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Piotr Augustyniak 
 

Theologia Deutsch –  
między Eckhartem i Lutrem

Teologia niemiecka (TN), anonimowy i pierwotnie bezimienny 
traktat mistyczny, pochodzący prawdopodobnie z końca XIV wieku, 
a wydany drukiem na początku wieku XVI przez Marcina Lutra, jest 
jednym z najistotniejszych pism, umożliwiających poznanie późno-
średniowiecznej mistyki niemieckiej i zrozumienie jej wpływu na no-
wożytną i współczesną – zarówno filozoficzną, jak i teologiczną – myśl 
niemiecką  Z jednej strony bowiem, traktat ten dziedziczy zasadnicze 
przekonania Mistrza Eckharta, dotyczące fundamentalnych struktur 
istnienia, oraz jego spojrzenie na ludzką kondycji  Z drugiej strony 
zaś – radykalizuje to spojrzenie i podąża do miejsca, które stało się 
punktem wyjścia dla Lutra  Sięgając po TN, poznajemy nie tylko jedno 
z najistotniejszych źródeł doktryny reformacyjnej, ale przede wszyst-
kim jeden z najbardziej fascynujących porywów spekulatywnej myśli 
niemieckiej  Nie będzie więc przesadą umiejscowienie anonimowe-
go Frankfurtczyka1 w towarzystwie Eckharta, Boehmego, Schellinga, 
Schopenhauera, Nietzschego czy Heideggera  

1 O autorze traktatu wiemy jedynie tyle, że należał do zakonu krzyżackiego i żył 
w domu zakonnym we Frankfurcie nad Menem 
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ISTNIENIE, CZYLI ŚLADEM MISTRZA ECKHARTA

Jakkolwiek autor TN nie uprawia czystej spekulacji dla niej sa-
mej, traktat jest skonstruowany w ten sposób, że jego spekulatywna, 
ontologiczna perspektywa zostaje – lakonicznie, ale z zaskakującą 
wnikliwością – wyłożona na pierwszych stronach, aby potem wracać 
w kluczowych momentach, uwydatniając właściwe znaczenie bardziej 
praktyczno-duchowych fragmentów  Całość zaś zostaje spięta  stricte 
spekulatywną klamrą, w której Frankfurtczyk, wykładając Boga 
i świat jako momenty jednej dialektyki woli, kładzie podwaliny pod 
niemiecką tradycję metafizyki woli  

Opowieść – opartą na potocznych wyobrażeniach – o tym, jak 
człowiek (ten oto osobowy, odrębny byt) szuka Boga (ukrytą gdzieś 
tam, ontycznie odrębną, potężną osobę), Frankfurtczyk przekształca 
w wywód spekulatywny, traktujący o (boskim) istnieniu, które tworząc 
świat, nie tylko szuka tam upadłego człowieka, ale przez swoją stwór-
czo-zbawczą aktywność, „szuka” czyli urzeczywistnia siebie samo  

Autor TN, rozpoczynając traktat od wyłożenia swoich ontologicz-
nych poglądów, przywołuje najpierw słowa św  Pawła z Pierwszego 
Listu do Koryntian: „Gdy przyjdzie to, co doskonałe, zniknie to, co 
niedoskonałe oraz cząstkowe”2  W świetle tych słów unio mystica, ku 
której zmierzać winien człowiek, to sytuacja nadejścia das volkom-
mende – tego, co doskonałe, pełne, całkowite  W istocie, „nadejście” 
oznacza tu otwarcie się perspektywy unio, nie zaś np  eschatologiczne, 
powtórne przyjście Jezusa, ponieważ dokonuje się, gdy to, co dosko-
nałe, „w takiej mierze, w jakiej to jest możliwe, zostanie poznane, od-
nalezione i zakosztowane w duszy”3  „Nadejście” to jest równoznaczne 
ze zniknięciem, a dokładnie zniszczeniem (so vornicht man...) tego, co 
unvolkommende oraz geteilte: niedoskonałe, niepełne oraz podzielo-
ne, częściowe – tego, co, jak należy domniemywać, było (jest) treścią 

2 Frankfurtczyk, Teologia niemiecka, przeł  P  Augustyniak, Warszawa 2013, rozdz  1.  
Wszystkie cytaty z Teologii niemieckiej oznaczam w przypisie skrótem TN i nu-
merem rozdziału 

3 TN 1 
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poznania i doświadczenia w sytuacji, gdy mistyczne zjednoczenie jesz-
cze nie nastąpiło (nie zachodzi)  

Wedle Frankfurtczyka, są więc dwa, alternatywne wobec siebie, 
modi doświadczenia vel poznania: jedno, zwykle dostępne, codzienne 
i „naturalne”, drugie – zaprzeczające mu i je znoszące – zrazu nieobec-
ne, ale mające nadejść i dla samego Frankfurtczyka oraz adresatów 
jego traktatu będące przedmiotem pragnienia, oczekiwania i stara-
nia: doświadczenie związane z mistycznym zjednoczeniem  Co jest 
przedmiotem obu tych doświadczeń? Elementarna wiedza dotycząca 
chrześcijańskiej duchowości podpowiada, że zwykłe doświadczenie 
ma za przedmiot stworzenia, które w porównaniu ze Stwórcą są tym, 
co niedoskonałe, natomiast drugie doświadczenie – Boga, będącego 
tym, co doskonałe  W TN pojawiają się jednak stwierdzenia, zmusza-
jące do weryfikacji tych „oczywistych” skojarzeń: „To, co cząstkowe 
albo niedoskonałe, jest tym, co z doskonałego wzięło lub bierze swój 
początek”4, oraz: „Doskonałe jest istnieniem (   ) w którym wszystkie 
rzeczy mają swe istnienie”5 

Idąc tym tropem, mamy więc doświadczenie Boga i doświadczenie 
stworzeń, czyli – jak się wydaje – doświadczenie doskonałego istnienia 
oraz istnienia cząstkowego  To tak jakby naprzeciw siebie stały te dwa 
rodzaje istnienia – jedno tożsame z Bogiem oraz drugie przysługujące 
stworzeniu  Byłby to obraz zbieżny z metafizyczną doktryną Akwi-
naty, w świetle której relacja Stwórca–stworzenie to bycie naprzeciw 
siebie Boga, którego istotą (essentia) jest Jego własne istnienie (esse) –  
który zatem jest doskonałym, bo niedomagającym się uzasadnienia 
vel ugruntowania, i nieskończonym, a więc też niezniszczalnym ist-
nieniem – oraz stworzeń, czyli rzeczy, których istnienie (esse) nie jest 
tożsame z ich istotą (essentia)  Co oznacza, że istniejąc samoistnie 
(substancjalnie), są w swym (odrębnym) istnieniu zależne i pochod-
ne względem istnienia Bożego6  W skrócie: nieskończone, samoistne  

4 TN 1 
5 TN 1 
6 Tomasz z Akwinu, De ente et essentia, s  20-22, Tomasza z Akwinu opuskulum 

„De ente et essentia”. Spór o realną różnicę między istotą a istnieniem na przeło-
mie XIII i XIV w., red  W  Seńko, Warszawa 1978 
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istnienie, którym jest Bóg, versus zakorzenione w Nim, lecz odrębne 
od Niego, skończone istnienie stworzeń  

Perspektywa TN jest jednak zupełnie inna  Owszem, to, co dosko-
nałe, czyli Bóg, jest istnieniem, jednakże to, co niedoskonałe, czyli 
rzeczy vel stworzenia „mają swe istnienie” w Nim  Nie w tym sensie 
jednak, że ich (odrębne) istnienie (yr weßen) bierze początek w Jego 
istnieniu, lecz że „ono jest istnieniem wszystkich rzeczy”7  To, co do-
skonałe, nie tylko jest więc istnieniem, ale jest też jedynym istnieniem, 
istnieniem „pełnym” (volkommende), „które wszystko objęło i zawar-
ło w sobie, i we własnym istnieniu”8  Nie ma innego istnienia niż to, 
które jest tym, co doskonałe  Wszystko zaś, co jest (wszystkie stwo-
rzone rzeczy), jest dlatego, że w tym jedynym istnieniu uczestniczy, 
vel jest w nim zawarte  Dlatego „bez” (an) i na „zewnątrz” (vßwendig) 
tego jedynego istnienia „nie ma prawdziwego istnienia”9. Ontologiczną 
perspektywę Frankfurtczyka można byłoby więc określić jako „zawie-
ranie się” stworzeń w Bogu-istnieniu; tego, co niedoskonałe, w dosko-
nałym; skończonego w nieskończonym  

Znaczenie tej perspektywy najlepiej oddaje następujące zdanie: „To 
zaś, co cząstkowe albo niedoskonałe, jest tym, co z doskonałego wzię-
ło lub bierze swój początek, podobnie jak blask lub poświata wypływa 
ze słońca lub z jakiegokolwiek światła i oświetla coś, »to« lub »tamto«, 
i zwie się stworzeniem”10  

Kluczowe jest tu stwierdzenie „schynet etwas”, które przekładam jako 
oświetla coś, ale które oddać można również jako „wydaje się czymś” 
albo „jawi się czymś”, względnie „jawi się jako coś”  Jestem przekonany, 
że właśnie ten ostatni wariant najlepiej oddaje treść tego wyrażenia, jak 
i całe ontologiczne stanowisko, leżące u podstaw traktatu  To, co cząst-
kowe, nie tylko wzięło, lecz permanentnie bierze początek w tym, co do-
skonałe, ponieważ jest ono jedynym istnieniem, mocą którego (w obrę-
bie którego) są wszystkie stworzenia  To „branie początku” przypomina 

17 TN 1 
18 TN 1 
19 TN 1 
10 TN 1 
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zaś blask lub poświatę (scheyne), która jest „promieniowana” z jakie-
goś (źródła) światła, np  ze słońca, i oświetla coś (pozwalając jawić się)  
Nie robi tego jednak w ten sposób, że udziela czemuś jego własnego 
blasku, który wydzielając się ze swego źródła, stawałby się jego własną 
jasnością vel jawnością, ale pozwala mu rozbłysnąć blaskiem (w bla-
sku) samego (źródła) światła, uczestnicząc w jego jedynej świetlistości 
(jawności)  Analogicznie „promieniowanie” istnienia przez jedyne, do-
skonałe istnienie to nie „wyodrębnianie” z niego cząstkowego istnienia 
rzeczy (stworzeń w ich stworzoności), odrębnego wobec istnienia do-
skonałego, ale umożliwianie bycia („powoływanie do istnienia”) mocą 
tego jedynego, doskonałego istnienia, czyli w jego obrębie vel wewnątrz 
niego  „Promieniowanie” nie polega więc tu na emanowaniu (wypływa-
niu) na zewnątrz źródła odrębnych istot, lecz na tym, że jedyne, dosko-
nałe istnienie samo w sobie jest „promieniowaniem” („wypływaniem”), 
polegającym na tym, że stworzenia wyłaniają się wewnątrz niego, czyli 
jako integralnie do niego przynależne i go nieopuszczające  Są więc one 
sposobem zjawiania się (objawiania się) jedynego istnienia, poza któ-
rym nie ma nic  Jedyne istnienie „oświeca coś”, czyli – jako wypływanie, 
które nie opuszcza źródła – „jawi się jako coś, jako »to« lub »tamto« 
i zwie się stworzeniem” 

Stworzenie zatem, jeśli mu się przyjrzeć nie w perspektywie co-
dziennego, lecz mistycznego doświadczenia, nie jest czymś na ze-
wnątrz Stwórcy, nie jest więc odrębną, mającą swe wydzielone istnie-
nie sobnością, ale jest jego wewnętrzną ekstazą  Stworzenie to sam Bóg, 
czyli doskonałe, jedyne istnienie, ale nie w funkcji „czegoś”, z czego 

„wszystko inne” wypływa, czyli nie w funkcji dynamiki wypływania 
(to jest zarezerwowane dla „Boga jako Boga”), lecz w funkcji „czegoś”, 
co wypływa (pasywnej strony wypływania), zgodnie z tym, że wy-
pływające w procesie (jako proces) wypływania staje się też tym, co 
wypływa  Dlatego stworzenie, jak powiada Frankfurtczyk, jest „jego 
padaniem, blaskiem albo poświatą, która poza ogniem, z którego wy-
pływa blask, albo poza słońcem lub innym światłem ani nie jest istnie-
niem, ani go nie posiada”11  

11 TN 1 
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Czy jednak – można by zapytać – w ten sposób różnica Stwórca–
stworzenie, którą tak mocno akcentuje apofatyczna opozycja boskiego 

„nic” względem stworzonego „coś”, nie zostaje zastąpiona monizmem 
jednej nieskończonej substancji, w której stworzenia tkwią na sposób 
przypadłości? Patrząc na tę kwestię z perspektywy codziennego, „nor-
malnego” doświadczenia, gdzie istotne jest zachowanie zdrowego roz-
sądku, widać tu ewidentną, monistyczną relatywizację stworzenia  Jest 
ona konieczna, jeśli chce się odeprzeć następujące sed contra: „Mówisz, 
że na zewnątrz tego, co doskonałe, i bez niego nie ma nic, mówisz też 
jednak, że z niego coś wypływa  A przecież to, co wypłynęło, jest na 
zewnątrz niego”12 

Powołując się w odpowiedzi na sformułowaną przed chwilą zasa-
dę wewnętrznego wypływu, autor TN zmuszony jest określić wrażenie 
zewnętrznego (odrębnego) istnienia stworzeń jako złudzenie i pozór  

„Odpowiedź: Dlatego powiada się, że na zewnątrz niego i bez nie-
go nie ma prawdziwego istnienia”13  Odrębne, własne istnienie, któ-
re przypisujemy stworzeniom, jest fałszem  Czy jednak odmówienie 
stworzeniom ontologicznego statusu bytowej odrębności oznaczać 
musi ich „anihilację”? Czy określenie ontologicznej struktury rzeczy 
jako wewnętrznej ekstazy jedynego istnienia ujmuje im „realności”? 
W perspektywie doświadczenia mistycznego z całą pewnością nie  Tu 
bowiem umiejscawia się je w czymś, co w swej „realności” przekracza 
bycie na sposób metafizycznej substancji  To zaś oznacza umiejsco-
wienie w czymś, co jako wszechogarniające boskie istnienie nie ma 
charakteru statycznej tożsamości, lecz jest zasadą „pozwalającą być”, 
leżącą u podstaw dynamizmu świata – czymś, co stanowi o nieporów-
nywalnej z niczym „bytowej” wyrazistości każdego swego „przejawu”: 
„bo ono jest istnieniem wszystkich rzeczy i w sobie samym jest nie-
zmienne i nieporuszone, a przemienia oraz porusza wszystkie inne 
rzeczy”14  

12 TN 1 
13 TN 1 
14 TN 1 
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Autor TN jest zwolennikiem poglądu, który za Schellingiem na-
zwałem w innym miejscu ontologiczną „immanencją w Bogu” vel 
w boskim wesen15. To, że Frankfurtczyk podziela ten pogląd, precyzu-
je obszar, z którego wywodzi się i do którego przynależy jego traktat  
Określając ten obszar jako tradycję neoplatońską, trzeba mieć świa-
domość, że jest to dokładnie ta sama wersja neoplatonizmu, która jest 
obecna w dziełach Mistrza Eckharta  Wywód Frankfurtczyka ma ten 
dodatkowy walor, że dzięki swej zwięzłości w zaledwie kilku akapitach 
streszcza ontologiczne poglądy swego wielkiego poprzednika, wydo-
bywając zasadniczą treść z jego obfitujących w paradoksy i dialektycz-
ne „zwroty akcji” rozważań  O ile więc Eckhart jest kluczem do zro-
zumienia genezy podstawowych założeń TN, o tyle ta ostatnia może 
stanowić pożyteczną wskazówkę, jak czytać Eckhartiańskie „ciemne” 
(zawiłe i wielowątkowe) rozważania na temat istnienia (w jego dzie-
łach niemieckich określanego jako wesen, zaś w łacińskich jako esse) 

Żeby nie być gołosłownym, przytoczę kilka fragmentów z Kazań 
Eckharta oraz dzieł łacińskich, które prezentują perspektywę zaobser-
wowaną w TN  Najistotniejsze, bo najbardziej lakoniczne i dzięki temu 
jednoznaczne są stwierdzenia zawarte w Prologu do Dzieła Tez, stano-
wiącego pierwszą część słynnego Opus Tripartitum16. Eckhart uzasad-
nia tam swoją kluczową, naczelną tezę: „esse est deus”, czyli „istnienie 
jest Bogiem”17  Teza ta, choć wydaje się powtórzeniem tezy Akwinaty, 
twierdzącego, że „Bóg jest swoim istnieniem” (deus (   ) est (   ) suum 

