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WSTĘP

Tematem niniejszego artykułu jest pojęcie fundamentu w koncep-
cji filozofii religii Karola Tarnowskiego. W języku potocznym słowo 
fundament oznacza bazę, podwalinę czegoś. Inaczej, słowo fenomen – 
w odróżnieniu od fundamentu – jest rozumiane jako pojęcie filozoficz-
ne oznaczające to, co dane w poznaniu zmysłowym; przy czym feno-
menem może być nie tylko konkretny zespół spostrzeżeń zmysłowych, 
ale też konkretny dany zespół spostrzeżeń wewnętrznych. Pojęcia te, 
a zwłaszcza fundament, nie zawsze występują w filozofii w tym sa-
mym znaczeniu. W filozofii Karola Tarnowskiego pojęcie fundamentu 
będzie oznaczało co innego niż na przykład w encyklice Fides et ratio, 
ponieważ Tarnowski w miejsce fundamentu metafizycznego stawia 
fundament antropologiczny.

Na wstępie chcę wskazać, czym się różni pojęcie fundamentu 
w filozofii religii Tarnowskiego od odrzuconej przez niego koncepcji 
fundamentu w sensie, w jaki stosuje go klasyczna metafizyka. Tar-
nowski, według interpretacji Krzysztofa Mecha, proponuje zastąpić 
teorię klasycznej metafizyki i wynikającej z niej drogi od fenome-
nu do fundamentu, nową koncepcją od fundamentu do fenomenu. 
W koncepcji tej ulega jednak zmianie rozumienie pojęcia zarówno 
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fenomenu, jak i fundamentu. Teza Tarnowskiego – będąca, według 
Mecha1, przeciwieństwem tezy o nieuchronności istnienia Bytu Ko-
niecznego – stanowi, że spośród wielu możliwych interpretacji tego, 
co dane każdemu z nas jako jego własne doświadczenie, możemy 
wybrać tę możliwość, którą przynosi ze sobą filozofia religijnego 
myślenia, a jest to związane z wolnością, nadzieją i sensem życia. 
Tarnowski przyjmuje, że współczesna filozofia podważyła budowane 
przez stulecia uzasadnienia metafizycznych tez. Jednak nie musimy 
odrzucać istnienia tego, co fundamentalne. Propozycja filozoficzna 
krakowskiego filozofa zakłada inną drogę niż w klasycznej metafizy-
ce, a co za tym idzie, inną metafizykę: tego, co fundamentalne, nale-
ży jego zdaniem szukać w człowieku.

Problemem badawczym, którym pragnę się w niniejszym arty-
kule zająć, jest zdefiniowanie, zbadanie i przeanalizowanie poję-
cia fundamentu w koncepcji filozofii religii zaproponowanej przez 
Karola Tarnowskiego. Jego teorię, związaną z antropologicznym 
fundamentalnym pra-zaufaniem (w porządku nadziei i wolności), 
chcę porównać z klasyczną metafizyką, kładąc nacisk na pojęcie 
fundamentu. 

W związku z tym postaram się odpowiedzieć na pytania:
1. Czy odrzucenie fundamentu metafizycznego, na którym budo-

wano koncepcję człowieka i jego religijności, prowadzi do negacji ra-
cjonalnych projektów filozofii religii?

2. Czy w filozofii religii można oprzeć się na innym fundamencie 
niż metafizyczny i czy pozwoli to na lepsze zrozumienie religijnego 
wymiaru człowieka?

1 Por. K. Mech, Od fundamentu do fenomenu, w: tegoż, Człowiek – natura – 
transcendencja, Kraków 2014, s. 232: „Metafizyce Bytu Koniecznego – za którą 
skrywa się ostateczne stwierdzenie: jeśli jesteś istotą racjonalną, to koniecznie 
musisz uznać istnienie Bytu Koniecznego – Tarnowski przeciwstawia prawo 
do wolności wyboru, jego teza będąca przeciwieństwem metafizycznej koniecz-
ności brzmi tak: pośród wielu możliwości interpretacji tego, co dane każdemu 
z nas, (...) możemy wybrać także tę, którą przynosi ze sobą filozofia religijnego  
myślenia”.
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3. Koncepcja Tarnowskiego implikuje przejście od wiary funda-
mentalnej i filozoficznej do wiary religijnej. Pytanie brzmi: czy jest to 
przejście konieczne?

4. Czy koncepcja Tarnowskiego jest pragmatycznie lepsza (i dla 
kogo lepsza?) od drogi, jaką daje metafizyka klasyczna? 

TRADYCYJNA METAFIZYCZNA DROGA  
OD FENOMENU DO FUNDAMENTU

W pierwszym zdaniu encykliki Jana Pawła II Fides et ratio, o rela-
cjach między wiarą a rozumem2 możemy przeczytać o dwóch skrzyd-
łach, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. To 
piękna przenośnia pozwalająca zrozumieć naszą cywilizację i kulturę, 
ponieważ cywilizacja łacińska powstała przede wszystkim w oparciu 
o naukę chrześcijańską i filozofię grecką.

Już Justyn Męczennik pisał w połowie II stulecia ery nowożytnej, 
że filozofia pogańska zawiera cenne ziarna prawdy, które powinno się 
z niej wydobyć; zaś nauka Platona nie jest całkowicie różna od  nauki 
Chrystusa3, przy czym zarówno prawo Mojżeszowe, jak i filozofia 
grecka stanowiły przygotowanie do przyjęcia pełnej prawdy zawartej 
w chrześcijańskim nauczaniu, w którym istotną rolę odgrywa wola 
Boga Osobowego4.

