zanurzoną w  wiecznej 
miłości dziejowość Wcielenia, Męki i  Zmartwychwstania.
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Noty o autorach

Henry Michel – zmarły w 2002 roku, jeden z największych myśli-
cieli francuskich drugiej połowy XX wieku. Był profesorem filozo-
fii na Uniwersytecie Paula Valéry w Montpellier oraz wykładowcą 
w  wielu uniwersytetach francuskich i zagranicznych.

Capelle Philippe – prof., filozof francuski, dziekan honorowy i dy-
rektor studiów doktoranckich oraz cyklu staży post-doktorskich 
Wydziału Filozoficznego Instytutu Katolickiego w Paryżu. Zajmu-
je się fenomenologią i filozofią religii, zwłaszcza relacjami między 
filozofią a teologią. Jest, między innymi, redaktorem tomu pt. Phé-
noménologie et Christianisme chez Michel Henry. Les derniers écrits de 
Michel Henry en débat (Paris 2004).

Drwięga Marek – dr hab., filozof i romanista, tłumacz, pracownik In-
stytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania 
skupiają się na antropologii filozoficznej, etyce i filozofii współczes-
nej. Opublikował m.in. pracę Ciało człowieka. Studium z antropologii fi-
lozoficznej (Kraków 2002), w której zawarł rozdział pt. Wcielenie – pod-
stawowa cecha człowieczeństwa. Filozofia żywego ciała Michela Henry’ego.

Dufour-Wierusz Kowalska Gabrielle – dr filozofii, uczennica Je-
anne Hersch i Michela Henry’ego. Współzałożycielka Société Inter-
nationale Michel Henry. Mieszka w Szwajcarii. Zajmuje się badaniem 
myśli Henry’ego oraz analizą fundamentów świata wyobraźni. 
Opublikowała m.in. Michel Henry, un philosophe de la vie et de la praxis, 
Vrin, Paris 1980 oraz Michel Henry, passion et magnificence de la vie, 
Beauchesne, 2003. W języku polskim ukazała się jej książka: Caspar 
David Friedrich. U źródeł wyobrażeń romantycznych (Kraków 2005).

Gielarowski Andrzej – dr filozofii, adiunkt Wydziału Filozoficz-
nego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” 
w  Krakowie, pracownik Instytutu Kulturoznawstwa w/w wydzia-
łu. Zajmuje się filozofią francuską, fenomenologią i filozofią dialo-
gu, podejmując zagadnienia z filozofii człowieka, filozofii kultury 
oraz filozofii religii. Opublikował m.in. artykuł pt. Między przedmio-
towością a życiem. Fenomenologia ludzkiego ciała w myśli Gabriela Mar-
cela i Michela Henry’ego, „Horyzonty Wychowania” 7/2008 (13).
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Gilbert Paul – prof. Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Grego-
riańskiego w Rzymie. Zajmuje się myślą średniowieczną, metafizy-
ką i eklezjologią w dialogu z fenomenologią i hermeneutyką współ-
czesną. Redaktor naczelny przeglądu „Gregorianum”. Opublikował 
m.in. Un tournant théologique de la phénoménologie française? M. Henry, 
J.-L. Marion et P. Ricoeur, „Nouvelle Revue théologique” 124 (2002). 
W języku polskim ukazała się jego książka Wprowadzenie do teologii 
średniowiecza (WAM 1997).

Murawska Monika – dr filozofii, pracownik Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie. Zajmuje się fenomenologią francuską i filozofią 
kultury oraz antropologią kulturową. Autorka m.in. rozprawy dok-
torskiej pt. Kategoria ciała w filozofii Michela Henry’ego.

Podar Ovidiu-Sorin – filozof francuski związany z Uniwersytetem 
w Strasbourgu (Francja). Opublikował m.in. Differences et chiasmes 
de la vie. Christianisme et phénoménologie chez le dernier Henry, „Stu-
dia Universitatis Babes-Bolyai – Philosophia” 1-2/2008 oraz La vie en 
tant que Vie: lecture théologique d’une tautologie entre Michel Henry et 
saint Maxime le Confesseur, „Studia Phaenomenolgica” IX/2009.

Starzyński Wojciech – dr filozofii i tłumacz, adiunkt w Zakładzie 
Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej IFiS PAN. Zajmuje się 
współczesną fenomenologią francuską. Przygotowuje rozprawę ha-
bilitacyjną pt. Neokartezjanizm fenomenologicznej myśli francuskiej. Sar-
tre, Merleau-Ponty, Lévinas, Henry, Marion. Bada także filozofię począt-
ków nowożytności w jej związkach ze scholastyką i fenomenologią.

Tarnowski Karol – prof. dr hab., filozof i pianista, kierownik ka-
tedry Filozofii Boga Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papie-
skiego im. Jana Pawła II w Krakowie. Autor wielu prac poświę-
conych filozofii francuskiej i fenomenologii. Na temat filozofii 
Michela Henry’ego opublikował ostatnio tekst w języku francuskim 
pt. Auto-affection et Dieu, w: Michel Henry. Dossier conçu et dirigé par 
Jean-Marie Brohm et Jean Leclercq, Les Dossiers H, L’Age D’Homme, 
Lausanne (Suisse) 2009.
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