15 P  Augustyniak, Inna Boskość. Mistrz Eckhart, Zaratustra i przezwyciężenie me-
tafizyki, Kraków 2009, s. 338-339  Używam tu sformułowania wesen, a nie weßen, 
ponieważ taka jest różnica między pisownią tego terminu w dziełach Eckharta 
i w TN 

16 Meister Eckhart, Prologus in opus propositionum, w: tenże, Die lateinischen Wer-
ke, t  1, Prologi, Expositio Libri Genesis, Liber Parabolorum Genesis, red  K  Weiss, 
Stuttgart 1964, s  166-182  Posługuję się własnym przekładem: Mistrz Eckhart, 
Prolog do Dzieła Tez, przeł  P  Augustyniak, „Logos i Ethos” 2006, nr 1 (20), 
s  3-11  Wraz z upływem czasu uznałem jednak, że oddanie łacińskiego esse ter-
minem „bycie” jest mniej trafne niż „istnienie” (jest tak dlatego, że łacińskie esse 
jest u Eckharta odpowiednikiem staroniemieckiego wesen)  Dlatego poprawiam 
przekład, zastępując „bycie” „istnieniem”  

17 Mistrz Eckhart, Prolog do Dzieła Tez..., s  3 
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esse)18, stanowi de facto jej odwrócenie  Bóg nie jest tu pojęty jako je-
den z wielu (analogicznych względem siebie) bytów, z których każdy 
ma swoje istnienie, tym odróżniający się od innych, że jest swym włas-
nym (doskonałym) istnieniem w sposób konieczny, czyli ze swej istoty  
U Eckharta jest bowiem jedno istnienie, oprócz którego nie ma nic 
innego: „poza istnieniem i bez istnienia wszystko jest niczym, rów-
nież to, co zostało stworzone”19  I właśnie dlatego to jedyne, doskonałe 
istnienie jest tym, co boskie, vel jest Bogiem  I jako takie – dokładnie 
tak samo jak twierdzi autor TN – jest wszystkim  Eckhart wypowiada 
to dobitnie w swoich niemieckich Kazaniach20: „Bóg jest takim istnie-
niem, które unosi w sobie wszystkie istoty”21  Dlatego też jako wszech-
ogarniające istnienie jest, jak się obrazowo wyraża Eckhart, „obrę-
czą wszystkich stworzeń”22  Wszystkie rzeczy (każde „to” lub „tam-
to”) posiadają bowiem „całe swe istnienie z istnienia i przez istnienie 
i w istnieniu”23  Dlatego Eckhart nie tylko odmawia rzeczom posia-
dania ich własnego istnienia („żadne stworzenie nie ma istnienia”24), 
ale twierdzi, że tylko to jedno jedyne, boskie esse (wesen) może być 
nazywane w sensie ścisłym „bytem” (ens), tymczasem rzeczy (stworze-
nia) można nazwać tylko i wyłącznie „bytem »tym lub tamtym«”25  Co 
prowadzi wprost do wniosku wyprowadzonego przez Frankfurtczyka, 
że tylko weßen jest tym, co będące, natomiast rzeczy są tym samym, 
jedynym istnieniem „tak” lub „inaczej” się przejawiającym  I to nie 
w ten sposób, że ono przejawia się tak poza sobą, lecz w sobie samym  
Poza nim nie ma wszak nic, vel – jak pisze w innym miejscu Eckhart –  

18 Tomasz z Akwinu, Traktat o Bogu, przeł  G  Kurylewicz, Z  Nerczuk, M  Olszew-
ski, Kraków 2001, s 51 (STh I q  3, a  4) 

19 Mistrz Eckhart, Prolog do Dzieła Tez..., s  9 
20 Odnoszę się tu do trzech tomów kazań niemieckich: Meister Eckhart, Die 

deutschen Werke. Predigten, red  J  Quint, t  1, 2, 3, Stuttgart [odpowiednio] 1958, 
1971, 1976  Cytaty z Kazań oznaczam skrótem DW, numerem tomu i stroną 

21 DW III, s  228-230 
22 DW I, s  225 
23 Mistrz Eckhart, Prolog do Dzieła Tez..., s  9 
24 DW I, s  70 
25 Mistrz Eckhart, Prolog do Dzieła Tez.. , s  3 
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jest tylko nic, a nic jest tym, czego nie ma; wszystko, co jest, jest więc 
zawarte w istnieniu i jest tym istnieniem 

Ta – skrótowo tu przedstawiona – Eckhartiańska teoria esse, która 
przekłada się na jego rozumienie wesen w Kazaniach, zostaje w tych 
ostatnich obudowana skomplikowaną dialektyką, apofatyką i różne-
go rodzaju paradoksalnymi, retorycznymi – wszak chodzi o kazania – 
zwrotami  Eckhart nieustannie opatruje własne stwierdzenia znakiem 
negacji, po to, by perspektywy radykalnej ontologicznej wszech-jed-
ności nie sprowadzić do statycznej, monistycznej tożsamości wszyst-
kiego, ale uczynić z niej treść doświadczenia świata w jego wielorako-
ści, oglądanego z wnętrza unio mystica. 

Gdy mówię: „Bóg jest istnieniem” – to nie jest prawda  On jest prze-
kraczającym wszystko istnieniem i ponadistniejącą nicością  (   ) Dlatego 
zamilknij i przestań ujadać na temat Boga (   ) Nie powinieneś też rozu-
mieć Boga, bo Bóg jest ponad wszelkim rozumieniem  (   ) Powinieneś 
całkowicie wyzbyć się twej twojości i wpłynąć w jego jegość, a twoje two-
je i jego jego powinny stać się jednym moim26 

W ten sposób Eckhart przekształca myśl chrześcijańskiego neopla-
tonizmu w strukturę intelektualną, nazwaną po wiekach „niemieckim 
panteizmem”, a charakterystyczną dla klasycznej filozofii niemieckiej  
Jak pisze Józef Piórczyński: „Mamy tu do czynienia z tą samą wersją 
spirytualistycznego panteizmu, co u Mistrza Eckharta”27  TN, podej-
mując tę perspektywę, bez wątpienia przyczynia się do jej rozpowszech-
nienia i utrwalenia w niemieckiej tradycji  Przy czym należy pamiętać, 
że nie jest to klasyczny panteizm „spinozjański”28, lecz panenteizm29   

26 DW III, s  441-443 
27 J  Piórczyński, Absolut, człowiek, świat: studium myśli Jakuba Böhmego i jej źró-

deł, Warszawa 1991, s  75 
28 Por  krytyczne uwagi Schelling na temat spinozyzmu w: F W J  Schelling, Filozo-

ficzne badania nad istotą ludzkiej wolności i sprawami z tym związanymi, przeł  
B  Baran, Kraków 2003, zwłaszcza strony 55-57  

29 A  Zecherle, Die „Theologia Deutsch”. Ein spätmittelalterlicher mystischer Traktat, 
s  24, w: Gottes Nähe unmittelbar erfahren. Mystik im Mittelalter und bei Martin 
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Stworzenia bowiem, jako modi jedynego istnienia, nie są tu jedynie 
jego przypadłościami  Nie można więc powiedzieć, że wszystkim jest 
Absolut vel Bóg-substancja  Wesen – zarówno w TN, jak i u Eckharta – 
ma charakter wyraźnie poza- względnie ponadsubstancjalny  Zamiast 
Boga–substancji, będącej statyczną tożsamością, jest tu ponadsubstan-
cjalne jedno, w którym „wszystko żyje” i które jako takie jest rozle-
wającym się dobrem  Przemieniony człowiek właśnie w ten sposób 
doświadcza wesen. Jego umysłowość „chce go jako szpiku, który jest 
źródłem dobra; chce go jako jądra, z którego dobro wypływa; chce go 
jako korzenia, jako żyły, w której dobro pulsuje”30  

PRZYWŁASZCZANIE

Od przedstawienia ontologicznych podstaw swego myślenia Frank-
furtczyk przechodzi do kwestii grzechu i upadku  Choć również w ich 
wypadku ewidentne jest pokrewieństwo z myślą Eckharta – wiele łączy je 
z tym, jak Eckhart opisuje przeszkody, czyhające na drodze do unio mystica 

– ich wydźwięk jest jednak zdecydowanie inny, niezwykle surowy i rady-
kalny w ocenie codziennego ludzkiego nastawienia  Autor TN dokonuje tu 
przekształcenia mistyki dominikańskiej rodem z XIV wieku, otwierając 
perspektywę, która kontynuację i pełen wyraz znajdzie w koncepcji Lutra  
Ma to ogromne znaczenie, gdyż właśnie na drodze wiodącej od Eckharta 
do Lutra wypracowano wiele założeń niemieckiej tradycji filozoficznej 

„Grzech to nic innego niż odwracanie się stworzenia (   ) od tego, co 
doskonałe, ku temu, co cząstkowe i niedoskonałe”31  Ma tu miejsce przede 
wszystkim odwrócenie się od tego, co doskonałe  Co ono oznacza? Biorąc 
pod uwagę przeprowadzone wyżej ontologiczne rozważania, trwanie przy 
tym, co doskonałe, to trwanie przy (w!) doskonałym, jedynym, „rozlewa-
jącym się do wewnątrz” istnieniu  Trwanie takie nie ignoruje i nie pomija 
tego, co cząstkowe, ale postrzega je we właściwej perspektywie – jako  

Luther, red  B  Hamm, V  Leppin, Tübingen 2007, s  1-95 
30 DW II, s  31-32 
31 TN 2 
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„wewnętrzny wypływ” i udzielanie się istnienia, i to udzielanie się sa-
memu sobie, albowiem to, co cząstkowe, jest przecież właśnie „promie-
niowaniem” istnienia, będącym nim samym (jego „naturą”)  Tak pojęte 
trwanie przy tym, co doskonałe, to właśnie mistyczne doświadczenie 

A jeśli tak, to zwrócenie się od istnienia ku temu, co cząstkowe, 
czyli ku istniejącym w istnieniu i dzięki niemu rzeczom, musi ozna-
czać zmianę perspektywy ich postrzegania  Skoro bycie zwróconym 
ku weßen oznacza postrzeganie rzeczy jako w nim „zawartych”, to 
zwrócenie się ku tym ostatnim (precyzyjnie: ku temu, co cząstko-
we) musi oznaczać ich doświadczanie poza kontekstem i horyzontem 
weßen, a więc w zafałszowanej perspektywie ich rzekomego, odrębne-
go istnienia  To, co Frankfurtczyk nazywa więc „odwróceniem się”32 
od tego, co doskonałe, jest w istocie odwróceniem się od „mistyczne-
go” doświadczenia ku doświadczeniu codziennemu, które streszcza 
się w ontologii wielu odrębnych, skończonych istnień  Co oczywiście 
nie wyklucza – a wręcz domaga się ich pochodzenia od – istnienia 
doskonałego i nieskończonego  Bóg nie zostaje więc wyłączony z tej 
codziennej wizji świata, ale zmienia się jego rozumienie 

Frankfurtczyk, nawiązując tu do dwóch rodzajów doświadczenia: 
codziennego i mistycznego, i chcąc w swoim traktacie opisać drogę od 
pierwszego ku drugiemu, przedstawia pierwsze jako wynik uprzed-
niego odejścia od drugiego  I odejście to utożsamia z grzechem  A jeśli 
tak, to trwanie w obrębie codziennego doświadczenia jest dla niego 
wynikiem grzechu i samo jest trwaniem w grzechu  W ten sposób nie 
tylko potwierdza się to, że mistyczne doświadczenie jest doświadcze-
niem właściwym, a codzienne niewłaściwym (zniekształconym, zafał-
szowanym itd ), lecz zmienia się wymowa tej „niewłaściwości”  „Właś-
ciwość” i „niewłaściwość” nie oznaczają tu już tylko, odpowiednio, 
trafności i nietrafności ujęcia w ich obrębie ontologicznej struktury 
uniwersum  Pojawiająca się ocena ludzkiej codzienności jest bowiem 
negatywna w całej rozciągłości: niewłaściwe (tj  fałszywe) doświad-
czenie codzienne zostaje tu powiązane z całkowitym egzystencjalnym 

32 TN 2 



16 tytuł pisma 1(1)/201416 filozofiareligii.pl, 2015, nr 1

piotr augustyniak

upadkiem – z trwaniem w winie i potępieniu tak samo jak szatan: 
„Cóż innego robi diabeł i czym innym był jego upadek”33 

Cały codzienny sposób bycia i otwierające się w nim doświadczenie 
to „szatański”, nie tyle zagrożony potępieniem, co ipso facto już potę-
piony, bo całkowicie upadły i występny, stan ludzkiej kondycji, który 
stał się po raz pierwszy udziałem Adama („cóż innego uczynił Adam, 
jeśli nie to samo”34), by dotknąć wszystkich z nas, czyli ludzkiej „natu-
ry” jako takiej („ja upadłem sto razy niżej i odwróciłem się [od Boga] 
bardziej niż Adam”)  Frankfurtczyk nie tłumaczy charakteru związku 
łączącego upadek Adama z grzechem (grzesznością) nas wszystkich  

Z upadku, jaki dotknął każdego z nas, nie sposób wydobyć się 
o własnych siłach  Nie uczyni tego nawet wyznanie skierowane ku 
Bogu oraz podjęcie z gorliwością praktyk religijnego i moralnego życia, 
jeśli wiązać się to będzie z dalszym trwaniem w tym samym, codzien-
nym sposobie bycia  Wyjście ze stanu upadku i potępienia możliwe 
jest wyłącznie przez przejście (powrót) od codzienności i charakte-
rystycznego dla niej doświadczenia (które jest synonimem upadku) 
ku unio mystica i mistycznemu widzeniu istnienia  Zmiana ta zaś nie 
może być wynikiem ludzkiego działania (wszystko bowiem, co czy-
ni upadły człowiek, jest funkcją jego upadku), ale jedynie pasywnego 
poddania się „działaniu” Boga (doznania – leiden – owego „działania”), 
czyli dynamiki doskonałego, boskiego istnienia  „Do tego uleczenia 
i naprawienia mnie nie mogę (   ) w żaden sposób się przyczyniać, lecz 
być nagim, czystym doznawaniem, tak żeby Bóg sam czynił i działał, 
a ja doznawał”35  

Zanim przyjrzymy się dokładniej, na czym polega ten Boży wpływ, 
trzeba określić: skąd bierze się i na czym polega radykalna grzeszność 
ludzkiej codzienności, czyli naszej codziennej, „naturalnej” kondy-
cji? Cóż tak przerażającego i okropnego jest w doświadczeniu świa-
ta jako zbioru rzeczy zaopatrzonych w swe odrębne istnienia, że nie 
można potraktować go jako niewinnej i naiwnej pomyłki, wyniku 

33 TN 2 
34 TN 3 
35 TN 3 
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„intelektualnego ograniczenia” etc , i po prostu go zlekceważyć, akcen-
tując znaczenie powierzenia się miłosiernemu Bogu, dobrych uczyn-
ków etc ? Klucz do odpowiedzi na to pytanie kryje się w czasowniku 
annemen, który jest dla Frankfurtczyka niezwykle istotnym terminem 
i któremu nadaje on zdecydowanie negatywne znaczenie  Haas cha-
rakteryzuje je w następujący sposób: „»Annemen« ma w TN bogatą, 
pejoratywną semantykę i rozciąga się od »zustimmen«, »an sich re-
issen«, »sich überheben«, »ichbestimmt handeln« aż do utożsamienia 
z nikczemnym, fałszywym życiem”36  Obecny w znaczeniu tego słowa 
aspekt zagarniania oraz wywyższania się sprawia, że jest ono z regu-
ły przekładane na język wysokoniemiecki przy pomocy czasownika 
anmassen, a gdy występuje w funkcji rzeczownika, odpowiednio An-
massung37. Tak samo wyjaśnia sens tego słowa Zecherle, który do-
daje, że annemen ma tu również znaczenie: sich etwas (zu Unrecht) 
 zuschreiben38.