Pisma Ojców Kościoła wskazują na to, że już w początkach chrześ-
cijaństwa możliwa była interpretacja filozofii i religii, dopuszczająca 
zaistnienie i spotkanie dwóch logosów – logosu filozofii greckiej z two-
rzącym się pojęciem Logosu chrześcijaństwa. Spotkanie myśli gre-
ckiej z chrześcijaństwem zostało niejako przygotowane przez św. Jana 
w Prologu jego Ewangelii i dopiero dzięki temu spotkaniu możliwe 

2 Jan Paweł II, Encyklika „Fides et ratio”. O relacjach miedzy wiarą a rozumem, 
Poznań 1998, s. 3.

3 Ks. L. Misiarczyk, Wstęp, w: Justyn Męczennik, 1 i 2 Apologia – Dialog z Żydem 
Tryfonem, tłum. ks. L. Misiarczyk, Warszawa 2012, s. 125.

4 Justyn Męczennik, 2 Apologia, w: Justyn Męczennik, 1 i 2 Apologia – Dialog 
z Żydem Tryfonem, dz. cyt., s. 99.
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było utożsamienie logosu – rozumu – mądrości z logosem będącym 
Mądrością – Chrystusem Słowem wcielonym, które zamieszkało pośród 
nas (zamieszkało w nas). Badając sprawę w takim świetle – również  
mowę Pawła na Areopagu można interpretować jako chęć nawiązania 
dialogu z greckim logosem5.

O tych podstawowych sprawach przypomina nam Karol Tarnow-
ski, pisząc o gmachu cywilizacji europejskiej budowanym przez wie-
ki na jedności religii i logosu – rozumu oraz o wspierających rozum 
prawach tożsamości i niesprzeczności i zasadzie racji dostatecznej. Na 
pytanie o tę rację metafizyka odpowiada przyjęciem metafizycznego 
Absolutu, który został utożsamiony z Bogiem wiary chrześcijańskiej. 
Utożsamienie to znajdujemy w Summie teologii św. Tomasza z Akwi-
nu6: Tomasz podkreśla, że Bóg jest tożsamy z Pierwszą Przyczyną, 
Nieruchomym Poruszycielem itd. 

Podobnie jak cywilizacja łacińska powstała w oparciu o dwa 
skrzydła, czyli o filozofię grecką i naukę chrześcijańską, tak meta-
fizyka według Tarnowskiego ma też swoje dwa skrzydła, to znaczy 
logos czyli rozum i teologię7 Pewne sformułowania: nauka chrześci-
jańska, wiara, Jerozolima – możemy stosować wymiennie, podobnie 
jak: filozofia grecka, Logos lub Ateny. To też uzasadnia Tarnowski, 
pisząc o tym, że jedność metafizyki stanowiła zasada racji, czyli fun-
damentu, którym było zarówno owo najogólniejsze pojęcie, jak po-
jęcie tego, co najwyższe. Metafizyka artykułowała wizję świata, który 
posiada „fundament racjonalny, logos (…) nadający mu od wewnątrz 
zrozumiały sens”8.

5 K. Mech, Spotkanie „dwóch logosów”, w: Pięknie myśleć. Księga jubileuszowa 
na siedemdziesiąte urodziny Profesora Karola Tarnowskiego, red. A. Hernas,  
K. Mech, D. Zmuda, Kraków 2007, s. 243-257. Por. J 1, 1-18; Dz 17, 22-34. 

6 Św. Tomasz, Summa teologii, tłum. P. Bełch, Londyn 1960, s. 47-49.
7 K. Tarnowski, Usłyszeć Niewidzialne. Zarys filozofii wiary, Kraków 2005, s. 15: 

„Zbudowany na tej zasadzie gmach metafizyki był tym, co Heidegger nazwał 
trafnie Ontoteologią (...) stąd drugim skrzydłem metafizyki jest teologia. Jedność 
jej tworzyła owa zasada racji, czyli fundamentu, którym było zarówno owo naj- 
ogólniejsze pojęcie, jak pojęcie tego, co najwyższe”.

8 Tamże, s. 16.
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Tarnowski, analizując poglądy znanych filozofów, ukazuje ich rolę 
w zachwianiu tradycyjnego metafizycznego fundamentu9. Podkreśla 
znaczenie filozofii Immanuela Kanta jako twórcy metafizyki praktycz-
nej i w pewnej mierze właściwej filozofii wiary, który formułuje nakaz 
realizowania największego możliwego moralnego dobra otwierające-
go przed rozumem praktycznym metafizyczną przestrzeń, w którą 
może wkroczyć wiara. W przypadku filozofii Hegla religia i wiara są 
konieczne jedynie jako szczebel rozwoju, jednak zbyteczne w ostatecz-
nym rozrachunku10. Natomiast zamierzeniem Friedricha Nietzschego 
było, według Tarnowskiego, zburzenie całego dotychczasowego du-
chowego gmachu cywilizacji, który ten pierwszy uważał za zmurszały.  
Tarnowski pisze, ż Nietzsche zanegował potrzebę poszukiwania osta-
tecznego fundamentu, a tym samym zanegował istnienie Boga me-
tafizyki i chrześcijaństwa i uznał, że trzeba ostatecznie unieważnić 
wszystko, co absolutne11. Z kolei Martin Heidegger komentuje nie- 
tzscheańskie określenie śmierci Boga i stwierdza, że „ponadzmysłowy 
fundament ponadzmysłowego świata stał się nierzeczywisty”12. Jeśli 
chodzi o Martina Bubera, to Tarnowski zwraca uwagę na jego opinię 
dotyczącą ignorowaniu wiary przez współczesnego człowieka13.

  9 Tamże, s. 16: „Gmach metafizyki jednak, nieraz w ciągu dziejów podgryzany, za-
czął, jak wiadomo, chwiać się na dobre w XVIII wieku, wskutek krytyki Hume’a, 
a potem krytyki czystego rozumu Kanta. Kant, Hegel, Nietzsche, później Freud. 
Marks – oto nazwiska – symbole kolejnych stadiów kryzysu metafizyki”.

