Jarosław MERECKI SDS

310

doświadczenie naznaczone jest bowiem grzechem pierworodnym – możemy
uzyskać wgląd w jego sens na podstawie tego, co jest nam dane niejako in via
negationis. Taki sposób postępowania został szczególnie dobrze uwidoczniony
w analizie pierwotnej nagości, gdzie wstyd jawi się jako odległe echo tego
sposobu postrzegania drugiego, który utraciliśmy wskutek grzechu pierworodnego.
Oczywiste jest, że opisy biblijne nie zdają nam sprawy z powstania człowieka w sposób właściwy współczesnej nauce. Posługują się one językiem
mitu w szlachetnym sensie tego pojęcia. Mit nie jest bajką, historią po prostu
wymyśloną przez kogoś, kto jeszcze nie posiadł narzędzi, aby odpowiednio (to
znaczy: naukowo) wyjaśnić rzeczywistość. Zadaniem mitu jest raczej przechowywanie i przekazywanie tych warstw doświadczenia, które nie mogą zostać
zobiektywizowane w języku nauki. W tym sensie filozofia upodabnia się do
mitu (nie przypadkiem w dialogach Platona Sokrates, by przekazywać prawdy
filozoficzne, sięga właśnie do mitów). Jan Paweł II, analizując mityczny język
opisów biblijnych, odkrywa w ten sposób pokłady doświadczenia ludzkiego
przekraczające uwarunkowania historyczne i kulturowe oraz pozostające poza
obszarem tego, co mogą o człowieku powiedzieć nauki empiryczne.
W Biblii znajdujemy tylko jeden fragment, w którym nagość nie jest powiązana ze wstydem, wstrętem bądź potępieniem. W tekście tym, zawartym
w Księdze Rodzaju, czytamy: „Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy,
nie odczuwali nawzajem wstydu” (Rdz 2,25). Mamy tutaj do czynienia z sytuacją w dziejach człowieka wyjątkową, niepowtarzalną. To sytuacja, w której
męskie i kobiece ukształtowanie ciała oraz wszystko, co jest związane z jego
płciowym charakterem, wyraża w pełni osobową godność człowieka i postrzegane jest jako wyraz pełnej prawdy o osobie. W sytuacji tej nie zachodzi jeszcze niebezpieczeństwo zredukowania osoby do przedmiotu użycia i dlatego
nagość nie wzbudza uczucia wstydu. Z filozoficznego punktu widzenia tekst
biblijny przywodzi na myśl analizę pierwotnego sensu prawdy dokonaną przez
Martina Heideggera. Według Heideggera prawda – zanim zostanie ujęta jako
zgodność między rzeczywistością a myślą – spoczywa w samym bycie i polega
na jego odkrytości, objawianiu się, otwartości dla spojrzenia8. Innymi słowy, prawda jako manifestatio poprzedza prawdę jako adequatio. Taki właśnie
miał być źródłowy sens greckiego słowa „a-letheia”, gdzie przedrostek „a”
ma znaczenie prywatywne. Prawda zatem oznaczałaby szczerość, otwartość,
odkrytość rzeczy. Nietrudno tu dostrzec pewne podobieństwo do dokonanej
przez Jana Pawła II analizy pierwotnej nagości. Jego zdaniem nagość wyraża
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pełną prawdę o mężczyźnie i kobiecie, a przed popełnieniem grzechu pierworodnego prawda ta była również postrzegana w całej swojej pełni. Dlatego
właśnie nagość nie wzbudzała uczucia wstydu. Radykalna zmiana nastąpiła po
grzechu pierworodnym, kiedy płciowość zaczęła przyciągać uwagę do samej
siebie i zamiast objawiać prawdę o człowieku, przysłoniła ją. [...]
NIEOBECNOŚĆ WSTYDU
JAKO WIDZENIE PEŁNI GODNOŚCI CZŁOWIEKA

Filozofia od swoich początków interesowała się uczuciem wstydu. Przede
wszystkim warto zauważyć, że już w mitologii greckiej pojawia się postać
Aidos, bogini wstydu i skromności. Odniesienia do wstydu występują również w dziełach starożytnego teatru greckiego, na przykład w Prometeuszu
skowanym9 Ajschylosa. W refleksji filozoficznej uczucie wstydu związane jest
z postrzeganiem dobra i zła. Człowiek dobry odczuwa bowiem wstyd wobec
możliwości popełnienia złych czynów. Dlatego też wstyd stał się podstawowym uczuciem moralnym, które w języku filozofii współczesnej zostało utożsamione z odczuciem powinności moralnej. Taki sposób rozumienia pojęcia
wstydu znajdujemy już u św. Tomasza z Akwinu, który ujmuje to odczucie
jako integralną część cnoty umiarkowania, definiując je jako „pewnego rodzaju
bojaźń przed czymś brzydkim, a więc hańbiącym”10 czy też „bojaźń przed
czymś hańbiącym”11. Człowiek cnotliwy, stając wobec możliwości popełnienia
czynu nieprzyzwoitego, czuje się powstrzymywany przez uczucie wstydu.
Gdyby taki czyn popełnił, wstydziłby się nie tylko przed innymi, lecz przede
wszystkim przed sobą.
W dziejach filozofii pojęcie wstydu łączono później coraz częściej ze sferą
cielesności, a zwłaszcza z seksualnością, tak że łaciński wyraz „pudenda” zaczęto nawet odnosić do narządów płciowych (zwłaszcza kobiecych). Za oczywisty uznali związek wstydu z cielesnością dwaj dwudziestowieczni myśliciele
analizujący to uczucie: Władimir Sołowjow i Max Scheler (którego poglądy
są dla nas oczywiście szczególnie interesujące, w pewnej mierze zainspirował
on bowiem rozważania o wstydzie zawarte w Miłości i odpowiedzialności12).
Zob. A j s c h y l o s, Prometeusz skowany, tłum. J. Kasprowicz, Universitas, Kraków 2002.
Św. T o m a s z z A k w i n u, Suma teologiczna, cz. II-II, q. 144, a. 1, t. 22, Umiarkowanie,
tłum. ks. S. Bełch, Veritas, Londyn 1963, s. 21.
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