Gdy podąży się za tymi językowymi intuicjami, okazuje się, że za 
zwróceniem się od mistycznego do codziennego sposobu doświadcze-
nia (za odwróceniem się od tego, co doskonałe) stoi przywłaszczenie 
sobie czegoś, czyli bezpodstawne przypisanie sobie (prawa do) czegoś  
Jest to ludzki los, a zarazem, dokonany przez szatana i Adama, wy-
bór, który konstytuuje każdego człowieka (stanowi jego „naturę” vel 
kondycję) w jego codziennym, „naturalnym” sposobie bycia  „Stwo-
rzenie wtedy odwraca się od doskonałego, gdy przywłaszcza sobie coś 
dobrego”39  To więc, że upadł najpierw szatan, a potem Adam, „stało 
się tak ze względu na jego przywłaszczanie sobie”40  Chodzi tu o przy-
właszczenie sobie czegokolwiek, co z racji przynależenia do jedynego 
doskonałego weßen (bycia jego „wewnętrznym wypływem”) „należy 

36 A  Haas, Die „Theologia Deutsch”. Konstitution eines mystologischen Texts,  
w: tenże, Geistliches Mittelalter, Freiburg Schweiz 1984, s  440, przyp  60 

37 Por  Der Franckforter, Theologia Deutsch, przeł  A  Haas, Einsideln 1980, oraz 
Theologia Deutsch. Ein Grundschrift deutscher Mystik, red  G  Wehr, Andechs 
1989 

38 A  Zecherle, Die „Theologia Deutsch“..., s  33 
39 TN 2 
40 TN 3 
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nazwać dobrym”41  Frankfurtczyk wymienia życie, wiedzę, pozna-
nie etc 42 Z pewnością można tu wymienić wszystkie przymioty oraz 
przedmioty, które można napotkać w świecie  Niezwykle istotne jest 
jednak, że na pierwszym miejscu wymienia weßen43. Jeżeli błędem, 
złem, źródłem upadku i odwrócenia się od jedynego, doskonałego ist-
nienia jest przywłaszczanie sobie czegoś, co z ontologicznych powo-
dów przynależy wyłącznie owemu istnieniu, to źródłem i sednem tej 
tendencji i tej praktyki jest bezpodstawne przypisanie samemu sobie 
odrębnego „aktu istnienia”  Oznacza to zaś ustanowienia siebie same-
go jako bytu odrębnego od jedynego weßen, a więc jako autonomicz-
nego, osobnego „ja” 

 „Ustanowienie” to nie jest żadnym „obiektywnym” wydarzeniem: 
zaistnieniem czegoś, czego dotąd nie było  Poza doskonałym, jedy- 
nym istnieniem, czyli na zewnątrz niego, nie istnieje bowiem nic  
I w tym sensie – podobnie jak dla Eckharta i w ślad za tradycją neo-
platońską – „grzech jest niczym”44  Chodzi tu bowiem „jedynie” o wy-
tworzenie nowej, iluzorycznej i pozornej perspektywy ontologicz-
nej, która jest podstawą codziennego sposobu bycia i doświadczenia  
Sedno tej perspektywy stanowi to, że jestem ontologicznie odrębną 
(relatywnie, czyli w granicach życia i śmierci, samoistną) istotą, żyją-
cą w świecie składającym się z innych, analogicznie odrębnych istot, 
które mogę zdobywać i sobie przywłaszczać ze względu na ową onto-
logiczną współmierność ze mną  Upadek człowiek więc, tak samo jak 
szatana, nie był niczym innym niż „przypisaniem sobie, że również on 
jest czymś i coś jest jego, i do niego należy”45  

Czym więc jest codzienny obraz świata? Jest on mroczną iluzją  Jest, 
jak dosadnie wyraża się Frankfurtczyk, urojeniem  „To bowiem, że 
przypisuję sobie coś dobrego, bierze się z urojenia, że ono jest moje 
lub że ja nim jestem”46  Jej źródłem jest rebelia przeciw ontologicznej 

41 TN 2 
42 TN 2 
43 TN 2 
44 DW II, s  597 
45 TN 2 
46 TN 5 
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prawdzie o boskim weßen; „rebelia” ta polega na tym, że pewna jego 
„wewnętrzna ekstaza” (czy to szatan, czy Adam, czy inny człowiek) jest 
przez samą siebie hipostazowana i uznana za odrębne od jedynego ist-
nienia „coś”, zdolne do działania, poznania, wybierania i spełniania 
innych, samodzielnych aktów  Sednem tego auto-hipostazowania jest 
więc „wywyższenie siebie”, polegające na ustanowieniu siebie jako „ja”, 
które przywłaszczając (przypisując) sobie istnienie, zaczyna zawłasz-
czać również inne istoty, bezpodstawnie i fałszywie przypisując sobie 
centralne miejsce w świecie kosztem jedynego, boskiego weßen  

Źródłem grzeszności codziennego sposobu bycia i codziennego 
doświadczenia jest więc kryjący się u ich podstawy grzech annemen, 
czyli nic innego niż wytworzenie przez Szatana i Adama, oraz kulty-
wowanie przez każdego z nich oraz przez każdego człowieka „jego »ja« 
i jego »mnie«, i jego »mi«, i jego »moje«”47  Jeśli więc źródłem codzien-
nej, zdroworozsądkowej ontologii odrębnego, skończonego istnienia 
jest tego typu ontologiczno-egzystencjalny prafakt, to ma ona to samo 
źródło, co ludzki, codzienny (nie)moralny egocentryzm, i ma dokład-
nie tę samą, co on, wartość  A skoro tak, to wszelkie działanie, jak 
długo odbywa się ono w obrębie codzienności – jakichkolwiek zna-
mion altruizmu, miłości etc , by nie nosiło – jest ufundowane na tym 
samym ontologiczno-egzystencjalnym egocentryzmie „ja”  Jest więc 
wciąż tą samą iluzją i grzechem  

Podkreślmy raz jeszcze: w TN – inaczej niż np  u Taulera – skaże-
nie natury jest nieodwracalne  Odwołując się do ściśle teologicznego 
dyskursu, można powiedzieć tak: człowiek, przypisując sobie odrębne 
istnienie (tym samym ustanawiając siebie samego jako „ja”), przejmu-
je (annemen) centralną rolę Boga, stawiając się w Jego miejscu  W ten 
sposób: „godzę w cześć Boga i przypisuję sobie to, co należy tylko do 
Niego  Ponieważ wszystko to, co należy nazwać dobrym, nie jest włas-
nością nikogo prócz wiecznego, prawdziwego dobra”48  Objawia się 
to w egzystencjalnej koncentracji tak ustanowionego „ja” na sobie sa-
mym  Koncentracja ta sięga wszelako głębiej, niż się to z reguły opisuje  

47 TN 2 
48 TN 4 
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w literaturze teologicznej, i dotyka najgłębszych pokładów ludzkiej 
natury vel konstytuującej ludzką egzystencję ontologicznej struktury  
A wtórnie również natury jako takiej, czyli całego otaczającego nas 
świata stworzeń 

Chodzi tutaj o zupełnie oczywiste dla zdrowego rozsądku i leżące 
u podstaw metafizycznej wykładni człowieka przekonanie, że istotę 
człowieka (duszy) należy utożsamić z podstawą, w której zakotwiczone 
są poszczególne ludzkie władze49, czyli uznać człowieka za „podmiot” 
spełnianych przez niego aktów poznawczych, wolitywnych, uczucio-
wych oraz popędowych  Wedle Frankfurtczyka, jest to kolejnym złu-
dzeniem  Taki sposób myślenia, utożsamiający człowieka z podmiotem  
aktów, jest bowiem możliwy tylko tam, gdzie założy się, iż człowiek 
jest odrębną, autonomiczną istotą, czyli że posiada swój akt istnienia  
To zaś jest przecież urojeniem i grzechem  Z kolei to, co jest konse-
kwencją urojenia i grzechu, samo jest złudą i występkiem  Kiedy więc 
człowiek powiada: „ja działam”, „ja poznaję” etc , popełnia ten sam 
błąd (ten sam grzech!), co wtedy, gdy powiada „ja istnieję”  Tak bo-
wiem jak jest tylko jedno istnienie, którego „wewnętrznym wypływem” 
jest stworzenie, tak jest tylko jedno poznanie, chcenie etc , a poznający, 
chcący itd  człowiek jest „wewnętrznym porywem” owego poznania, 
chcenia etc , które są jednym, doskonałym istnieniem  Jako takie, jest 
ono zatem jedynym „podmiotem” wszelkich stworzonych aktów, czy 
będzie tu chodziło o stworzenie jako istniejące, czy jako poznające, czy 
jako chcące  „Jeśli bowiem urojenie i brak wiedzy (   ) przemienią się 
w wiedzę i poznanie, (   ) człowiek powie wtedy tak: »Ach, ja biedny 
głupiec, roiłem sobie, że to ja tym jestem, zgodnie z prawdą zaś jest 
tym i zawsze był Bóg«”50  

Kiedy człowiek, wiedziony annemen, dokona już takiej iluzorycz-
nej konstytucji „ja” (własnej „natury”), w równie iluzoryczny sposób 
konstytuuje on „naturę” otaczającego go, stworzonego świata, przy-
pisując wszystkim istotom ten sam, oparty na przywłaszczaniu, pęd, 

49 Por  Tomasz z Akwinu, Traktat o człowieku  Summa teologii 1, 75-89, przeł  
S  Swieżawski, Kęty 1998, s  196-197 (STh I, q  77, a  6) 

50 TN 5 
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nakierowany na „szukanie swego”, a w wymiarze ontologicznym przy-
pisujący wszystkiemu odrębne istnienie  W ten sposób cała natura, po-
dobnie jak „ja”, okazuje się iluzją i grzechem, o czym expressis verbis 
mowa w dalszej części traktatu  „Stworzeniu i naturze właściwe jest, 
że szuka i że we wszystkim, co czyni i na co przyzwala, chce siebie sa-
mej i tego, co jej, »tego« i »tamtego«, »tu« i »tam«”51  W ten sposób „ja”, 
natura, szatan, grzech, Adam okazują się jednym, co po wielokroć, na 
różne sposoby powtarzane jest przez Frankfurtczyka: „Tam bowiem, 
gdzie i kiedy mówi się o Adamie, nieposłuszeństwie i o starym czło-
wieku, jaźni, własnej woli, (   ) o »ja«, »moje«, o naturze, fałszu, diable, 
grzechu, wszystko to jest sobie równe i jest jednym”52 

LUTROWA KONTYNUACJA

Właściwa nauka Lutra swój pierwszy wyraz i samoświadomość 
osiągnęła w latach 1515–1518  Jej sednem jest odrzucenie „arystote-
lesowskiej” koncepcji sprawiedliwości  Streszczają ją tezy ogłoszonej 
w 1517 roku Disputatio contra scholasticam theologiam:

40  Nie stajemy się sprawiedliwi, działając sprawiedliwie, lecz staw-
szy się sprawiedliwymi, działamy sprawiedliwie  Przeciw filozofom 

41  Prawie cała etyka Arystotelesa jest zła, wroga łasce  Przeciw 
scholastykom 

42  Błędem jest [twierdzenie], że pogląd Arystotelesa na temat 
szczęścia nie sprzeciwia się doktrynie katolickiej  Przeciw [teologom] 
moralnym 

43  Błędem jest mówić, że bez Arystotelesa nie zostanie się teolo-
giem  Przeciw powszechnej opinii 

44  Raczej nie zostanie się teologiem inaczej, jak bez Arystotelesa53  

51 TN 24 
52 TN 43 
53 M  Luter, Rozprawa przeciwko teologii scholastycznej, przeł  P  Augustyniak  

„Kronos: metafizyka, kultura, religia” 2012, nr 4 [23], s  8 
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Luter przeciwstawia się tu przede wszystkim przekonaniu o uspra-
wiedliwiającym charakterze uczynków, co jest wedle niego poglądem, 
który zapoznaje właściwe znaczenie łaski, prowadząc do wypaczenia 
prawdy objawienia 

Dla nas rzeczą niezwykle istotną jest to, że czas owych poszukiwań 
związany był z intensywnym obcowaniem Lutra z tekstem TN  Luter 
redaguje i wydaje drukiem dwie wersje traktatu: pierwszą, niekomplet-
ną, w roku 1516 oraz drugą, zawierającą pełną wersję tekstu, w roku 
1518  W przedmowie do drugiego z nich pisze, że nauka zawarta w TN 
jest jasnym dowodem wyższości niemieckiej teologii (stąd właśnie na-
zwa, którą Luter nadał anonimowemu i bezimiennemu traktatowi): 

„Dziękuję Bogu, że w języku niemieckim Boga mego słyszę i odnaj-
duję w taki sposób, w jaki ja, a wraz ze mną oni [teolodzy z Witten-
bergi – P A ], nie odnaleźliśmy Go dotąd ani w języku łacińskim, ani 
greckim, ani hebrajskim  Niech Bóg sprawi, że więcej takich książek 
ujrzy światło dzienne, a przekonamy się, że niemieccy teolodzy są bez 
wątpienia najlepszymi teologami  Amen”54 

TN była dla kształtowania się intelektualnej samoświadomości ojca 
reformacji impulsem niemal tak ważnym, jak Pismo Święte i myśl 
Augustyna, i obok nich bez wątpienia najistotniejszym  „Obok Biblii 
i Augustyna nie przytrafiła mi się żadna książka, z której nauczyłem 
się więcej (   ), czym jest Bóg, Chrystus, człowiek i wszystkie rzeczy”55  
W szczególności przywołana powyżej krytyka scholastycznej koncep-
cji usprawiedliwienia – wedle której w jego osiągnięciu prócz łaski 
istotna rola przypadać ma też uczynkom – oparta jest na założeniach, 
których pokrewieństwo z perspektywą właściwą dla TN jest bezsporne 
i mówi samo za siebie  

Luter, krytykując tę „arystotelesowską” koncepcję usprawiedliwie-
nia (sprawiedliwości), ma na myśli to, że żaden czyn ludzki – a na-
wet konsekwentnie „sprawiedliwy” – sposób postępowania nie może 
sprawić, że człowiek jako taki (tj  jako podmiot owego postępowania) 

54 M  Luter, Przedmowa do pełnego wydania „Teologii niemieckiej”, przeł  P  Augus-
tyniak, „Kronos: metafizyka, kultura, religia” 2012, nr 4 [23], s  13 

55 Tamże, s  12 
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zasłuży na miano sprawiedliwego (w oczach Boga)  Przeciwnie, to 
ewentualna sprawiedliwość vel niesprawiedliwość człowieka przesądza 
o, odpowiednio, sprawiedliwości oraz niesprawiedliwości jego czy-
nów  Oprócz przywołanej wyżej tezy 40, mówi o tym również Wykład  
Listu do Rzymian, gdzie Luter formułuje tę samą zasadę w następujący 
sposób: „Bóg przyjmuje nie osobę ze względu na czyny, lecz czyny ze 
względu na osobę, i to tak, iż osobę przyjmuje przed czynami”56  

To, co wypowiada tu Luter, brzmi być może dość trywialnie i w spo-
sób oklepany dla ucha obeznanego z chrześcijańską duchowością  Lu-
ter nadaje jednak temu stwierdzeniu znaczenie, które wiele lat później 
wybrzmi z całą dosadnością w myśli luteranina Kanta  O moralności 
czynu nie decyduje faktycznie wywołany (a nawet zamierzony) przez 
sprawcę skutek, ale wyłącznie radykalnie wewnętrzna, to jest apriorycz-
na predyspozycja podjęcia takiego, a nie innego działania, którą Kant 
nazwał dobrą wolą57, a Luter wiarą  Innymi słowy, dla Lutra – podob-
nie jak dla Kanta – sprawiedliwość człowieka rozstrzyga się a priori  
względem jakichkolwiek jego poczynań  To, w jaki sposób a priori 
ukształtowany zostanie podmiot czynu, przesądza i o jego osobistej 
sprawiedliwości, i o sprawiedliwości spełnianych przez niego aktów, 
które są sprawiedliwe wtedy, gdy wypływają wprost z owego, a priori  
sprawiedliwie ukierunkowanego i dzięki temu usprawiedliwionego, 
podmiotu  

Kluczem zatem do sprawiedliwości nie jest wypełnianie takich czy 
innych czynów, ale apriorycznie dokonująca się konstytucja ludzkiego 
podmiotu jako nakierowanego albo na siebie, albo na wyrzeczenie się 
siebie  Wszelako owo aprioryczne przekształcenie nie może dokonać 
się mocą żadnego działania, które z istoty swej jest a posteriori. Sytua-
cja jest więc kłopotliwa, tym bardziej, że według Lutra za sprawą grze-
chu pierworodnego każdy człowiek jest już a priori ukonstytuowany 
jako nakierowany na siebie  Innymi słowy, człowiek w stanie natury 

56 M  Luter, Wykład Listu do Rzymian. 1515/1516, przeł  I  Slawik, Dzięgielów [bdw], 
s  134 

57 Por  I  Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, przeł  M  Wartenberg, Kęty 
2001 
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(natury zadanej, to jest otwierającej się nam jako skażona) – czyli po-
zbawiony perspektywy łaski – „szuka tego, co swoje”58 