10 Tamże, s. 17: „Samoświadomy Duch, realizujący się najpełniej w filozofii (same-
go Hegla) triumfuje w swej absolutnej wolności na gruzach transcendentnego 
Absolutu. Dla Hegla ów duch utożsamia się de facto z duchem świętym teologii 
chrześcijańskiej, jednającym w sobie przeciwieństwo Ojca i Syna; oto dlaczego 
religia i wiara jest dla tej filozofii zarówno jako szczebel rozwoju konieczna, jak 
już ostatecznie, jak łupiny dla orzecha, niepotrzebna”.

11 Tamże, s. 18: „Nietzsche neguje potrzebę poszukiwania ostatecznego fundamentu 
(...) chcąc zburzyć cały dotychczasowy duchowy gmach – zmurszałej według 
niego – cywilizacji (...) dostrzega, że chcąc unieważnić Boga chrześcijaństwa, 
trzeba ostatecznie unieważnić to, co absolutne jako takie”.

12 M. Heidegger, Nietzsches Wirst „Gott ist tot”, w: K. Tarnowski, Usłyszeć Niewi-
dzialne, dz. cyt., s. 18.

13 M. Buber, Zaćmienie Boga, tłum. P. Lisicki, Warszawa 1994, s. 78, w: K. Tar-
nowski, Usłyszeć Niewidzialne, dz. cyt., s. 19: „Człowiek nie zaprzecza istnieniu 



138 tytuł pisma 1(1)/2014138 filozofiareligii.pl, 2017, nr 1

jurata juraa jurata joa 

Swoje rozważania krakowski filozof podsumowuje stwierdzeniem, 
że w przypadku zagadnień związanych z religią powinna obowiązy-
wać fenomenologiczna zasada wszystkich zasad Husserla, zalecająca 
opisywanie wszystkiego tak, jak jawi się w świadomości. Wymaga to 
redukcji ejdetycznej – czyli oczyszczenia świadomości z balansu po-
znawczego, wzięcia w nawias wiedzy naukowej – i prowadzi do uchwy-
cenia istoty fenomenów. Wobec tego pierwszeństwo przed wszelkimi 
konstrukcjami na temat wiary ma sama wiara, a filozofia wiary ma 
być jedynie jej hermeneutyką. Tarnowski dodaje, że dla filozofów jed-
nak zawsze istnieje niemal nieprzezwyciężalna „pokusa tworzenia 
«filozofemów»14, będących taką czy inną postacią gnozy”15.

W encyklice Jana Pawła II Fides et ratio znajdujemy powrót do 
myśli św. Tomasza dotyczącej ugruntowania religii. Pierwsze zda-
nie encykliki, powtórzmy, mówi o tym, że wiara i rozum są jak dwa 
skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kompetencji prawdy16. 
Zgodnie z intencją Jana Pawła II, encyklika miała skoncentrować się 
na zagadnieniu prawdy i jej fundamencie w relacji do wiary17. En-
cyklika przypomina nauczanie Soboru Watykańskiego I, mówiące 
o istnieniu podwójnego porządku poznania – przy pomocy natural-
nego rozumu i przy pomocy wiary. Nie ma powodu do rywalizacji 
między rozumem a wiarą, każda z tych rzeczywistości ma swoją 
przestrzeń, gdzie może się realizować. Obydwa porządki poznania 
prowadzą do pełni prawdy, zaś Bóg jest rękojmią i fundamentem po-
znawalności i racjonalności naturalnego porządku rzeczy, na którym 
mogą opierać się ludzkie nauki18.

transcendentnego Boga, lecz tylko Go wyłącza – nie doświadcza już niepozna-
walnego (...) to nie Boga odsuwa ze wstrętem świadomość współczesna, lecz wia-
rę. Niech się dzieje z Bogiem, co chce – człowiekowi o współczesnej świadomości 
zależy jedynie na tym, aby nie pozostawać z Nim w stosunku wiary”. Por. tamże: 

„Nierzeczywistość Boga polega więc, według Bubera, nie na tym, że człowiek 
Boga po prostu neguje, lecz że Go neutralizuje”.

14 Słowo używane przez Karola Tarnowskiego we Wstępie do Usłyszeć Niewidzialne.
15 Tamże, s. 24.
16 Jan Paweł II, Encyklika „Fides et ratio”, dz. cyt., s. 3, 65.
17 Tamże, s. 13.
18 Tamże, s. 17, 30, 53.



filozofiareligii.pl, 2017, nr 1 139

pujęcau tuaęaiuatu p ouacupcja tajucutaa rujaraa oaruja taraupjoauru 

Drugi rozdział encykliki poświęcony jest medytacji nad myśleniem 
biblijnym, które wynika z tekstu Pisma Świętego. Cechą wyróżniającą 
tekst biblijny jest przeświadczenie o nierozerwalnej jedności poznania 
rozumowego i poznania wiary. Nie można zatem rozdzielać porządku 
wiary i rozumu, nie pozbawiając człowieka możliwości prawdziwego 
poznania siebie, Boga i świata19. 

Encyklika przestrzega przed rezygnacją z tradycyjnego połączenia 
myślenia biblijnego z poszukiwaniem fundamentu (a więc pierwszych 
zasad i przyczyn) w duchu metafizyki greckiej20 i wzywa do odnale-
zienia na nowo związku wiary i metafizyki. Jan Paweł II przypomina, 
że nieprzypadkowy był fakt powierzenia przez Ojców Kościoła spraw  
wymagających wyjaśnienia filozofiom niechrześcijańskim21. Papież 
wskazuje trzy warunki umożliwiające powrót rozumu do korzeni: za-
korzenienie myślenia w zapytywaniu człowieka o prawdę dotyczącą 
jego samego, prymat myślenia nad konstruowaniem filozoficznych sy-
stemów i odwołanie się do pojęcia mądrości w odniesieniu do całościo-
wej wizji świata (wizje tę Tarnowski nazywa – za Jaspersem – miejscem  
szyfrów Transcendencji). Według Jana Pawła II, te trzy wymiary wiążą 
rozum z Objawieniem, a więc wiarę z rozumem. Elementarna wiara 
ma dwa skrzydła odsłaniające znaki Boga w człowieku i w kosmosie, 
będące odpowiedzią na człowieczy niepokój, a skrzydłami tymi są: 
biblijne Objawienie i mądrość pozachrześcijańskich systemów, w tym 
przede wszystkim filozofii greckiej22.

19 K. Tarnowski, Wiara i myślenie, Kraków 1999, s. 316-317: „cały drugi rozdział 
encykliki poświęcony jest medytacji nad myśleniem biblijnym, w szczególno-
ści nad księgami mądrościowymi. Ukazują one człowieka, który miłuje prawdę 
i szuka jej. Szczęśliwy mąż, który się ćwiczy w mądrości i który radzi się swego 
rozumu”.

20 K. Tarnowski, Tropy myślenia religijnego, Kraków 2009, s. 75.
21 Jan Paweł II, Encyklika „Fides et ratio”, s. 115: „Nieprzypadkowo Ojcowie Koś-

cioła i teolodzy średniowieczni przyjmowali filozofie niechrześcijańskie, aby im 
powierzyć funkcję wyjaśniającą”.

22 K. Tarnowski, Tropy myślenia religijnego, dz. cyt., s. 76: „Oba te skrzydła odsłaniają 
znaki Boga w człowieku i w kosmosie. (...) składając się na pewną elementarną 
wiarę”.
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Encyklika stwierdza pogłębiający się rozdział rozumu i wiary 
i wini za to szczególnie filozofie potomistyczne, które wprawdzie 
przyczyniły się do lepszego poznania człowieka i świata, ale jedno-
cześnie spowodowały przemianę samego sensu człowieczeństwa. Za-
grożenie papież widzi w takich nurtach, jak: eklektyzm, historyzm 
(jako jedna z postaci modernizmu), pragmatyzm i nihilizm, a prze-
de wszystkim neopozytywizm odrodzony pod postacią scjentyzmu. 
Powstało tak wiele perspektyw poznawczych, że doprowadziło to 
do powszechnego zjawiska fragmentaryzacji wiedzy23, którego dal-
szym następstwem stało się zakwestionowanie sensowności pytania 
o poszukiwanie nadrzędnego sensu. Papież przyznaje, że w wielu 
dziedzinach24 zasoby wiedzy znacznie się wzbogaciły, jednak czło-
wieczeństwo zaczęło zatracać się m.in. w scjentyzmie, uznającym 
panowanie techniki nad rzeczywistością, a w konsekwencji nad sa-
mym człowiekiem25. Mentalność scjentystyczna rozpowszechnia się 
i powoduje wielkie szkody, jak chociażby zaliczanie pytań o sens 
życia do sfery irracjonalnej lub do dziedziny wyobraźni, a przede 
wszystkim wpojenie ludziom przekonania, że wszystko, co technicz-
nie wykonalne, jest też dopuszczalne moralnie. Może to doprowa-
dzić do stanu stałego zagrożenia człowieka przez wytwory jego włas-
nych rąk26. Filozofia współczesna poszukuje bardziej pewności niż 
prawdy, traci związek z Absolutem i uruchamia proces wyradzania 
się myśli chrześcijańskiej, m.in. w fideizm27. Papież pisze dalej w en-
cyklice, że refleksja filozoficzna, która wykluczałaby wszelkie otwar-
cie na metafizykę, byłaby zupełnie nieprzydatna do pełnienia funkcji 

23 Tamże, s. 121.
24 Tamże, s. 135: „Wystarczy tu wymienić logikę, filozofię języka, epistemologię, 

filozofię przyrody, antropologię (...), egzystencjalne ujęcie zagadnienia wolności”.
25 Tamże, s. 71-72: „mentalność pozytywistyczna (...) zrezygnowała z wszelkich 

odniesień do wizji metafizycznej i moralnej. W wyniku tego (...) ludzie nauki 
(...) nie stawiają już w centrum swej uwagi osoby ludzkiej i całości jej życia. Część 
z nich, świadoma możliwości otwartych przez rozwój techniki, wydaje się ulegać 
(...) logice rynku, a także pokusie zdobycia demiurgicznej władzy nad przyrodą, 
a nawet nad samym człowiekiem”.

26 Tamże, s. 132-133, 73.
27 K. Tarnowski, Tropy myślenia religijnego, dz. cyt., s. 77.
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pośredniczącej w zrozumieniu Objawienia i że wyzwanie, jakie stoi 
przed nami, polega na przejściu od fenomenu do fundamentu28. Jan 
Paweł II apeluje do filozofów i wykładowców filozofii, aby mieli od-
wagę przywrócić myśli filozoficznej wymiar autentycznej mądrości 
i prawdy, także metafizycznej29.

Komentując przesłanie encykliki30, Tarnowski przyznaje, że istnieje 
coś takiego, jak metafizyczny wymiar rzeczywistości i że jest on hory-
zontem, który należy przywrócić współczesnej kulturze. Przytaczam 
w tym miejscu słowa Jana Pawła II, skomentowane przez Tarnowskie-
go jako „wyznanie wiary”, ponieważ podzielam ich przesłanie i uwa-
żam je za bardzo ważne w dalszych rozważaniach:

Kładę tak wielki nacisk na element metafizyczny, gdyż jestem prze-
konany, że tylko tą drogą można przezwyciężyć kryzys, jaki dotyka dziś 
wszelkie obszary filozofii, a w ten sposób skorygować pewne błędne po-
stawy rozpowszechnione w naszym społeczeństwie31.