Nikt z nas nie staje wobec nieprzesądzonej z góry perspektywy, 
którą jest zadanie apriorycznego ukonstytuowania siebie samego jako 
podmiotu sprawiedliwego lub bezbożnego, lecz zastaje siebie samego 
jako już ukonstytuowanego i to właśnie jako sobność szukającą tego, 
co własne, a więc jako bezbożnika i grzesznika  Stąd – po pierwsze – 
dla Lutra stan naturalny (pierwotnego napotykania siebie) to stan by-
cia potępionym  Po drugie zaś, to, co wydawać się mogło alternatywą 
między możliwością apriorycznej konstytucji podmiotu bezbożnego 
lub sprawiedliwego, okazuje się – wobec zadanej nam faktyczności 
pierwszej z tych możliwości – potrzebą (zadaniem) przekształcenia 
owego stanu faktycznego w drugi z możliwych kształtów bycia sobą 
(podmiotu)  Kłopot polega jednak na tym, że przekształcenie to mia-
łoby dotyczyć sfery apriorycznej wobec jakichkolwiek działań, czyli 
wszelkich możliwych do spełniania przez ów podmiot aktów, a więc 
nie może się dokonać przy pomocy żadnego z tych ostatnich – wszyst-
ko, co my w tej kwestii zrobimy, zrobimy jako grzesznicy, będzie to 
więc wyraz i potwierdzenie naszej grzeszności  Nasza próba przemia-
ny okaże się jeszcze jednym porywem sobności, której chodzi o siebie 
i o swoje trwanie  Jedyne, co ludzie mogą (sami z siebie), to osiągnąć 
i kultywować świadomość, „że zawsze są grzesznikami”59, niezdolny-
mi do podążania za sprawiedliwością, bo niezdolnymi do oderwania 
się od siebie 

Stąd przekształcenie struktury bycia sobą może nastąpić tylko 
i wyłącznie jako coś, co przychodzi do człowieka z zewnątrz  I to z ze-
wnątrz w sensie radykalnym, czyli spoza całej skażonej grzechem na-
tury: ze strony Boga i Jego łaski  Tylko On bowiem jest w stanie uspra-
wiedliwić człowieka, tak że człowiek jest sprawiedliwy „jedynie przez 
uznanie Boga”60  Innymi słowy, usprawiedliwiające działanie Boga 

58 M  Luther, Questio de viribus et voluntate hominis sine gratia disputata, s  2,3-4, 
WA 1, s  146, 12-13 

59 M  Luter, Wykład Listu do Rzymian..., s  135 
60 Tamże 
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jest jedynym sposobem, aby przekształcić aprioryczną strukturę ludz-
kiego bycia z sobności szukającej tego, co własne, w bycie sobą, które 
jest wolne od szukania siebie (traci na siebie wzgląd) i całe spala się 
w pragnieniu Boga  Jak długo bowiem tak się nie stanie, trwać będzie 
„stary człowiek, czyli ktoś, kto nie kocha Boga w całkowicie czysty 
sposób, ani nie odczuwa palącego głodu i pragnienia Boga, ale w rozu-
mie i duchu spodziewa się nasycenia w stworzeniach”61  Podkreślmy – 
nie chodzi tu o szukanie w Bogu sytości dla siebie, ale o całkowite 
oderwanie od siebie, czyli od ciągłego szukania swojej sytości  Najlep-
szym na to dowodem jest, że człowiek przemieniony łaską angażuje się 
odtąd cały w szukanie zbawienia dla bliźnich  „Odtąd dusza nie dąży 
do tego, aby być sprawiedliwa sama z siebie, ale za swą sprawiedliwość 
uważa Chrystusa, szuka przeto wyłącznie zbawienia bliźnich”62 

Powyższa, krótka rekonstrukcja poglądów Lutra na temat grzechu 
i usprawiedliwienia, pochodzących z okresu zajmowania się przez 
niego tekstem TN, nie pozostawia wątpliwości, jak wiele wspólnego 
mają one z perspektywą, która po raz pierwszy pojawia się właśnie 
w naszym traktacie, jako radykalizacja i przekształcenie poglądów 
Eck harta  Codzienność człowieka – jego naturalny, zadany mu spo-
sób bycia i myślenia – jest oparta na przywłaszczaniu, czyli szukaniu 
tego, co własne, i jest stanem niewłaściwym  To przekonanie dzieli Lu-
ter i z Eck hartem, i z Frankfurtczykiem. Jednocześnie, Luter podąża 
tropem radykalizacji myśli Eckharta, wytyczonym przez autora TN, 
który stan ten utożsamia z grozą (stanem potępienia) ludzkiego, ogra-
niczonego, zapodmiotowanego w sobie „ja”, a w konsekwencji zafikso-
wanego na ciągłym utwierdzaniu siebie 

Czy jednak – można by zapytać – Luter nie idzie tu w ogóle „szeroką 
drogą”, znaną niemal całej chrześcijańskiej ascetyce, która podkreśla 
związek grzechu z egoizmem i postuluje konieczność wyrzeczenia się 
siebie? Otóż myśl Lutra, podobnie jak Eckharta i Frankfurtczyka, tym 
wyróżnia się w obszarze chrześcijańskiej duchowości, że egoizm po-
strzega nie tylko na sposób moralny, ale egzystencjalno-ontologiczny  

61 M  Luther, Questio de viribus..., s  146, 1-3 
62 M  Luther, Sermo de duplici iustitia, WA 2, s  147 
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Kiedy więc Luter postuluje wyzwolenie (dzięki łasce) z owego egoizmu, 
chodzi mu – tak samo jak obu jego poprzednikom – nie o moralne 
oczyszczenie i uleczenie indywidualnego podmiotu, ale o przemianę 
jego fundamentalnych struktur, która to przemiana polega na poko-
naniu jego ontologicznej odrębności jako groźnej w skutki iluzji  I to 
pokonanie jej w najgłębszych jej pokładach, przesądzających o takim, 
a nie innym, naturalnym („codziennym”) ontologicznym postrzega-
niu świata 

Artykuł niniejszy, na który składają się fragmenty mojej książki, pt  Istnie-
nie jest Bogiem, ja jest grzechem (Warszawa 2013), ukazał się po raz pierwszy 
w kwartalniku „Kronos: metafizyka, kultura, religia” 2012, nr 4 (23) 
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Dlaczego Bóg czyni zło?  
O trudnościach teodycei

WSTĘP: RELIGIA A ZŁO

Nie ma wątpliwości, że jedną z ważniejszych prób uporania się 
z problemem zła jest religia  Z jednej strony, różne religie usiłują wy-
jaśnić istnienie zła, odwołując się najczęściej do pierwotnej winy czło-
wieka, który okazał się nieposłuszny bogom, z drugiej – starają się 
znaleźć lekarstwo na zło, rodząc nadzieję, że nie jest ono rzeczywistoś-
cią ostateczną  Nawet w systemach dualistycznych, zgodnie z który-
mi – obok absolutu dobra i światłości – istnieje absolut zła i ciemności, 
pozostaje nadzieja, że – przynajmniej w indywidualnym doświadcze-
niu ludzkim – zło będzie pokonane  Niewykluczone zresztą, że właś-
nie doświadczenie zła (zwłaszcza horrendalnego) jest jednym ze źródeł 
religii; bezradni wobec zła, ludzie poszukują ratunku w Bogu, uosa-
biającym najczystsze dobro  Nawet jeśli w człowieku słabnie zmysł 
religijny, to jednak nie słabnie doświadczenie zła jako rzeczywistości, 
której być nie powinno  Współczesne procesy sekularyzacyjne w świe-
cie zachodnim tę obserwację potwierdzają; wprawdzie ludzie są coraz 
częściej sceptykami w kwestii istnienia Boga i wiarygodności poszcze-
gólnych doktryn religijnych (zwłaszcza zaś instytucji stojących na ich 
straży), to jednak nie są obojętni na zło  Przeciwnie, są wyczuleni na 
zło i właśnie dlatego od religii (także od chrześcijaństwa) odchodzą  
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Jesteśmy gotowi tolerować zło w różnych dziedzinach życia (widząc 
jego nieuchronność w polityce czy biznesie), nie godzimy się jednak na 
jego obecność w religii; tymczasem niektóre konflikty polityczne, spo-
łeczne czy gospodarcze są podsycane czynnikami religijnymi  Świadczy 
to, że religie, które mają ludziom pomóc w uporaniu się ze złem, stają 
się jednym z jego dodatkowych źródeł  Takiej sytuacji nie są w stanie 
zaakceptować zwłaszcza ludzie młodzi, jeszcze niedotknięci moralnym 
relatywizmem, który, z niezrozumiałych powodów, nazywany jest doj-
rzałością lub poczuciem realizmu  Przywilejem młodości jest bunt prze-
ciw złu i obłudzie, które nie omijają instytucji religijnych, działających 
wbrew głoszonej przez siebie nauce; właśnie żądanie moralnej jedno-
znaczności powoduje, że wielu ludzi odchodzi od chrześcijaństwa 

Pojęcie zła ulega zmianom, współcześnie bowiem raczej niewielu 
chrześcijan – zwłaszcza w świecie zachodnim – gotowych jest wierzyć 
w istnienie szatana  Odrzucają je nie tylko dlatego, że przypomina 
mityczny obraz świata, lecz także z racji moralnych, ponieważ idea 
podstępnej działalności złego ducha zbyt łatwo tłumaczy obecność 
grzechu  Szatan to przecież zewnętrzna personifikacja zdeprawowanej 
woli, pozwalająca uznać, że ostatecznym źródłem czynionego przeze 
mnie zła nie jestem ja, lecz ukryte moce, którym nie potrafię się sprze-
ciwić; takie rozwiązanie jest jednak wypaczeniem moralności  

Odrzucanie wiary w istnienie szatana ma także motywacje reli-
gijne – wiążąc się z przekonaniem, że Objawienie jest Dobrą Nowiną 
o zbawieniu, a nie zbiorem przestróg czy magicznych praktyk, mają-
cych ograniczyć wpływ złych mocy na człowieka  Z tego powodu ak-
centowanie działań szatana nie zawsze przynosi zamierzony skutek; 
zamiast skłaniać ludzi do nawrócenia, zniechęca do wiary w Boga, 
rodząc poczucie beznadziejności  Jeśli bowiem szatan działa w świe-
cie, to znaczy, że Bóg nie panuje nad nim lub zezwala mu kusić ludzi 
do zła  Idea szatana sugeruje też, że religijne życie chrześcijanina nie 
jest czynieniem dobra i naśladowaniem Jezusa, lecz walką z pokusami  
Taki jednak obraz religii jest jej karykaturą, nie służąc duchowemu 
rozwojowi człowieka 

Odchodzenie od chrześcijaństwa ma też racje doktrynalne, związa-
ne z obrazem Boga  Niejednokrotnie ateizm bywa przecież uzasadniany 



filozofiareligii.pl, 2015, nr 1 2928 tytuł pisma 1(1)/201428 filozofiareligii.pl, 2015, nr 1

dlaczego bóg czyni zło? o trudnościach teodycei

moralnie; jego zwolennicy argumentują, że chrześcijańska koncepcja 
Boga sprzeciwia się podstawowym intuicjom moralnym, zwłaszcza tej, 
że nie wolno zabijać istot niewinnych  Nawet jeśli religia chrześcijań-
ska zrodziła wiele naszych intuicji moralnych (chociażby ideę absolut-
nego przebaczenia czy miłości nieprzyjaciół), to jednak sama ich nie 
spełnia: wprawdzie Bóg jest prawodawcą moralnym, to jednak sam 
wydanego przez siebie prawa nie przestrzega  Przykładem jest historia 
zbawienia, pełna cierpienia i śmierci niewinnych ludzi, którymi posłu-
żył się Bóg dla realizacji swych zamiarów  W tym kontekście pojawia 
się tytułowe pytanie – dlaczego Bóg czyni zło?

Podjęty problem rozważę na płaszczyźnie filozoficznej, bez odwo-
ływania się do wiary, mimo iż jest on jednym z centralnych pytań, 
przed którym stoi każda religia, zwłaszcza chrześcijaństwo, proklamu-
jące Boga nieskończonej miłości  Najpierw zarysuję, na czym polega 
problem teodycei (punkt 1), następnie zrekonstruuję założenia pytania, 
dlaczego Bóg czyni zło (punkt 2)  Po tych rozważaniach, mających 
charakter przygotowawczy, przejdę do rozważenia różnych racji zła, 
które mogłyby usprawiedliwić jego obecność w świecie stworzonym 
przez wszechmocnego i nieskończenie dobrego Boga (punkt 3)  W za-
kończeniu nakreślę możliwe perspektywy teodycei 

1. PROBLEM TEODYCEI

Z perspektywy idei Boga jako bytu absolutnie doskonałego tytuło-
we pytanie – dlaczego Bóg czyni zło? – wydaje się bezzasadne  Skoro 
bowiem jest On bytem doskonałym (ontycznie i moralnie), to czyni 
jedynie dobro, nie zaś zło; wyjściowe pytanie opiera się zatem na fał-
szywych założeniach  Możliwe nawet, że jest ono bluźniercze, sugeru-
je bowiem, że człowiek, z racji swej nieposkromionej pychy, sytuuje 
się ponad Bogiem, uzurpując sobie prawo do oceniania Jego działań  
Z drugiej jednak strony – ten, kto wierzy w istnienie doskonałego 
Boga jako stwórcy świata, nie może uniknąć pytania, jak jest w ogóle 
możliwe zło 
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Problem ten ma długą tradycję, dostrzegali go już bowiem starożyt-
ni filozofowie greccy, chociażby Epikur1  Próby zbudowania teodycei 
podejmowali też myśliciele chrześcijańscy, począwszy od Laktancju-
sza  Fakt istnienia zła w świecie stworzonym przez Boga świadczy, że 
Bóg albo nie chce, albo nie potrafi, albo nie chce i nie potrafi zła usu-
nąć  Sugeruje to, że Bóg albo nie jest nieskończenie dobry, albo nie jest 
wszechmocny, albo nie jest ani nieskończenie dobry, ani wszechmoc-
ny  Każda z tych trzech możliwości świadczy, że Bóg nie jest Bogiem, 
brakuje Mu bowiem przynajmniej jednego istotnego atrybutu  Nale-
ży zatem przyjąć, że Bóg nie istnieje; wszak gdyby istniał, to – jako 
nieskończenie dobry i wszechmocny – na pewno chciałby zło usunąć 
i mógłby to uczynić  

Przed podobnym dylematem stawia nas już Księga Hioba oraz 
Druga Księga Machabejska, gdzie pada pytanie, dlaczego Bóg zsyła zło 
na swoich wiernych wyznawców, będących ludźmi niewinnymi i spra-
wiedliwymi  W Księdze Hioba znajdujemy nie tylko skargę na ludzki 
los, lecz także najważniejsze zarzuty, jakie można postawić Bogu jako 
sprawcy zła, oraz różne strategie ich odparcia  Późniejsze, filozoficzne 

1 Epikur sugerował, że bogowie nie troszczą się o świat  Jego twierdzenie rozwinął 
Sextus Empiryk, formułując dylemat zła: „kto mówi, że bóg jest, ten utrzymu-
je, że się albo troszczy, albo nie troszczy o sprawy świata, i jeśli się troszczy, że 
troszczy się albo o wszystkie, albo tylko o niektóre  Gdyby się jednak troszczył 
o wszystkie, to na świecie nie byłoby ani zła, ani żadnej nieprawości; atoli po-
wiadają, że wszystko jest pełne nieprawości, więc powiedzą chyba, że bóg nie 
troszczy się o wszystko  Jeżeli zaś bóg troszczy się tylko o niektóre sprawy, to 
dlaczego o te się troszczy, a nie troszczy o tamte? Wszak albo chce i może trosz-
czyć się o wszystkie, albo chce, ale nie może, albo może, ale nie chce, albo nie 
chce i nie może  Gdyby jednak chciał i mógł, to troszczyłby się o wszystkie spra-
wy, atoli według tego, cośmy powiedzieli, nie troszczy się o wszystkie, więc to, 
że chce i może troszczyć się o wszystkie, doznaje zaprzeczenia  Jeżeli chce, ale 
nie może, to jest słabszy od przyczyny, która sprawia, że się nie może troszczyć 
o rzeczy, o jakie się nie troszczy, to zaś, by był słabszy od czegoś innego, kłóci 
się z pojęciem boga  Jeżeli może troszczyć się o wszystkie sprawy, ale nie chce, 
to słusznie uchodziłby za zawistnego  Jeżeli wreszcie ani nie chce, ani nie może, 
to jest zawistny i słaby, co mówić o bogu mogą jeno bluźniercy  Więc bóg nie 
troszczy się o sprawy świata”, Sextus Empiryk, Zarysy pirrońskie, przeł  A  Kro-
kiewicz, Wydawnictwo Akme, Warszawa 1998, s  26 (III, 9-11) 
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próby – zarówno uzasadnienia ateizmu, jak też obrony Boga – są 
w dużej mierze rozwinięciem i doprecyzowaniem argumentów Hioba, 
jego żony i przyjaciół  W tradycji europejskiego racjonalizmu trudno 
znaleźć bardziej radykalny bunt przeciwko Bogu od tego, który pod-
niósł Hiob, przekonany o swej niewinności i żądający jej poświadcze-
nia przez Stwórcę2  Równie trudno znaleźć tak negatywny obraz Boga, 
jak ten, który znajdujemy w Księdze Hioba  Zgodnie z jej zapisami, 
Bóg podejmuje pakt z szatanem, gdzie stawką jest dusza niewinnego 
i sprawiedliwego wyznawcy  Stwórca zezwala szatanowi zesłać na Hio-
ba wszelkie możliwe nieszczęścia (utrata dobytku, śmierć dzieci, cho-
roba) tylko po to, aby dowieść, że Hiob nie przestanie być wiernym 
sługą Boga (Hi 1, 6-2,7)  Obraz ten jest jeszcze bardziej negatywny 
z tego powodu, że Bóg nie ingeruje w przebieg wydarzeń i nie udziela 
Hiobowi żadnych łask, pomagających znieść cierpienie 