Tarnowski uznaje encyklikę za dokument cenny32, ale i kłopotliwy, 
po czym stawia pytanie: co może znaczyć zalecana przez encyklikę 
droga od fenomenu do fundamentu? I od razu odpowiada, że nie-
wątpliwie przejście od fenomenologii do metafizyki – ale jakiej? To 
zdanie krakowskiego filozofa sygnalizuje, że kwestionuje on przejście 

28 Jan Paweł II, Encyklika „Fides et ratio”, dz. cyt., s. 125. Por. K. Tarnowski, Tropy 
myślenia religijnego, dz. cyt., s. 78.

29 Jan Paweł II, Encyklika „Fides et ratio”, dz. cyt., s. 155.
30 K. Tarnowski, Wiara i myślenie, dz. cyt., s. 322: „najbardziej charakterystyczną 

cechą encykliki jest nacisk położony w niej na metafizykę. Papież wypowiada 
niemal przy jej końcu (...) rodzaj metafizycznego wyznania wiary – Kładę tak 
wielki nacisk na element metafizyczny, gdyż jestem przekonany, że tylko tą drogą 
można przezwyciężyć kryzys, jaki dotyka dziś wszelkie obszary filozofii, a w ten 
sposób skorygować pewne błędne postawy rozpowszechnione w naszym społeczeń-
stwie. Jan Paweł II jest – w moim przekonaniu słusznie – przeświadczony, że 
istnieje coś takiego jak metafizyczny wymiar rzeczywistości i że to on jest tym 
horyzontem, który trzeba przywrócić współczesnej kulturze”.

31 Jan Paweł II, Encyklika „Fides et ratio”, dz. cyt., s. 126.
32 K. Tarnowski, Tropy myślenia religijnego, dz. cyt., s. 83.
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od fenomenu do fundamentu oraz że zaproponuje inny model, nie 
rezygnując jednak z pytań o ugruntowanie religii, i będzie pisać o me-
tafizyce innej niż dotychczas znana.

KONCEPCJA TARNOWSKIEGO, CZYLI DROGA  
OD FUNDAMENTU TO FENOMENU

Pisząc o myśleniu w żywiole metafizyki, Karol Tarnowski przyta-
cza opinie Władysława Stróżewskiego33, który odsłania istotę filozo-
fowania, zaczynającego się w oparciu o to, co dane, czyli o szeroko 
pojęte fenomeny, poprzez analizę tego, co dane, aż do decyzji me-
tafizycznej. Tarnowski zwraca uwagę na zdanie Stróżewskiego, mó-
wiące o tym, że dowody na istnienie Boga przychodzą w metafizyce 
z konieczności zawsze za późno i że Bóg jest założeniem metafizyki, 
a nie jej rezultatem34.

33 W. Stróżewski, Istnienie i sens, Kraków 2005, s. 478-479: „W istnieniu samym 
nie ma niejako miejsca na sens czy bezsens (...) chodzi o tzw. sens życia, sens 
czasu, sens dziejów. Nie ma możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie o ich 
sens (...) sens ten nie jest pierwotnie ani konstytuowany, ani odkrywany, lecz 
tylko niejako postulowany (...) Sens życia, sens dziejów i sens istnienia jawią się 
jako doskonałe dopełnienie, które się dokona, a w gruncie rzeczy już się dokonu-
je, mimo doświadczanych na co dzień, zupełnie niezrozumiałych, jeśli nie wręcz 
absurdalnych kolei naszego życia. Wymaga to wszakże założenia absolutnego 
podmiotu, który ów sens tworzy i za niego odpowiada, będąc dlań równocześ-
nie ostatecznym punktem odniesienia. Teihard de Chardin nazwał go «punk-
tem Omega»”. Por. S. Swieżawski, Zagadnienia historii filozofii, Warszawa 2005, 
s. 358: „trzeba postarać się najpierw określić samo pojęcia sensu i celu. Mówimy 
więc o jakiejś rzeczy, że ma sens, jeśli jest uzasadniona, jeśli ma rację bytu. Sens 
jakiejś rzeczy to więc tyle, co jej sensowność i racjonalność. Cel natomiast jest 
tym, co dana rzecz ma urzeczywistnić; przede wszystkim chodzi o realizację 
natury danej rzeczy”; s. 389: „rozpatrywanie każdej rzeczywistości historycznej 
jako otwartej ku przyszłości, która wciąż modyfikuje i precyzuje sens i cel tego, 
co już zaistniało, nie jest więc tym samym, co patrzenie na dzieje od strony ich 
eschatos”.

34 K. Tarnowski, Wiara i myślenie, dz. cyt., s. 229: „Stróżewski odsłania (...) samą 
istotę filozofowania, które rozpoczyna się zawsze w oparciu o to, co dane, o sze-
roko pojęte fenomeny (...) by następnie to, co dane, analizować”; s. 237: „Wreszcie 
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W dalszych rozważaniach Tarnowski stara się doprecyzować po-
jęcie wiary i dochodzi do wniosku, że pojęcie to jest trudne, ma roz-
myte granice, olbrzymią literaturę i jest wieloaspektowe. Rozważając 
tę sprawę, Tarnowski pisze o fundamentalnym pra-zaufaniu, które 
zakłada pierwotne odniesienie do dobra, zawiera w sobie potencjał 
nieskończoności35. Dochodzimy do tego, co krakowski filozof nazywa 
wiarą fundamentalną. 

Znajdujemy u Tarnowskiego opis i uzasadnienie dla powstania 
wiary fundamentalnej. Podmiot nie ma od zarania wyrobionego sto-
sunku do czegokolwiek, najpierw po prostu żyje, a na to, by móc żyć, 
musi mieć elementarną ufność na otwierające się przed nim perspek-
tywy36. Tak zdefiniowana wiara fundamentalna niczego nie określa, 
nie identyfikuje, lecz otwiera się na „więcej” i na „lepiej”, czego gra-
nic nie można wyznaczyć. Wiara fundamentalna wpisuje się w ludzką 
egzystencję, która jest pewną drogą: „Formą tej drogi jest czasowość, 
a treścią zmagania o wartości. Ego jest wiązką danych możliwości, 

autor Istnienia i sensu pokazuje niezbywalny w metafizyce udział dwóch biegu-
nów, nie analizując zresztą ich wzajemnej relacji; Boga, co najmniej jako Ab-
solutu rozumności, oraz wolności człowieka. Filozofowanie (...) postawienie na 
racjonalność jako taką, a więc i racjonalność metafizyczną, jest sprawą wolności. 
Zaś dążenie do ostatecznego poznania rzeczywistości w jej pierwszych zasadach 
i przyczynach zakłada w istocie wiedzę Bożą, scientia divina. Dlatego dowody 
na istnienie Boga przychodzą w metafizyce z konieczności zawsze za późno. Bóg 
jest założeniem metafizyki, a nie dopiero jej rezultatem”.

35 Tamże, s. 48, 50.
36 K. Tarnowski, Tropy myślenia religijnego, dz. cyt., s. 254: „ta możliwość płynie 

nie po prostu od przyrody, lecz od ludzkiego świata, otwierającego się dzięki 
bliskości domu, a następnie językowi i kulturze. Ufność jest zaufaniem w pod-
stawową sensowność rzeczy i w podstawowe dobro istnienia, które zostaje zresz-
tą wprędce naruszone, ale nigdy do końca. Dobro przeważa, ale jego sens ulega 
stopniowo przemianie dzięki zdolności do przekraczania zawodów i zranień 
przez elementarną nadzieję. Na tej drodze konstytuuje się też coś w rodzaju 
pierwotnej geografii symbolicznej świata, rozpiętego między ziemią a niebem. 
Ziemia jest fundamentem, który zasadniczo nie zawodzi (...) a niebo niesie w so-
bie bogactwo znaczeń krystalizujących wyobraźniowo nieokreśloność pewnego 
«ponad», elementarnej transcendencji”.
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między którymi trzeba wybierać w poszukiwaniu kierunku drogi, 
a więc sensu własnego życia”37.

Wiara fundamentalna staje się nowym duchowym arché: nie musi 
ona, chociaż może, prowadzić do wiary religijnej. Potrzebna jest tu de-
cyzja podjęta przez człowieka będącego osobą wolną. Tarnowski przy-
wołuje w tym miejscu opinie Heideggera, który mówi w odniesieniu 
do wiary o decyzji i sposobie bycia38.

Czymś innym od wiary fundamentalnej jest wiara filozoficzna. 
Tarnowski zauważa, że istnienia takiej wiary nie można wykluczyć 
u wielu poszukujących i wątpiących, którzy nie potrafią określić, czy 
i w co wierzą, a jednak doświadczają rzeczywistości w określony spo-
sób. Doświadczenie to wydaje się bliskie pewnej przeżywanej metafi-
zyce i może świadczyć o tym, że metafizyka ta zaczyna się od funda-
mentalnej wizji, a nie od konstrukcji pojęciowych39. Za istotę tej wizji 
Tarnowski uważa m.in. brak możliwości jej wyrażenia, ponieważ jest 
ona świadectwem obecności tajemnicy, której nie da się zredukować 
do tego, co jeszcze niepoznane. Wizja ta jest trudna do uchwycenia 
i jest problemem dla filozofów, którzy walczą równocześnie o prze-
zwyciężenie metafizyki i o myślenie jej na nowych zasadach. Krytyka 
metafizyki jest czym innym z pozycji scjentystycznego neopozytywiz-
mu, a czym innym z pozycji myśli filozoficznej, krzyżującej się ze 
źródłami myślenia religijnego40.

Tarnowski przypomina, że dla metafizyki głębia sensu krystali-
zowała się w możliwej do poznania, rozumnej arché; dla religii zaś  
 

37 Tamże, s. 255.
38 K. Tarnowski, Wiara i myślenie, dz. cyt., s. 55: „o ile zatem Heidegger ma rację, 

to wiara jest – jak wszystkie możliwości – pewnym sposobem bycia, którego 
istotnym składnikiem jest decyzja, jest to decyzja za albo przeciw egzystowaniu 
z łaski objawienia”.

39 K. Tarnowski, Tropy myślenia religijnego, dz. cyt., s. 245: „Wiara filozoficzna (...) 
nie jest ani niezobowiązującą opinią, ani afirmacją pojęciową pewnych doktry-
nalnych treści. (...) Wiara zanurzona w życiu jest (...) bardziej sprawą konkretną, 
to znaczy także dotyczącą pewnych treści i najczęściej także osób”.

40 Tamże, s. 246.
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zazwyczaj w osobowo rozumianym – Bogu; w konsekwencji wiara filo-
zoficzna jest przylgnięciem do prawdy i niezbędnym wprowadzeniem 
do każdej teologii, której użycza swojej pewności, ale nie wiedzy41. 

Tarnowski przyjmuje, że współczesna filozofia podważyła budowa-
ne przez stulecia uzasadnienia metafizycznych tez. Wyzwanie współ-
czesnego myślenia religijnego nie polega jednak na tym, by odrzucić 
istnienie tego, co fundamentalne, lecz raczej na uznaniu, że metafi-
zyczne uzasadnienie konieczności jego istnienia jest nie do utrzymania. 
Trzeba obrać drogę pomijająca metafizyczne uzasadnienia, albowiem 
„fundament nie jest korelatem żadnej niepowątpiewalnej oczywistości, 
lecz raczej mozolnej, indywidualnej, choć także wspólnotowej lektury 
tego, co «przemawia» i «daje do myślenia»”42. Z tej perspektywy me-
tafizyka jest raczej próbą ucieczki przed tym, co nieprzewidywalne, 
w uporządkowany świat, którego zwieńczeniem jest konieczna zasada, 
osiągnięta w rozumowaniu „poprzez uzasadnianie i przyczynowość”43, 
czego rezultatem jest utożsamianie konieczności z absolutem, a osta-
tecznie z Bogiem.