Los Hioba porusza jako historia konkretnego człowieka, w zderze-
niu z którą wszelkie abstrakcyjne spekulacje filozofów wydają się bła-
he  Zło rozważane jako pojęcie ogólne ulega banalizacji, żywym prob-
lemem stając się wtedy, gdy dotyka nas bezpośrednio  Mimo to każdy 
konkretny przypadek zła zmusza do postawienia pytania ogólnego: 
jak w świecie stworzonym przez wszechmocnego i nieskończenie do-
brego Boga możliwe jest zło? Pytanie to streszcza zasadniczy problem 
teodycei, będącej próbą usprawiedliwienia Boga za fakt istnienia zła 
w świecie 

W ciągu dziejów sformułowano wiele argumentów, mających wy-
jaśnić, dlaczego Bóg czyni zło (lub przynajmniej je toleruje); nieza-
leżnie jednak od tych spekulacji, zło jawi się jako zjawisko irracjo-
nalne, którego w świecie stworzonym i kierowanym przez Boga być 

2 „Oto gotów jestem stanąć przed sądem i wiem, że będę uznany za niewinne-
go” (Hi 13, 18)  „O gdybym mógł znaleźć kogoś, kto by mnie wysłuchał! Oto 
mój podpis: «Niech mi Wszechmogący odpowie!» Niech przeciwnik mój pisze 
oskarżenie  Zgoda, na plecach własnych je poniosę, opaszę nim głowę jak koro-
ną  Wyliczę wszystkie me kroki, stawię się przed Nim jak książę” (Hi 31, 35-37)  
Analizę problemu zła w Księdze Hioba zawiera praca: J  Bremer, Hiob, obrońca 
własnej prawości, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002 



32 tytuł pisma 1(1)/201432 filozofiareligii.pl, 2015, nr 1

ireneusz ziemiński

nie powinno3  Właśnie istnienie Boga powoduje, że problem zła jest 
tak dramatyczny; każdy zatem, kto poważnie traktuje swą wiarę, musi 
się z nim zmierzyć  Problem zła nie dotyczy jedynie zła naturalnego, 
obecnego w przyrodzie w postaci różnych kataklizmów, walki o prze-
trwanie, chorób czy śmierci, lecz także zła społecznego i instytucjo-
nalnego, związanego z dziejami religii  Z tego powodu próba obrony 
Boga musi dotyczyć nie tylko zła obecnego w świecie, lecz także zła 
czynionego przez instytucje religijne, które działają w Jego imieniu4 

Przed tym pytaniem nie powinien się cofnąć żaden chrześcijanin, 
chrześcijaństwo bowiem to religia ludzi dojrzałych, proklamująca wol-
ność jako niezbędny warunek rozumnej wiary  Jeśli zatem człowiek 
ma przyjąć Boga objawionego w Chrystusie, to musi ufać, że jest On 
Bogiem godnym wiary i miłości; tak samo bowiem, jak Bóg przebaczył 
człowiekowi nieposłuszeństwo i grzech, tak również człowiek musi 
przebaczyć Bogu czynione przez ludzi zło  Dzieje chrześcijaństwa su-
gerują przecież, że Bóg nie zawsze dotrzymywał obietnic; wprawdzie 
po potopie obiecał, że już nigdy nie ześle podobnej klęski5, to jednak 
kataklizmy spotykające naszą planetę temu przeczą  

3 W niektórych sformułowaniach dylematu zła podkreśla się, że zachodzi logiczna 
sprzeczność między tezami: istnieje Bóg wszechmocny i doskonale dobry oraz 
istnieje zło  Różne wersje problemu zła (wraz z próbami ich rozwiązania) oma-
wia K  Hubaczek, Bóg a zło. Problematyka teodycealna w filozofii analitycznej, 

„Monografie FNP”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010 
4 Pomijam problem wielości religii oraz wielości Kościołów w chrześcijaństwie, 

ponieważ zasady funkcjonowania instytucji religijnych są podobne; ich wyznaw-
cy wierzą, że właśnie ich Kościół jest autentyczny, w którym i przez który działa 
sam Bóg 

5 „Potem przemówił Bóg do Noego i jego synów tymi słowami: Oto Ja ustana-
wiam teraz moje przymierze z wami i waszym przyszłym potomstwem, a tak-
że ze wszystkimi istotami żywymi, które są razem z wami: z ptactwem, byd-
łem i dziką zwierzyną; ze wszystkimi tymi, które wyszły z arki, ze wszystkimi 
zwierzętami na ziemi  Zawieram przymierze z wami! Żadna istota cielesna nie 
zostanie już nigdy zgładzona przez wody potopu, bo nigdy już nie będzie poto-
pu niszczącego ziemię  I rzekł Bóg: A oto znak przymierza  Kładę go pomiędzy 
mną a wami – i wszelką żywą istotą, która jest z wami – po wieczne czasy  Kła-
dę mój łuk na obłokach; on będzie służył za znak przymierza pomiędzy mną 
a ziemią  Gdy więc zgromadzę obłoki nad ziemią, a na obłoku ukaże się ten łuk, 
wówczas wspomnę na swoje przymierze, łączące mnie z wami i z wszelką istotą 
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Problem dotrzymywania obietnic przez Boga – w innym kontek-
ście – stał także przed pierwszym pokoleniem chrześcijan, oczekują-
cych rychłej Paruzji, mającej nastąpić jeszcze za życia Apostołów6  To, 
że Chrystus nie przyszedł ponownie aż do dnia dzisiejszego, nie daje się 
wyjaśnić jedynie błędnym odczytaniem Jego słów  Dobry Bóg przecież 
nie okłamuje swych wyznawców ani ich nie zwodzi próżnymi nadzieja-
mi; nie może też chcieć, aby Jego obietnice były błędnie rozumiane  Tak 
jak jasne są Jego oczekiwania, nakazy i zakazy, spisane w postaci prawa, 
tak jasne i niedwuznaczne powinny być Jego obietnice  Jeśli zatem Apo-
stołowie oraz pierwsze pokolenia chrześcijan odczytywali je błędnie, to 
przynajmniej częściowo winę ponosi za to sam Bóg7 

W świetle tych uwag jest oczywiste, że teodycea nie jest jedynie po-
trzebą psychologiczną, płynącą z wewnętrznych rozterek wierzącego, 
lecz wynika z treści wiary, zwłaszcza z istotnego dla chrześcijaństwa 
obrazu Boga i Jego działań; bez teodycei bowiem zło jest silnym świa-
dectwem przeciwko istnieniu Boga8 

żywą, obdarzoną ciałem: i nigdy już wody nie przeobrażą się w potop, by znisz-
czyć wszelką istotę cielesną  Kiedy więc ten łuk ukaże się na obłokach, wtedy Ja 
spojrzę nań, aby przypomnieć sobie przymierze wieczne, łączące mnie z każdą 
żywą istotą, z wszelkim ciałem na ziemi” (Rdz 9, 8-16) 

6 Wyraźnie pisał o tym Paweł Apostoł (Rz 13, 11; 1 Tes, 4, 15-5, 10), zmuszony 
później do wyjaśnień, dlaczego Paruzja nie nadchodzi (2 Tes, 1-12)  K  Roma-
niuk, Soteriologia św. Pawła, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1983, 
s  289-297  Także Jezus sugerował, że wśród Jego słuchaczy są tacy, którzy nie 
umrą, lecz zobaczą Syna Człowieczego, przychodzącego w swoim królestwie 
(Mt 16, 28)  Wypowiedź ta pozwala sądzić, że Jezus zapowiadał swoje ponow-
ne przyjście jeszcze za życia przynajmniej niektórych swoich uczniów; możliwe 
jednak, że miał tu na myśli swoje zmartwychwstanie, które będzie początkiem 
królestwa 

7 Niedotrzymanie obietnic przez Boga tym bardziej zaskakuje, że biblijne Przy-
mierze nie oznaczało obustronnej umowy, zawartej między Bogiem i ludźmi, za-
bezpieczonej sankcjami w razie jej niewykonania, lecz jednostronne zobowiąza-
nie Boga wobec człowieka  J  Ratzinger, Wielość religii i jedno Przymierze, przeł  
E  Pieciul, W drodze, Poznań 2004, s  43  Jeśli zaś obietnice Boże dotyczą jedynie 
tego, co stanie się u kresu dziejów, to nie ma żadnej możliwości upewnienia się, 
czy są one realne i możliwe do spełnienia 

8 R  Swinburne, Providence and the Problem of Evil, Clarendon Press, Oxford 1998, 
s  X, 29 
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2. SENS I ZAŁOŻENIA PYTANIA

W tytułowym pytaniu – dlaczego Bóg czyni zło? – nie chodzi 
o kwestie ogólne, dlaczego istnieje zło lub jak jest ono w ogóle moż-
liwe w świecie stworzonym przez doskonałego Boga (co było cechą 
wielu teodycei budowanych w przeszłości), lecz o problem bardziej 
konkretny: dlaczego Bóg czyni zło? Nie pytamy zatem o możliwość 
uzgodnienia faktu istnienia nieskończenie dobrego i wszechmocnego 
Boga z obecnością zła w świecie, lecz o to, dlaczego tak rozumiany Bóg 
czyni zło  Pytanie to opiera się na kilku założeniach  Pierwsze dotyczy 
natury zła 

2.1. Zło

Pojęcie „zła” będę rozumiał potocznie: jako negatywny stan rze-
czy, którego nie tylko nie chcemy doświadczać, lecz który w ogóle nie 
powinien się pojawić; może nim być zarówno zło moralne, jak i natu-
ralne  To pierwsze jest krzywdą wyrządzoną przez świadomy i wolny 
podmiot działania innej istocie, zdolnej do cierpienia  Najbardziej ja-
skrawym przykładem są tortury lub skazanie na śmierć istoty niewin-
nej, o której wiemy, że jest niewinna  Z kolei zło naturalne to – z jed-
nej strony – rozmaite kataklizmy przyrody, z drugiej – niektóre pro-
cesy związane z trwaniem życia na ziemi; przykładem jest cierpienie 
i śmierć zwierząt, stanowiących pokarm dla drapieżników 

Niezależnie od różnych przejawów zła, jest ono realnym stanem 
rzeczy, nie zaś jedynie brakiem dobra  Ta neoplatońska koncepcja, 
przejęta także przez myślicieli chrześcijańskich (jak św  Augustyn czy 
św  Tomasz), oznaczała tożsamość bytu i dobra, co było motywowane 
chęcią odrzucenia systemów dualistycznych, w myśl których istnie-
ją dwa absoluty (absolut dobra oraz absolut zła), pozostające ze sobą 
w konflikcie  Zgodnie z tą teorią, rzeczywistością ontycznie pierwotną 
(a nawet jedyną) jest dobro, zło zaś stanowi tylko jego brak  Ta asy-
metria dobra (jako bytu) i zła (jako niebytu) była przejawem metafi-
zycznego optymizmu, zgodnie z którym zło nie jest rzeczywistością 
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absolutną ani podstawową, lecz wtórną i zależną od dobra; w takim 
zaś razie jest możliwe jego ostateczne pokonanie  W istocie jednak na-
zwanie zła mianem braku dobra jest jedynie zabiegiem terminologicz-
nym, który nie usuwa problemu teodycei; niezależnie bowiem od tego, 
czy zło jest realnym bytem, czy tylko brakiem dobra, jego obecność 
w świecie jest oczywista i wymaga usprawiedliwienia  Wprawdzie 
można chorobę nazwać brakiem zdrowia, ślepotę brakiem wzroku, 
biedę brakiem bogactwa, a głód brakiem sytości, to jednak zabieg ten 
ani nie likwiduje owych negatywnych stanów rzeczy, ani nie podważa 
zasadności pytania, dlaczego Bóg się na nie godzi 

Zło jest nie tylko realne, lecz także obiektywnie różne od dobra; 
znaczy to, że oceny moralne nie są jedynie efektem konwencji czy in-
teresów, lecz mają podstawę w charakterze naszych działań  Zabicie 
istoty niewinnej jest złem w każdych warunkach, nawet jeśli niekie-
dy można je usprawiedliwić  Wprawdzie nie należy karać żołnierza, 
który w czasie działań zbrojnych przypadkowo (i wbrew własnej woli) 
zabił niewinne dziecko, to jednak niewątpliwie uczynił zło  Stopień 
jego winy będzie zależeć od tego, na ile był w stanie przewidzieć skutki 
swych działań oraz na ile – spełniając rozkazy – chciał i mógł uniknąć 
zła, które spowodował 

2.2. Bóg

Drugie z fundamentalnych założeń rozważanego pytania dotyczy 
natury Boga  Nie wchodząc w rozmaite spory filozoficzne i religijne, za-
kładam metafizyczne pojęcie najdoskonalszego bytu, charakterystycz-
ne dla przeważającej tradycji Zachodu  Zgodnie z nim, Bóg jest bytem, 
któremu przysługują wszystkie możliwe cechy pozytywne i to w stop-
niu najwyższym; jest On zatem – z definicji – maksymalnie dobry, 
wszechmocny, wszechwiedzący, miłosierny itd 9 Taki byt, z oczywistych  

9 Zgodnie z nauką Kościoła katolickiego, Bóg jest bytem nieskończenie doskona-
łym i szczęśliwym z powodu zamysłu czystej dobroci  Katechizm Kościoła Kato-
lickiego, Pallotinum, Poznań 1994, s  11 (nr 1)  Z pozoru może się wydawać, że 
szczęście jest naturalną konsekwencją bytu pod każdym względem doskonałego; 
nie jest to jednak oczywiste  Jeśli bowiem Bóg widzi ogrom cierpień w świecie, 
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względów, może być tylko jeden; gdyby istniały dwa byty maksymal-
nie doskonałe, to nie mogłyby się niczym różnić, byłyby zatem tym 
samym bytem  Gdyby zaś różniły się między sobą chociaż jedną cechą, 
to znaczyłoby, że ten, komu jej brakuje, nie jest bytem maksymalnie 
doskonałym10 

Zakładam również, że tak pojęty Bóg jest bytem spójnym; wpraw-
dzie nie znamy wszystkich jego cech, to jednak te, które znamy, moż-
na ze sobą uzgodnić  Na pierwszy rzut oka nie widać bowiem żadnych 
racji, aby maksymalna dobroć miała się wykluczać z wszechmocą 
i wszechwiedzą  Założenie to może się wydać arbitralne, równie jed-
nak arbitralne jest założenie o rzekomej niespójności Boga; ostatecz-
nie bowiem możliwość uzgodnienia ze sobą poszczególnych atrybutów 
bytu maksymalnie doskonałego zależy od sposobu ich zdefiniowania11  
Gdyby zaś okazało się, że poszczególne cechy Boga wzajemnie się wy-
kluczają, to znaczyłoby, że Jego istnienie jest niemożliwe na mocy sa-
mej definicji; wówczas jednak nie powstałby również problem teodycei 

Doskonałość Boga jest nie tylko ontyczna, lecz także moralna  Zna-
czy to, że Bóg chce tylko dobra i zawsze je czyni lub przynajmniej, że 
(w sytuacji, gdy nie jest możliwe uniknięcie zła) wybiera zło mniejsze 
lub takie, które prowadzi do dobra  Jednak w każdej sytuacji Bóg po-
dejmuje to działanie, które jest obiektywnie lepsze (mniej złe)12 

to – jako opatrznościowy stwórca – raczej współczuje swym stworzeniom, 
niż upaja się swoim szczęściem  L  Kołakowski, O szczęściu. Czy Pan Bóg jest 
szczęśliwy?, w: L  Kołakowski, Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania, wybór 
Z  Mentzel, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009, s  140 

10 Jest to tradycyjna argumentacja na rzecz jedyności bytu absolutnego, stosowana 
przez myślicieli zachodnich – zarówno teistów, jak i panteistów 

11 Problem jest nieco bardziej skomplikowany, nawet bowiem, jeśli nie można do-
wieść, iż coś jest niemożliwe, to nie znaczy jeszcze, że to możliwe  L  Kołakowski, 
Jezus ośmieszony. Esej apologetyczny i sceptyczny, przeł  D  Zańko, Wydawnictwo 
Znak, Kraków 2014, s  64  Konsekwentnie zatem należałoby przyjąć, że jest moż-
liwe zarówno to, iż Bóg jest bytem spójnym, jak i jest możliwe, iż nie jest On 
bytem spójnym  Argument ten jest jednak obosieczny, w takiej samej mierze 
odnosi się do tych, którzy uważają, że Bóg nie jest bytem spójnym; trudno tym-
czasem rozstrzygnąć, na kogo w tym wypadku spada ciężar dowodu 

12 Doskonała dobroć Boga oznacza zatem, że czyni On zawsze to, co najlep-
sze w sensie moralnym  D  Łukasiewicz, Bóg, wszechwiedza, wolność, Oficyna 
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Podobne ograniczenie dotyczy wszechwiedzy i wszechmocy Boga  
Wszechwiedza nie oznacza, że Bóg wie absolutnie wszystko, lecz że 
wie to, co jest logicznie możliwe wiedzieć13  Skoro zatem jest logicz-
nie możliwe, aby Bóg przewidywał wszystkie skutki swoich działań, 
to zawsze, ilekroć podejmie jakiekolwiek działanie, będzie owe skutki 
znać  Jeśli jednak człowiek (lub jakikolwiek inny podmiot działania) 
jest obdarzony wolną wolą – przynajmniej w takim znaczeniu, że jego 
działań nie determinuje żaden czynnik, poza swobodnym aktem de-
cyzji – to nie jest logicznie możliwe przewidzenie, jakie działania taki 
podmiot podejmie  Znaczy to, że nawet Bóg nie może znać przyszłych 
dziejów świata w takim zakresie, w jakim zależą one od wolnych decy-
zji poszczególnych podmiotów14  Równocześnie jednak Bóg może znać 
wszystkie możliwe wybory, przed którymi stoi każdy możliwy i wolny 
podmiot działania oraz ich wszystkie możliwe skutki; w takim razie 
może też znać wszystkie możliwe scenariusze dziejów świata, chociaż 
aktualnie nie może jeszcze wiedzieć, który z nich zostanie zrealizowa-
ny, to bowiem nie zależy od Niego, lecz od przyszłych wolnych decyzji 
innych istot  

Analogicznie należy ograniczyć Bożą wszechmoc, która nie ozna-
cza, że Bóg może zrobić absolutnie wszystko, lecz że może uczynić 

Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2007, s  31  Osobnym problemem jest pyta-
nie, czy głównym atrybutem Boga jest dobroć (czyni On zawsze to, co najlep-
sze w danej sytuacji), czy wolność, umożliwiająca czynienie wszystkiego (nawet 
jeśli – właśnie jako dobry – nigdy nie czyni zła)  Problem ten był dyskutowany 
w nowożytności  Zdaniem jednych autorów, nieograniczoność wolności spowo-
dowałaby, że Bóg byłby w istocie diabłem; zdaniem innych, sam fakt wolności 
Boga wyklucza możliwość czynienia zawsze dobra  Jeśli zaś Bóg nie jest wolny, 
to Jego działania są zdeterminowane, wobec czego nie należy ich nazywać do-
brymi  P C  Almond, Heaven and Hell in Enlightenment England, Cambridge 
University Press 2008, s  26-29  Te problemy pomijam, zakładając, że – jeśli Bóg 
jest doskonale dobry – to nawet absolutna wolność nie przeszkadza Mu czynić 
zawsze tego, co najlepsze 

13 R  Swinburne, Spójność teizmu, przeł  T  Szubka, Wydawnictwo Znak, Kraków 
1995, s  225-245 

14 Jeśli bowiem działania ludzkie mają być wolne, to muszą być nieprzewidywalne  
J J  Jadacki, Aksjologia i semiotyka, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 
2003, s  201 
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to, co jest logicznie możliwe uczynić15  To ograniczenie jednak nie 
umniejsza mocy Boga, wyklucza jedynie możliwość stwarzania przez 
Niego bytów wewnętrznie sprzecznych (na przykład: zarazem istnie-
jących i nieistniejących)16 

15 R  Swinburne, Spójność teizmu, s  208-224  Przyjęcie, że Bóg może uczynić 
wszystko, nie licząc się z zasadą niesprzeczności, prowadzi do znanych paradok-
sów, chociażby do paradoksu kamienia  Jeśli Bóg może stworzyć kamień, które-
go nie byłby w stanie podnieść, to nie jest wszechmocny; nie jest też wszechmoc-
ny, jeżeli może stworzyć kamień, którego nie będzie w stanie podnieść 

16 Lew Szestow uważał, że Bóg nie jest ograniczony prawami logiki, nie ma bowiem 
nic równego Jego majestatowi; On jest bowiem stwórcą zarówno świata, jak też 
wszelkich zasad i prawd  W takim jednak razie należy Mu również przypisać 
możliwość czynienia rzeczy sprzecznych  L  Szestow, Ateny i Jerozolima, przeł  
C  Wodziński, Wydawnictwo Znak, Kraków 1993, s  324-347  Takie rozumienie 
wszechmocy Bożej ma długą tradycję; jego źródeł można upatrywać u Tertulia-
na bądź u średniowiecznych antydialektyków  Piotr Damiani wszak dowodził, 
że wszechmoc Boża przekracza wszelkie granice ludzkich pojęć oraz wyobrażeń 
o tym, co możliwe i konieczne  M  Olszewski, Wstęp, w: P  Damiani, O wszech-
mocy Bożej, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2008, s  20  Damiani uważał 
za rzecz haniebną, aby Bogu odmawiać jakiejkolwiek mocy, skoro właśnie On 
jest tym, który może wszystko  Pojęcie Boga ograniczonego w swej mocy mogło-
by też wywołać zamęt w sercach wierzących chrześcijan  P  Damiani, O wszech-
mocy Bożej, s  33-35  Jeśli zatem mówimy, że Bóg czegoś nie może uczynić, nie 
dotyczy to Jego mocy, lecz prawości Jego woli; zła bowiem nie może On nawet 
chcieć (tamże, s  39, 43)  Mimo to Damiani bronił tezy, że Bóg może zmienić 
przeszłość: „Tak (…), jak Bóg mógł sprawić, aby każda rzecz – zanim powstała – 
nie zaczęła istnieć, równie dobrze może i teraz sprawić, aby to, co się stało, nie 
stało się” (tamże, s  109)  Takie działanie jest sprzecznością jedynie dla nas, a nie 
dla Boga, dla którego nie ma żadnej przeszłości, przyszłości ani teraźniejszo-
ści  On bowiem widzi wszystkie rzeczy jako aktualne, w wiecznym teraz (tamże, 
s  57, 63, 67, 107)  Z tego powodu Jego moc jest zawsze taka sama w odniesieniu 
do każdej rzeczy, niezależnie od tego, czy ta rzecz zaistniała w świecie, czy też 
nie; Bóg postrzega ją bowiem w niezmiennym, wiecznym oglądzie (tamże, s  109, 
111)  Nawet jednak to liberalne rozumienie wszechmocy ma ograniczenia, po-
nieważ Bóg nie może stworzyć rzeczy wewnętrznie sprzecznej  Skoro zaś jest 
wewnętrznie sprzeczne, aby coś zarazem istniało i nie istniało, to Bóg tego uczy-
nić nie może  Wprawdzie mógłby taką rzecz uczynić dzięki swej nieograniczonej 
mocy, pod warunkiem jednak, że zarazem istnienie i nieistnienie danej rzeczy 
byłoby czymś dobrym; ponieważ jednak jest czymś złym (czyli nicością), to Bóg 
tego uczynić nie może (tamże, s  71, 77, 79, 83)  „Zło zaś wszelkiego rodzaju, na 
przykład nieprawości i zbrodnie, nawet, gdy wydaje się, że istnieje, to go nie 
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Takie rozumienie wszechwiedzy oraz wszechmocy nie powoduje, 
że Bóg przestaje być bytem maksymalnie doskonałym; nadal bowiem 
może mieć wszystkie pozytywne doskonałości w stopniu najwyższym  
Pytanie o racje czynienia zła przez Boga ma zresztą sens tylko wtedy, 
gdy jest On bytem pod każdym względem doskonałym, zdolnym do 
tego, aby zła nie czynić  Jeśli jest bowiem bytem ograniczonym pod 
względem mocy, niezdolnym do usunięcia zła, to obecność tego ostat-
niego w świecie nie powinna nas dziwić  Z tego powodu na gruncie 
mitycznych obrazów bóstw wielorako ograniczonych, a nawet wza-
jemnie siebie zwalczających, problem teodycei nie powstaje, ponieważ 
zło czynione przez istoty moralnie ułomne wydaje się oczywiste  Nie 
ma jednak wątpliwości, że takie mityczne obrazy są fałszywe  

Tytułowe pytanie – dlaczego Bóg czyni zło? – nie pojawia się 
również wtedy, gdy Bóg jest istotą plemienną, zatroskaną wyłącznie 
o swych wyznawców  W takim bowiem razie jest oczywiste, że będzie 
On chronić własny naród, nawet za cenę krzywd wyrządzanych in-
nym  Takim plemiennym bogiem jest Jahwe ze Starego Testamentu: 
nie ukrywa bowiem swej zazdrości o innych bogów ani nienawiści do 
wrogów Izraela (o czym przekonuje zwłaszcza Księga Wyjścia); z tego 
powodu trzeba patrzeć z wyrozumiałością na zło, które czyni  Jeśli 
jednak przyjmujemy, że Jahwe jest Bogiem wszystkich narodów, je-
dynym i doskonałym Ojcem rodzaju ludzkiego, to musimy również 
zmierzyć się ze złem, które czynił i które zostało opisane w Biblii  Cho-
ciaż zatem problem teodycei był stawiany w dziejach filozofii (i religii)  
różnie (czego przykładem są pomysły Epikura, Laktancjusza, świętego 

ma, ponieważ nie pochodzi od Boga i dlatego jest niczym” (tamże, s  73)  „Każ-
de zło, nawet gdy wydaje się rzeczywiste, nie istnieje, bo nie zostało uczynione 
przez Stwórcę i znajduje się daleko od tego, który istnieje prawdziwie i najpeł-
niej” (tamże, s  77)  Nie ma tu miejsca na dyskusję ze stanowiskiem Damianiego, 
wydaje się ono jednak narażone na zarzut błędnego koła; przywołany autor zda-
je się bowiem twierdzić, że Bóg nie czyni zła, bo jest ono nicością, przyjmując 
równocześnie, że zło jest nicością, ponieważ nie zostało stworzone przez Boga  
Ważniejszą kwestią jest jednak to, że jeśli zło jest niczym i nie może powstać, to 
również człowiek nie może czynić zła, zło zatem w ogóle nie istnieje  Taka teza 
jednak może również wywołać zamęt w sercach chrześcijan, ponieważ podważa 
naukę o istnieniu grzechu pierworodnego i potrzebie odkupienia 
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Augustyna, świętego Tomasza z Akwinu, Leibniza czy Malebranche’a), 
to jednak – niezależnie od konkretnego sformułowania – problem 
ten sprowadzał się do pytania: jak jest możliwe uzgodnienie istnienia 
wszechmocnego i nieskończenie dobrego Boga, który jest opatrznoś-
ciowym stwórcą świata, z faktem istnienia zła (nie tylko horrendal-
nego, lecz także – przynajmniej prima facie – zupełnie bezcelowe-
go)? Z tego powodu trudno uznać za skuteczne teodycee te wszyst-
kie wyjaśnienia zła, które odwoływały się do jakiejś fundamentalnej 
ułomności Boga  W Jego naturze miałby tkwić nie tylko pierwiastek 
doskonałości i pełni, lecz także niedoskonałości, braku, a nawet zła  
Przykładem takich spekulacji były rozważania Schellinga, dotyczące 
dwu zasad, konstytuujących absolut  Podobnie, problemu teodycei 
nie generują systemy dualistyczne, zgodnie z którymi – obok absolutu 
dobra – istnieje równie konieczny absolut zła; z jednej bowiem strony, 
istnienie zła jest wtedy oczywiste, z drugiej – nie ma żadnej nadziei na 
jego usunięcie  Dlatego raz jeszcze wypada powtórzyć, że dramatyzm 
pytania – dlaczego Bóg czyni zło? – widać dopiero wtedy, gdy Bóg 
jest bytem nieskończenie dobrym, kochającym wszystkie stworzenia 
i dbającym o ich pomyślność 

2.3. Bóg jako przyczyna zła

Najbardziej dyskusyjnym założeniem rozważanego pytania jest fakt 
czynienia zła przez Boga; może je kwestionować zarówno ateista, jak 
i teista, chociaż z różnych powodów  Ateista (a także sceptyk lub ag-
nostyk) mógłby argumentować, że Bóg nie istnieje (a przynajmniej, że 
nie wiemy lub nigdy nie będziemy wiedzieć, czy Bóg istnieje); w takim 
jednak razie nie ma sensu pytać, dlaczego Bóg czyni zło  Niektórzy 
ateiści negują istnienie Boga właśnie z uwagi na obecność zła w świe-
cie; ich postawa wyrasta zatem z szacunku dla Boga, lepiej bowiem 
odrzucić Jego istnienie niż przypisywać Mu czynienie zła 

Jeśli argumentacja ta jest słuszna, to problem teodycei nie powsta-
je; wówczas jednak tytułowe pytanie można zmodyfikować, nada-
jąc mu sens antropologiczny – dlaczego ludzie wierzący w istnienie 
Boga przypisują Mu czynienie zła? Dzieje religii świadczą, że ludzie 
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wielokrotnie przypisywali swoim bogom czyny, które uznawali za złe 
i których sami starali się unikać; przykładem są nie tylko mitologicz-
ne opowieści Egipcjan czy Greków, lecz także historie biblijne  Wtedy 
jednak problemem nie są racje działań podejmowanych przez Boga, 
lecz zasadność ludzkich wyobrażeń o Bogu, problem teodycei zatem 
nie powstaje; jego istotą nie jest bowiem to, co ludzie myślą o Bogu, 
lecz to, co Bóg czyni (o ile istnieje) 

Również teista może podważać zasadność tytułowego pytania  Jed-
nym z powodów jest częsta opinia, iż Bóg nie czyni zła, a jedynie je 
dopuszcza  Znaczy to, że Bóg nie jest sprawcą zła, które czynią lu-
dzie lub złe duchy, godzi się jednak na nie, respektując wolność swych 
stworzeń  Odróżnienie to jednak trudno utrzymać, ponieważ skutek 
jest taki sam, niezależnie od tego, czy tylko zezwalamy na pojawienie 
się określonych stanów rzeczy (mogąc im zapobiec), czy powodujemy 
ich zaistnienie swoim działaniem  Niezależnie zatem od tego, czy Bóg 
czyni zło, czy godzi się jedynie na to, że czynią je stworzone przez 
Niego wolne podmioty, jest przyczyną zła; jako wszechmocny i nie-
skończenie dobry mógłby bowiem do zła nie dopuścić  

Twierdzenie to można zilustrować prostymi przykładami  Jeśli 
starszy brat katuje młodszego, ojciec zaś nie interweniuje, respektując 
wolność synów, to – nawet jeśli nie uczynił nikomu bezpośrednio żad-
nej krzywdy ani jej nie chciał – jest odpowiedzialny za zło uczynione 
przez starszego syna i cierpienie młodszego  Podobnie, jeśli policjant 
nie broni człowieka zaatakowanego przez bandytów, dopuszczając do 
zbrodni, jest współwinny jej dokonania  Analogicznie należy ocenić 
lekarza, który nie podjął działań ratujących życie pacjenta, dopuszcza-
jąc w ten sposób do jego śmierci; wprawdzie nie zabił chorego w spo-
sób czynny, to jednak przyczynił się do zgonu – gdyby lekarz podjął 
leczenie – można było uniknąć  Podane przykłady są zgodne z ideą 
grzechu zaniechania, w myśl której czynimy zło, nie tylko bezpośred-
nio je sprawiając, lecz także nie czyniąc nic, co mogłoby mu zapo-
biec  To samo należy powiedzieć o Bogu, który – respektując wolność 
stworzeń – zezwala im na czynienie zła; jeśli bowiem może temu złu 
zapobiec, chociaż tego nie czyni, to jednak jest za nie odpowiedzialny  
Nawet nie powodując zła bezpośrednio, czyni je przez to, że mu nie 
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zapobiega; odpowiedzialność Boga za zło jest zatem bezsporna17  Po-
twierdzeniem jest zarówno metafizyczna idea kreacjonizmu, jak też 
opisana w Biblii historia zbawienia oraz historia Kościoła jako insty-
tucji stojącej na straży objawienia 