Propozycja filozoficzna Karola Tarnowskiego zakłada inną drogę 
od fundamentu do fenomenu. Tego, co fundamentalne, należy szukać 
w człowieku. Oznacza to poszukiwanie w nim takiego wymiaru, który 
„konstytuuje sam rdzeń warunków możliwości zjawiania się zjawisk 
dla mnie oraz mnie jako podmiotu dla siebie samego”44. Z analiz teks-
tów Tarnowskiego wynika, że owym fundamentem, na którym nale-
ży konstruować filozofię religii, jest tzw. wiara fundamentalna. Jest 
ona specyficznym pra-zaufaniem: „żyjąc, ufamy, życie samo w sobie 
to poryw ufności, który możemy nazwać pra-zaufaniem”45. W każ-
dym człowieku odkrywamy otwarcie na to, co dane, jako ufność 
wyczekującą jakiegoś dobra. Ks. Józef Tischner wspominał o innych 

41 Tamże, s. 247.
42 K. Tarnowski, Tropy myślenia religijnego, dz. cyt., s. 88.
43 Tamże, s. 84.
44 K. Mech, Od fundamentu do fenomenu, dz. cyt., s. 205.
45 Tekst niepublikowany, cyt. za: K. Mech, Od fundamentu do fenomenu, dz. cyt., 

s. 206.
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„pomostach wiodących ludzi do wiary religijnej”46. Wierzymy, że ży-
cie przyniesie nam jednak więcej dobra, a nie zła, ufamy, że w ogóle  
warto żyć, ufamy innym ludziom; bez tej pra-ufności trudno w ogóle 
żyć i funkcjonować. Wiara fundamentalna nie jest więc wiarą religijną. 
Jest bardziej pierwotna niż wszelkie religijne i niereligijne wybory. 

Filozoficzna teoria religijnego myślenia zaproponowana przez kra-
kowskiego myśliciela stawia w miejsce metafizycznej pewności ryzyko 
wiary. Ten specyficzny antropologiczny zwrot w stronę wiary funda-
mentalnej, która staje się nowym duchowym arché – powoduje, że 
wiara ta staje się warunkiem „nowej” metafizyki, bo to ona ostatecznie 
pozwala na akceptacje hipotezy o istnieniu religijnego Absolutu.

Z przeprowadzonych rozważań wynikają, moim zdaniem, następu-
jące odpowiedzi na postawione we wstępie pytania:

1. Czy odrzucenie fundamentu metafizycznego, na którym bu-
dowano koncepcje człowieka i jego religijności, prowadzi do negacji 
racjonalnych projektów filozofii religii?

Współczesne myślenie religijne może (ale nie musi) postrzegać 
metafizykę jako próbę ucieczki przed tym, co nieprzewidywalne, 
w uporządkowany świat, którego zwieńczeniem jest konieczna za-
sada, czego rezultatem jest utożsamianie konieczności z Absolutem, 
a ostatecznie z Bogiem. Propozycja filozoficzna – hipoteza Tarnow-
skiego – według mnie nie jest i nie musi być negacją racjonalnych 
projektów filozofii religii, zakłada inną drogę i stawia w miejsce 
metafizycznej pewności – ryzyko wiary. Uważam, że w obecnych 
czasach człowiek może potrzebować systemu metafizycznego dają-
cego poczucie wolności i swobody wyboru. Metafizyka tradycyjna 
może na takich miłośnikach wolności sprawiać wrażenie systemu 
zmuszającego ich do koniecznego podporządkowania się regułom. 
Potrzebna jest im metafizyka budowana w duchu wolności. Taką 
nową metafizykę na fundamencie nowego duchowego arché buduje 
Karol Tarnowski, który wprawdzie próbuje zastosować inną drogę 

46 Por. J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 2011, s. 328: „Istnieją jakieś 
inne pomosty wiodące ludzi do chrześcijaństwa. Jakie? (...) rzeczą myślicieli jest 
nie uciekać, lecz odsłonić, oczyścić, ukazać w pełnym blasku”.
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metafizyczną niż Jan Paweł II w encyklice Fides et ratio, jednak dro-
ga ta daje możliwość dotarcia przez człowieka do tego samego celu, 
jaki wskazywała metafizyka klasyczna. Tym celem jest Dobro, bez 
względu na to, czy występuje pod nazwą filozoficznego, czy religijne-
go absolutu, czy też Boga osobowego. Filozofia religijnego myślenia 
zaproponowana przez krakowskiego myśliciela stawia w miejsce me-
tafizycznej pewności ryzyko wiary. Ten specyficzny antropologiczny 
zwrot w stronę wiary fundamentalnej powoduje, że wiara ta staje się 
warunkiem „nowej” metafizyki.

2. Czy w filozofii religii można oprzeć się na innym fundamencie 
niż metafizyczny i czy pozwoli to na lepsze zrozumienie religijnego 
wymiaru człowieka?

Koncepcja Tarnowskiego opiera się na fundamencie antropolo-
gicznym. Jest to droga od doświadczenia do modelu metafizycznego. 
Możliwość wiary religijnej da się wyprowadzić z pra-zaufania. Między 
wiarą a pra-zaufaniem istnieje ścisły związek, który może prowadzić 
do ugruntowania wiary. Ten antropologiczny zwrot w stronę wiary 
fundamentalnej i religijnej powoduje, że wiara staje się warunkiem 
„nowej” metafizyki, pozwalającej na akceptację hipotezy o istnieniu 
religijnego Absolutu, który może być dla wieku bardziej zrozumiały 
i bliższy pojęcia Boga Osobowego niż filozoficzny Absolut.

3. Koncepcja Tarnowskiego implikuje przejście od wiary funda-
mentalnej i filozoficznej do wiary religijnej. Pytanie brzmi: czy jest 
to przejście konieczne?