2.3.1. Kreacjonizm
Kreacjonizm jest teorią filozoficzną18, zgodnie z którą ostateczną ra-

cją istnienia świata (zarówno jego powstania, jak i dalszego trwania) 
jest nieprzerwane działanie stwórcze Boga  Cokolwiek zatem pojawia 
się w świecie, jest bezpośrednio uczynione przez Boga i w każdej chwili 
swego istnienia utrzymywane przez Jego stwórczy akt  Dosłowne rozu-
mienie hipotezy kreacjonistycznej sugeruje zatem, że także wszelkie zło 
mające miejsce w świecie jest bezpośrednio spowodowane przez Boga 

W tradycji chrześcijańskiej próbowano uniknąć tego wniosku, za-
kładając istnienie tak zwanych przyczyn wtórnych (narzędnych), jako 
różnych od przyczyny pierwotnej (ostatecznej)  Jako przykład poda-
wano rodziców, których uznawano za narzędzie przekazania życia, 
odmawiano im jednak zdolności stwarzania; tę przypisywano jedy-
nie Bogu jako pierwszej i ostatecznej przyczynie wszystkich zdarzeń19  

17 Niewykluczone, że da się pomyśleć przykład takiego zła, które jest spowodowane 
wyłącznie przez człowieka (lub inny byt w świecie), którego Bóg nie tylko bez-
pośrednio nie spowodował, lecz nawet go nie dopuścił, nie był bowiem w stanie 
w żadne sposób mu zapobiec  Wówczas jednak musimy przyjąć, że przynajmniej 
niektóre istoty zamieszkujące świat nie zostały stworzone przez Boga lub przy-
najmniej – jeśli powołał je do istnienia – nie podlegają odtąd Jego władzy  W obu 
jednak wypadkach należy znacząco ograniczyć Bożą wszechmoc, świadczą one 
bowiem, że Bóg nie jest w stanie wszelkiego zła ze świata usunąć (nawet jeżeli 
chce to uczynić)  W takim zaś razie problem teodycei znika; wprawdzie bowiem 
Bóg nie czyni zła, to jednak jest na tyle słaby, że nie potrafi go ograniczyć; wątp-
liwe zatem, czy należy Go dalej nazywać Bogiem, przypomina wszak bezradną 
istotę, podlegającą siłom od niej niezależnym (a nawet potężniejszym) 

18 Pomijam kreacjonizm przyrodniczy, określany też mianem kreacjonizmu na-
ukowego  Na ten temat: K  Jodkowski, Metodologiczne aspekty kontrowersji ewo-
lucjonizm – kreacjonizm, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998 

19 Zdaniem Tomasza z Akwinu, jedynie Bóg może powołać jakiś byt do istnienia; 
żadna przyczyna skończona takiej mocy nie ma  E  Gilson, Elementy filozofii 
chrześcijańskiej, przeł  T  Górski, IW PAX, Warszawa 1965, s  175 
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Znaczyło to, że Bóg posługuje się rodzicami dla zrealizowania swego 
celu, jakim jest powołanie do istnienia konkretnej osoby, nie przeka-
zuje im jednak mocy stwarzania20  

Odróżnienie to jest jednak bezzasadne  Jeśli bowiem przyczyny 
wtórne mogą być skuteczne jedynie dzięki temu, że Bóg działa za ich 
pośrednictwem, to nie są rzeczywistymi przyczynami zdarzeń  Poza 
tym, zgodnie z założeniami kreacjonizmu, to właśnie Bóg utrzymu-
je przyczyny wtórne istnieniu w każdej chwili, udzielając im również 
zdolności działania; nie ma zatem wątpliwości, że to nie one są rze-
czywistymi przyczynami powodowanych skutków, lecz Bóg działający 
za ich pośrednictwem  W takim jednak razie rola rodziców w procesie 
przekazywania życia jest analogiczna do roli komputera w powstaniu 
powieści; komputer jest tylko nieświadomym narzędziem użytym 
przez pisarza po to, aby stworzyć dzieło sztuki  Wprawdzie można go 
nazwać przyczyną narzędną powstania dzieła, to jednak jedynym au-
torem jest pisarz21  Podobnie jest z rodzicami; wprawdzie Bóg użył ich 
jako narzędzi, celem powołania do istnienia konkretnych osób, to jed-
nak tylko On jest rzeczywistym stwórcą  W takim zaś razie jedynym 
rodzajem przyczynowania sprawczego okazuje się stwarzanie (jako 
powoływanie do istnienia i utrzymywanie w nim), a pojęcie przyczyn 
wtórnych traci sens  Istnieje zatem tylko jedna przyczyna wszystkich 
zdarzeń, którą jest Bóg, będący autorem zarówno wszelkiego dobra, 
jak i zła22  Wówczas jednak Bóg ponosi odpowiedzialność nie tylko 
za zło naturalne, lecz także za zło moralne, przypisywane ludziom; 
ludzie wszak są tylko narzędziami Jego działań23  

20 E  Gilson, Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu, przeł  
J  Rybałt, oprac  A  i Z  Więckowscy, IW PAX, Warszawa 1998, s  206-219 

21 Gilson podaje przykład siekiery, za pomocą której człowiek rąbie drzewo: 
wprawdzie można powiedzieć, że przyczyną całkowitą porąbania drzewa była 
siekiera, to jednak w rzeczywistości była tylko narzędziem ludzkiego działania  
Tamże, s  216 

22 Tę intuicję wyraża także Księga Izajasza: „Jam jest Jahwe – i nie ma innego! Ja 
stwarzam światłość i tworzę ciemności, szczęściem obdarzam i sprawiam niedo-
lę  Ja, Jahwe, czynię to wszystko!” (Iz 45, 6-7) 

23 Na trudności związane z podwójnym przyczynowaniem zdarzeń wskazuje także 
Gilson: „Problem sprowadza się (…) ostatecznie do tego, by stanowczo obstawać 
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Na gruncie kreacjonizmu inne rozwiązanie jest wykluczone; skoro 
bowiem Bóg utrzymuje świat w każdej chwili w istnieniu, to utrzy-
muje w nim także człowieka, który strzela do innej osoby z pistole-
tu, mordując ją  On także utrzymuje w istnieniu pistolet, który był 
narzędziem zbrodni, oraz kulę, która raniła ofiarę  Konsekwentnie 
trzeba też przyjąć, że Bóg utrzymuje w istnieniu wolę mordercy, także 
wtedy, gdy podejmuje on decyzję o zbrodni i skutecznie ją realizuje  
Skoro zatem działania zbrodniarza zależą od tego, czy Bóg będzie go 
utrzymywał w istnieniu (mogąc je w dowolnej chwili przerwać), to jest 
przynajmniej współsprawcą jego zbrodni 

Zwolennicy kreacjonizmu mogą przyjąć, że istnieje logiczna (a tak-
że ontyczna) możliwość rezygnacji przez Boga z posiadanej przezeń 
mocy, polegająca na braku ingerowania w wolne działania innych 
podmiotów  Znaczy to, że Bóg stworzył ludzi jako istoty wolne, któ-
rych decyzje są w pełni autonomiczne i w żadnym razie od Niego nie 
zależą  Wprawdzie nasze istnienie w każdej chwili jest zależne od kon-
tynuacji Jego stwórczego aktu, to jednak wyłącznie my jesteśmy au-
torami naszych wolnych decyzji; jeśli zatem nawet czynimy zło, Bóg 
szanuje naszą wolność i nie przeszkadza nam w realizacji podjętych 
decyzji  

Argumentacji tej nie da się utrzymać  Jeśli nawet Bóg nie jest au-
torem żadnej wolnej decyzji człowieka (co na gruncie kreacjonizmu 
jest wątpliwe), to ma udział w jej realizacji; chociaż tylko zbrodniarz 
podjął decyzję o zabiciu kogoś, to jednak Bóg – utrzymując go w ist-
nieniu w trakcie realizacji zbrodniczej decyzji – przyczynił się do jej 
wykonania  Bóg zatem jest odpowiedzialny nie tylko za zło naturalne, 

przy dwu pozornie sprzecznych wnioskach (…): Bóg sprawia to, co stworzenia 
czynią, a mimo to same stworzenia sprawiają to, co czynią  Musimy zatem zro-
zumieć, w jaki sposób jeden i ten sam skutek może jednocześnie pochodzić od 
dwu różnych przyczyn: od Boga i od czynnika przyrodzonego  Na pierwszy rzut 
oka podobne rozwiązanie wydaje się zupełnie niepojęte” (E  Gilson, Tomizm, 
s  215)  Rozwiązaniem nie jest też wspomniany wyżej przykład z siekierą; jeśli 
bowiem człowiek jest narzędziem w ręku Boga (jak siekiera w ręku człowieka), 
to nie ponosi żadnej odpowiedzialności za swoje działania, nie jest bowiem ich 
autorem 
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obecne w przyrodzie, którą stworzył, lecz także za zło moralne, któ-
rego autorami są ludzie; ma przecież możliwość powstrzymania zła 
czynionego przez zbrodniarzy i tyranów, jednak tego nie czyni24  Kon-
sekwentny kreacjonizm zatem pozwala przyjąć, że Bóg jest przyczyną 
zła w świecie 

2.3.2. Historia zbawienia
Świadectwem zła czynionego przez Boga są także teksty biblijne, 

należące zarówno do Starego, jak i Nowego Testamentu25  Podstawo-
wym przejawem zła jest niewątpliwie stworzenie zastępów szatańskich, 
skłaniających ludzi do zła; już z tego powodu stworzony świat trudno 
uznać za w pełni dobry, pomimo takiej oceny, wydanej przez Jahwe 
(Rdz 1, 31)26  Innym przejawem złego działania Boga było stworzenie 
człowieka jako istoty skłonnej do zła, a przynajmniej wielorako ułom-
nej i słabej  Do tego błędu przyznał się sam Bóg, w refleksji podjętej 
po potopie: „Nie będę więcej przeklinał ziemi z powodu ludzi, gdyż 
skłonności ich serca są złe już od samej młodości” (Rdz 8, 21)  Słowa te 
sugerują, że Bóg czuje się odpowiedzialny za zło czynione przez ludzi, 
stworzył ich bowiem skłonnymi do nieprawości 

Jeszcze wyraźniej zło czynione przez Boga dostrzegamy wtedy, gdy 
teksty biblijne uznajemy nie za mity, lecz za autentyczny i wiarygod-
ny opis historycznego objawienia się Boga człowiekowi  Przykładem 

24 Jest oczywiście możliwe, że Bóg zapobiegł wielu złym czynom, wobec czego nie 
doszło do wszystkich zbrodni, które były zaplanowane przez ludzi; takie rozwią-
zanie jest jednak czysto spekulatywną hipotezą, której prawdziwości nie może-
my sprawdzić  Tymczasem ogrom zła w dziejach może sugerować, że jeśli nawet 
takie interwencje Boga mają rzeczywiście miejsce, to nie są zbyt częste 

25 W obecnym punkcie tylko te przykłady wymienię jako potwierdzenie faktu, że 
Bóg czyni zło; ich analizę podejmę w dalszych fragmentach artykułu 

26 W zawartym w Księdze Rodzaju opisie stworzenia świata nie ma wzmianki 
na temat stworzenia aniołów ani o ich upadku (Rdz 1, 1-2, 4a)  Także w opisie 
kuszenia człowieka pojawia się nie upadły anioł (szatan), lecz wąż, najbardziej 
chytry z dzikich zwierząt utworzonych przez Boga (Rdz 3, 1)  Mimo to, zgodnie 
z orzeczeniem soboru laterańskiego IV (1215), diabeł i inne złe duchy zostały 
stworzone przez Boga jako z natury dobre, które jednak same uczyniły się złymi  
Katechizm Kościoła Katolickiego, s  98 (nr 391-392) 
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mogą być dzieje Abrahama, któremu Bóg nakazał odprawić na pusty-
nię swego syna Izmaela oraz jego matkę, niewolnicę Hagar po tym, jak 
doczekał się Izaaka, zrodzonego przez Sarę w późnej starości27  Obda-
rowując jednak Abrahama ukochanym synem, Jahwe zażądał złożenia  
Izaaka w ofierze, sugerując, że była to próba wiary28  Niezależnie od tego,  
czy celem było upewnienie się przez Jahwe o bezwzględnej wierności 
Abrahama, czy też samowiedza Abrahama, aby sam przekonał się, że 
bezwzględnie ufa Bogu, żądanie złożenia ofiary z syna – rozumiane 
dosłownie – musi budzić moralny sprzeciw  Wprawdzie Bóg powstrzy-
mał rękę Abrahama za pośrednictwem anioła, to jednak samo żądanie 
było nie tyle teologicznym zawieszeniem etyki, jak przekonywał Søren 
Kierkegaard, ile zwykłym okrucieństwem  Ze zbrodniczości tego żą-
dania zdawał sobie zresztą sprawę sam Abraham, do końca okłamując 
Izaaka, że znajdą na ofiarę odpowiednie jagnię (Rdz 22, 8)  Posłuszeń-
stwo Abrahama jest zatem raczej wyrazem lęku przed potęgą tyrana 
i jego zemstą niż przejawem ufności w dobroć Boga i słuszność Jego 
nakazu29 

Innym przykładem zła uczynionego przez Boga są cierpienia zsy-
łane na Egipcjan, zwłaszcza na faraona, aby zademonstrować potęgę 

27 Zgodnie z prawem dawnego Izraela, syn spłodzony z niewolnicą żony był prawo-
witym synem; z tego powodu Sara, nie mogąc zajść w ciążę, dała Abrahamowi 
swoją niewolnicę, która urodziła Izmaela  Początkowo był on prawowitym sy-
nem Abrahama i jego dziedzicem; po urodzeniu Izaaka został wypędzony przy 
aprobacie Jahwe (Rdz 21, 12-13)  Usprawiedliwieniem dla Jahwe jest w tym wy-
padku to, że także z Izmaelitów uczynił wielki naród (Rdz 21, 15-21) 

28 Świadczą o tym dwie wypowiedzi Jahwe: „Nie podnoś ręki na chłopca i nie rób 
mu nic złego! Otom się bowiem przekonał, że czcisz Boga i nie odmówiłeś mi 
nawet swego syna–jedynaka” (Rdz 22, 12)  „Przysięgam na siebie samego (…) że 
ponieważ postąpiłeś tak, iż nie odmówiłeś mi nawet swego syna–jedynaka, Ja 
będę ci szczodrze błogosławił i bardzo rozmnożę twoje potomstwo, jak gwiazdy 
na niebie lub piasek na wybrzeżu morza” (Rdz 22, 16) 

29 Pomijam w tej chwili inną, historycznie bardziej zasadną, wykładnię tego mitu, 
zgodnie z którą jest on symbolicznym kresem powszechnego obyczaju, polegają-
cego na składaniu ofiary bogom z pierworodnego syna  Przy takiej interpretacji 
Abraham jest reformatorem religii i prawa, zakazującym składania dzieci w ofie-
rze; jego intuicja religijna zatem wyraża nie tyle bezgraniczną ufność okrutnemu 
Bogu, lecz odkrycie, że Bóg nie może żądać ofiar z ludzi 
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Boga i skłonić faraona do zezwolenia Izraelitom na opuszczenie Egip-
tu  Okrucieństwo Jahwe jest tym większe, że On sam wzmagał opór 
faraona przeciwko tej zgodzie (Wj 10, 27), zyskując w ten sposób do-
datkowe racje dla prześladowań  Nieustępliwość faraona nie wynikała 
z jego własnej woli, lecz z woli Jahwe, który – z jednej strony – skłaniał 
władcę do uporu, z drugiej – mścił się na nim i na jego narodzie  Takie 
zachowanie trudno uznać za moralnie dopuszczalne  W świetle tych 
opisów Jahwe jawi się jako bóg plemienny, zatroskany o los narodu 
wybranego, który prowadzi do Ziemi Obiecanej, wspierając go w pod-
bojach (Wj 17, 8-15); dając wszak Izraelitom krainę mlekiem i miodem 
płynącą, zmusza do jej opuszczenia plemiona, które tam zamieszki-
wały wcześniej30  Jest przy tym zazdrosny o innych bogów, bezprzy-
kładnie karząc tych, którzy nie dochowują Mu wiary lub bluźnią Jego 
imieniu (Kpł 24, 10-16) 

Jeszcze wyraźniejszym przykładem Bożego zła jest historia Hioba; 
niezależnie bowiem od tego, czy klęski spotykające Hioba były spo-
wodowane bezpośrednio przez Boga, czy przez szatana, któremu dał 
On wolną rękę, dotknięty nimi Hiob nie miał wątpliwości, że odpo-
wiedzialny za nie jest Bóg31  Z jednej strony, przekonywał, że człowiek 
powinien przyjąć z rąk Boga nie tylko dobro, lecz także zło (Hi 2, 10) 
z drugiej – wzywał Boga na świadka swej niewinności (Hi 9, 10; 13, 18)  
Sam Bóg zresztą tej odpowiedzialności się nie wyparł, ponownie ob-
darzając Hioba bogactwem i nowym potomstwem (Hi 42, 10-15) oraz 
przekonując, że panuje nad światem jako opatrznościowy stwórca (Hi 39,  
1-30)  Świadczy to, że nawet szatan jest Mu poddany, czyniąc zło tylko 
w takim zakresie, w jakim zezwala na to sam Bóg  Potwierdzeniem 
jest to, że szatan nie złamał umowy z Bogiem, zadając Hiobowi tylko 
te klęski, na które w kolejnych rozmowach wyraził zgodę Jahwe 