Nie jest to przejście konieczne, może ono dokonać się w porządku 
wolności. Człowiek ma wolną wolę i może z niej skorzystać, wybiera-
jąc wiarę filozoficzna, wiarę religijną lub niewiarę. 

4. Czy koncepcja Tarnowskiego jest pragmatycznie lepsza (i dla 
kogo lepsza?) od drogi, jaką daje metafizyka klasyczna?

Uważam, że propozycja Tarnowskiego, stawiając na indywidualną 
wolność i nadzieję, jest bliższa doświadczeniom współczesnego, wraż-
liwego na napięcie dobro–zło człowieka. Trzeba przyznać, że meta-
fizyka klasyczna, nie interesując się indywidualnym doświadczeniem 
konkretnego człowieka, tym samym je deprecjonuje. 
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ZAKOŃCZENIE 

Tarnowski, zachowując wobec encykliki Fides et ratio krytycz-
ny dystans, uznaje ją jednocześnie za dzieło znaczące i ważne. Istotą 
przesłania tej encykliki jest:

• przypomnienie o istnieniu podwójnego porządku poznania – 
przy pomocy naturalnego rozumu i przy pomocy wiary,

• ostrzeżenie przed rezygnacją z tradycyjnego połączenia myślenia 
biblijnego z poszukiwaniem fundamentu (a więc pierwszych za-
sad i przyczyn) w duchu metafizyki greckiej i wezwanie do odna-
lezienia na nowo związku wiary i metafizyki,

• stwierdzenie pogłębiającego się rozdziału rozumu i wiary, który 
wprawdzie przyczynił się do lepszego poznania człowieka i świa-
ta, ale spowodował wprowadzenie mentalności scjentystycznej 
i przekonanie, że wszystko, co technicznie wykonalne, jest do-
puszczalne moralnie. Taki stan może prowadzić do stanu zagro-
żenia człowieka przez jego własne wytwory. 

W tradycyjnej metafizycznej drodze od fenomenu do fundamen-
tu – fenomenem jest człowiek z daną mu świadomością istnienia 
i pragnieniem odpowiedzi na pytania egzystencjalne, fundamentem 
zaś jest synteza nurtów myśli greckiej i łacińskiej, prowadząca do 
pierwszych zasad i przyczyn, a więc do Prawdy i Absolutu utożsa-
mionego z biblijnym Bogiem osobowym. W koncepcji Tarnowskiego, 
od fundamentu do fenomenu następuje zwrot w kierunku antropolo-
gii, ważne jest fundamentalne pra-zaufanie, które zakłada pierwotne 
odniesienie do dobra, zawierające w sobie potencjał nieskończoności 
i prowadzące do wiary fundamentalnej. Wiara fundamentalna czło-
wieka, wpisana w jego egzystencję, urasta do wymiaru duchowego 
arché. Fenomenami mogą być: 1. wiara religijna (nadzieja na Dobro 
Absolutne) prowadząca do Boga poprzez religijny Absolut; 2. wiara 
filozoficzna (nadzieja na Dobro względne) prowadząca do Boga po-
przez wiarę religijną lub poprzez klasyczną metafizykę i Metafizycz-
ny Absolut; 3. niewiara.
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W odniesieniu do koncepcji Tarnowskiego można sformułować 
twierdzenie, że fundament jest związany z wolnością, nadzieją i sen-
sem życia i ma służyć człowiekowi w jego poszukiwaniu pośród wiąz-
ki danych mu możliwości. Inaczej mówiąc, fundament ma umożliwić 
postawienie właściwych pytań egzystencjalnych, które mogą doprowa-
dzić (w porządku wolności) do wybrania jednego z trzech możliwych 
fenomenów. „Przejście” od wiary fundamentalnej do wiary religijnej 
jest związane z rodzajem nadziei, jaka jest dana człowiekowi. Nadzie-
ja na Dobro Względne umożliwia przejście od wiary fundamentalnej 
do filozoficznej; natomiast nadzieja na Dobro Absolutne i otwarcie na 
tajemnicę – pozwalają na przejście od wiary fundamentalnej do reli-
gijnej. Możliwe jest też przejście dwustopniowe – najpierw od wiary 
fundamentalnej do filozoficznej, a następnie od wiary filozoficznej do 
religijnej. Wiara fundamentalna stanowi aksjologiczne otwarcie czło-
wieka na to, co dane w jego doświadczeniu. Ponadto w porządku wol-
ności propozycja ta otwiera drzwi dla osób, dla których metafizyka 
klasyczna wydawała się zbyt sztywna, uporządkowana i nie zostawia 
miejsca na wolność wyboru.

Sądzę, że teoria Tarnowskiego ma wiele zalet, ale nie unieważnia 
ona całkowicie prawomocności klasycznej perspektywy metafizycznej. 
Być może można połączyć dwie perspektywy i stworzyć jeden, uni-
wersalny model metafizyczny. To zadanie pozostaje do wykonania. 
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ABSTRACT

The subject of this article is The Notion of Foundation in Karol 
Tarnowski’s Philosophy of Religion. The aim of the paper is consideration 
of the notion’s meaning in the philosophy of religion. My intent is to 
compare the theory of Tarnowski related to anthropologic foundation 
of pre-reliance in terms of hope and freedom to classical metaphysics. 

The philosophical proposal of Tarnowski broadens the scope of 
the philosophy of religion as it opens  in terms of axiology through 
the notion of foundation immanent to the man. This creates a new 
perspective in metaphysics. In comparison to classical metaphysics it 
is less stringent and gives more room for free will. 

The idea of Tarnowski – as Mech stipulates – is a contradiction to 
the idea of the Neccessary, as each man is free to choose on the basis 
on one’s own experience, which determines freedom, hope and the 
sense of life. 

I claim that the theory of Tarnowski has many merits but it does 
not disavow the traditional metaphysical model either in its intents, or 
conclusions. It may be useful to combine these two perspectives into 
one model which I intend to undertake in my next paper. 
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