30 Ukazuje to zwłaszcza Księga Jozuego, będąca historią podboju ziemi kananej-
skiej i ustanowienia państwa Izraelitów 

31 „Nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi tam powrócę  Jahwe dał i Jahwe 
wziął, niech będzie błogosławione imię Jahwe” (J 1, 21)  „Strzały Najwyższego 
przeszywają mnie, dusza moja wchłania ich truciznę, upiory Boże uderzyły we 
mnie” (J 6, 4) 
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Zło Bożych działań widać także na kartach Nowego Testamentu; 
chodzi tu zwłaszcza o kulminację historii zbawienia, czyli o śmierć 
Jezusa  Wprawdzie w wydarzeniu tym można upatrywać dobrowol-
nej ofiary Boga, który umiera za ludzki grzech po to, aby ludzi od 
niego uwolnić, to jednak – zwłaszcza w perspektywie dogmatu Trójcy 
i Wcielenia – mamy również do czynienia z ofiarą Syna, który cierpi 
i umiera jako niewinny człowiek  Nie ma zaś wątpliwości, że skazanie 
niewinnego za grzech, którego nie popełnił, jest niesprawiedliwością  
Sam Jezus zresztą wierzył, że wypełnia wolę Ojca, kilkakrotnie bo-
wiem prosił o odsunięcie tego kielicha32  Jego rozpacz kulminuje na 
krzyżu, kiedy doświadcza samotności, odtrącony nie tylko przez ucz-
niów, lecz także przez Boga jak największy grzesznik33 

Niezawinione krzywdy nie ominęły także wielu innych osób, wpląta-
nych w historię zbawienia nie z własnej woli, lecz z woli Boga  Przykła-
dem jest śmierć nowo narodzonych dzieci, które zginęły z ręki Heroda, 
czyhającego na życie Jezusa  Bóg ostrzegł jedynie Józefa, nakazując mu 
uciec do Egiptu, pozostałych rodziców skazał na utratę synów (Mt 2, 
13-16)  Równie instrumentalnie potraktowany został Józef, wyznaczo-
ny na opiekuna Jezusa, zmuszony ratować żonę przed hańbą i karą za 
cudzołóstwo (Mt 1, 18-25)  Analogicznie należy potraktować historię 
Judasza, od wieków wybranego na zdrajcę Zbawiciela, o którym sam 

32 Według relacji Mateusza i Marka, Jezus uczynił to trzykrotnie (Mt 26, 29; 26, 42; 
26, 44; Mk 14, 35-36; 14, 39), zgodnie zaś z Ewangelią Łukasza – jedynie raz, przy 
czym został umocniony przez anioła (Łk 22, 42-43)  Obraz zatrwożonego Jezusa 
przysłaniał Jego Boską naturę, dlatego z wielu odpisów Ewangelii Łukasza został 
usunięty  R  Bartnicki, Ewangeliczne opisy męki w aspekcie literackim, teologicz-
nym i kerygmatycznym, w: J  Łach (red ), Grzech – odkupienie – miłość. Studia 
z biblistyki, t  III, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1983, s  143-144  Na 
temat ludzkiego wymiaru śmierci Jezusa pisałem w artykułach: Śmierć Jezusa 
z Nazaretu, „Znak” 1994, nr 7 (470), s  83-95 oraz Śmierć Sokratesa – śmierć Je-
zusa, w: A kto jest moim bliźnim? Kalendarz ekumeniczny 2001, Wydawnictwo 
Archidiecezji Lubelskiej, Lublin 2001, s  113-119 

33 To odtrącenie ukazał Karol Wojtyła w Pieśni o Bogu ukrytym  Na ten temat pisa-
łem w artykule Doświadczenie śmierci. Na marginesie twórczości literackiej Karo-
la Wojtyły (Jana Pawła II), w: D  Łukasiewicz, M K  Siwiec, S  Warzyński (red ), 
Rozumieć cierpienie? Wokół myśli Jana Pawła II i pytań o przyszłość chrześcijań-
stwa, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2010, s  46-63 
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Jezus mówił, że lepiej byłoby dla niego, gdyby się w ogóle nie urodził 
(Mt 26, 24; Mk 14, 20)  Historia zbawienia zatem to dzieje okrucieństw, 
podobnie jak historia Kościoła 

2.3.3. Dzieje Kościoła 
Istotnym wymiarem dziejów chrześcijaństwa jest historia Kościoła, 

mieniącego się Kościołem założonym przez samego Chrystusa i powo-
łanym do tego, aby strzec depozytu wiary  Jeśli roszczenie to uznamy 
za słuszne, zakładając, że Kościół jest instytucją, w której jest obec-
ny Bóg i przez którą działa w świecie, to musimy również przyjąć, że 
wszystkie zbrodnie Kościoła są wynikiem działania Boga  Niezależnie 
bowiem od tego, czy za prawomocny Kościół chrześcijański (będący 
sukcesorem Apostołów) uznamy Kościół rzymski, czy też prawosław-
ny lub którykolwiek z Kościołów protestanckich, to zbrodnie czynione 
w imię Chrystusa należy uznać za zło, które czynił sam Bóg 

W odpowiedzi można argumentować, że zła czynionego przez in-
stytucje religijne nie należy przypisywać Bogu, który do nich nie na-
mawiał  Sprawa jednak nie jest tak prosta; jeśli bowiem Bóg założył 
Kościół, w którym jest obecny i przez który działa, to działania tego 
Kościoła są działaniami samego Boga34  Jeśli zaś roszczenie dowolnego 
Kościoła do bycia Kościołem Bożym jest błędne, to okazuje się on in-
stytucją czysto ludzką, bez prawa powoływania się na swe boskie po-
chodzenie i posłannictwo  W takim razie dzieje Kościoła jako insty-
tucji czyniącej zło mogą być świadectwem nieistnienia Boga lub Jego 
okrucieństwa  Z tego powodu nie może dziwić fakt, że ludy, zamiesz-
kujące ziemie odkryte w XV i XVI wieku przez zachodnich żeglarzy, 

34 Mogą o tym świadczyć różne słowa Jezusa, adresowane do uczniów: „Kto was słu-
cha, Mnie słucha  Kto wami gardzi, Mną gardzi; a kto Mną gardzi, gardzi Tym, 
który Mnie posłał” (Łk 10, 16); „Kto wierzy we Mnie, dokona też dzieł, których Ja 
dokonuję, a nawet większych od tych dokona, bo Ja odchodzę do Ojca  I o cokol-
wiek poprosicie w moje imię, spełnię, aby Ojciec został uwielbiony w Synu  O co-
kolwiek mnie poprosicie w moje imię, Ja to spełnię” (J 14, 12-14)  Jeszcze dobitniej 
brzmią słowa skierowane do Piotra: „Ty jesteś opoką i na tej opoce zbuduję mój 
Kościół, a bramy piekielne nie zwyciężą go  I tobie dam klucze królestwa niebie-
skiego i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek roz-
wiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mt 16, 18-19) 
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gotowe były odrzucić Chrystusa, którego wyznawcy przynieśli im 
masowe prześladowania i okrutną śmierć35  Równie trudno uznać za 
przejaw działań Chrystusa – wspierane przez Lutra – okrucieństwo 
niemieckich książąt wobec zbuntowanych chłopów36 czy terror wpro-
wadzony przez Kalwina i jego współpracowników w Genewie37  Na-
wet najbardziej przychylny chrześcijaństwu obserwator dziejów po-
szczególnych Kościołów nie może w nich dostrzec przesłania miłości  
Można nawet posunąć się do twierdzenia, że dzieje instytucjonalnego 
Kościoła (Kościołów) są – od samego początku – jednym z najważniej-
szych świadectw, przemawiających przeciwko istnieniu Boga; trudno 
wszak uwierzyć, że nieskończenie dobry i wszechmocny Bóg nie zapo-
biegł zbrodniom czynionym w Jego imieniu38 

Podobnie należy zinterpretować sposób obierania władzy w Koście-
le rzymskim  Jeśli wyboru dokonuje raczej Duch Święty niż ludzie, to 
zło czynione przez papieży należy przypisać Bogu  Poza tym zbrodni-
cze działania ludzi Kościoła nie wynikały jedynie z grzesznej natury 
człowieka, lecz z wiary, że spełniają oni wolę Boga, niosąc światu zba-
wienie  Przekonanie, że tylko wyznanie wiary w Chrystusa, przyjęcie 

35 Z perspektywy ludów podbitych, Bogiem chrześcijan było złoto  B  de Las Casas, 
Krótka relacja o wyniszczeniu Indian, przeł  K  Niklewiczówna, W drodze, Po-
znań 1988, s  50-51 

36 W tekście Przeciwko rabującym i mordującym bandom chłopskim Luter pisał: 
„kto może, winien ich bić, dusić i zabijać, skrycie i jawnie, a pamiętać, że nie 
masz nic bardziej jadowitego, szkodliwego, szatańskiego jak człowiek zbunto-
wany  Zabić go trzeba jak psa wściekłego, bo jeśli ty go nie zabijesz, to on ciebie 
zabije i cały kraj z tobą  Niech bije, grzmoci i dusi, kto może  A jeśli przy tym 
życie postradasz, toś błogosławiony, bo szczęśliwszej śmierci nie możesz nigdzie 
znaleźć  Umierasz bowiem w posłuszeństwie Słowu Bożemu (…) i w służbie 
miłości”  Cyt  za: H  Tüchle, C A  Boumann, Historia Kościoła, t  3: 1500–1715, 
przeł  J  Piesiewicz, IW PAX, Warszawa 1986, s  58  

37 B  Cottret, Kalwin, przeł  M  Milewska, PIW, Warszawa 2000, s  196-246 
38 „jest rzeczą słuszną, aby Kościół w sposób bardziej świadomy wziął na siebie cię-

żar grzechu swoich synów, pamiętając o wszystkich tych sytuacjach z przeszłości, 
w których oddalili się oni od ducha Chrystusa i od Jego Ewangelii i zamiast dać 
świadectwo życia inspirowanego wartościami wiary, ukazali światu przykłady 
myślenia i działania, będące w istocie źródłem antyświadectwa i zgorszenia”, Jan 
Paweł II, Tertio millennio adveniente, w: Jan Paweł II, Listy Apostolskie, Wydaw-
nictwo Znak, Kraków 2007, s  436 (nr 33) 
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chrztu lub usunięcie ze świątyń wizerunków Boga może uchronić 
przed piekłem, jest wystarczająco silną motywacją do tego, aby po-
winności te spełnić i innych ludzi do nich nakłaniać  Okrucieństwo 
instytucji religijnych jest zatem – przynajmniej niekiedy – motywowa-
ne troską o zbawienie grzeszników 

Obserwacje te nie dotyczą jedynie chrześcijaństwa, lecz także in-
nych religii  Oprawcy Chrystusa przecież zabili Go w dobrej wierze, 
ufając, że ratują naród przed zagładą, eliminując bluźniercę, który 
ośmielił się nazwać Mesjaszem (Mt 26, 65-67; Mk 14, 63-64; J 19, 7)39  
Podobnie nie brak wyznawców islamu, którzy uważają, że należy za 
wszelką cenę ratować ludzi przed wiecznym potępieniem, zmuszając 
ich do przyjęcia jedynej prawdziwej religii, objawionej Mahometowi  
Kłopotem jest jednak to, że żadna z instytucji religijnych nie może po-
rzucić przekonania, iż została ustanowiona przez Boga; jedyną wszak 
racją jej istnienia jest to, że powołał ją Bóg i że nadal w niej i poprzez 
nią – działa  To założenie jest zarazem podstawą usprawiedliwienia 
zła, które te instytucje czynią; wprawdzie jest ono złem, to jednak zo-
staje odkupione przez cel, któremu służy  W dziejach chrześcijaństwa 
przekonanie to było formułowane w postaci twierdzenia, że Bóg dzia-
ła za pośrednictwem grzesznych ludzi, wykorzystując ich słabości dla 
większego dobra  Ten sposób argumentacji nakazuje jednak również 
przyjąć, że narzędziem zbawienia była nie tylko apostolska misja Pio-
tra w Rzymie czy Pawła w Azji, lecz także zdrada Judasza  W ten spo-
sób dochodzimy do głównego problemu teodycei – czy istnieją moral-
nie dopuszczalne racje dla zła, które czyni Bóg 

3. RACJE ZŁA

W pytaniu, dlaczego Bóg czyni zło, nie chodzi o ewentualne przy-
czyny zewnętrzne, które wywołują Jego działania  Bóg przecież, jako 
istota wszechmocna, stanowiąca ostateczną przyczynę wszystkich 

39 Jezus nie został zamordowany za przekroczenie prawa, lecz za roszczenie od 
bycia Bogiem  J  Ratzinger, Wielość religii i jedno Przymierze, s  30 
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zdarzeń, żadnym zewnętrznym wpływom ulegać nie może; jest raczej 
odwrotnie – wszystkie inne przyczyny działające w świecie zależą od 
Niego  W rozważanym pytaniu chodzi o cele realizowane przez Boga, 
które są na tyle ważne, że realizuje On je nawet za cenę zła  Najczęś-
ciej podkreśla się, że zło, które czyni Bóg, jest usprawiedliwione tylko 
wtedy, gdy prowadzi do dobra, a ono jest na tyle wielkie, że uzasad-
nia środki, za pomocą których zostało osiągnięte40  Niekiedy waru-
nek ten bywa rozumiany mocniej – wskazuje się bowiem, że dobro 
zrealizowane za cenę zła jest usprawiedliwione tylko pod warunkiem, 
że w inny sposób nie można go było osiągnąć41  Przykładem takie-
go dobra jest radość z powodu powrotu do zdrowia, której człowiek 
nie mógłby doświadczyć, gdyby wcześniej nie zachorował  Podobnie 
jałmużna jest dobrem dla tego, kto ją otrzymuje, jak i dla tego, kto 
jej udziela; nie byłaby jednak możliwa w świecie, gdzie nie byłoby lu-
dzi potrzebujących  Tak samo przebaczenie winy jest dobrem, było-
by jednak niemożliwe, gdyby osoba przebaczająca nie doznała żadnej 
krzywdy, zmartwychwstanie zaś jest możliwe tylko w przypadku oso-
by, która wcześniej umarła42  

Podane przykłady zmuszają jednak do postawienia pytania: czy 
wyzdrowienie, jałmużna, przebaczenia lub zmartwychwstanie są na 
tyle cennym dobrem, że należało je okupić wcześniejszym złem? Na 
pierwszy rzut oka bowiem świat bez chorób, biedy czy śmierci wydaje 
się dużo lepszy niż ten, w którym wymienione stany są równoważo-
ne wyzdrowieniem, jałmużną czy zmartwychwstaniem  Skoro zaś Bóg 
jest bytem nieskończenie dobrym i wszechmocnym, to mógłby stwo-
rzyć świat, w którym to zło mogłoby się nigdy nie pojawić  Jeśli zatem 
owo zło czyni, to powstaje pytanie, jakimi racjami się kieruje 

40 R  Swinburne, Providence and the Problem of Evil, s  14 
41 Tamże 
42 „W mesjańskim programie Chrystusa, który jest zarazem programem królestwa 

Bożego, cierpienie jest w świecie po to, ażeby wyzwalać miłość, ażeby rodzić 
uczynki miłości bliźniego, ażeby cała ludzką cywilizację przetwarzać w »cywi-
lizację miłości«”, Jan Paweł II, Salvifici doloris, w: Jan Paweł II, Listy Apostolskie, 
s  140 (nr 30) 
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3.1. Bóg ponad prawem moralnym

Jedną z odpowiedzi jest twierdzenie, że ludzie nie mają prawa oce-
niać Boga i Jego działań, Bóg bowiem – jako stwórca świata – istnieje 
ponad wszelkim prawem moralnym  Chociaż Bóg jest także autorem 
nakazów i zakazów moralnych, obowiązujących ludzi, to jednak sam 
im nie podlega  Sugeruje to, że Bóg nie dlatego coś czyni lub nakazuje 
czynić, że dany stan rzeczy jest obiektywnie dobry, lecz jest on do-
bry tylko dlatego, że uczynił go (lub nakazał uczynić) Bóg  Podobnie 
przedstawia się sprawa ze złem: Bóg nie zakazuje określonych zacho-
wań dlatego, że są one obiektywnie złe, lecz są one złe tylko dlatego, 
że Bóg ich zakazał  Ustanowione przez Boga prawo moralne nie musi 
być przy tym stałe: jako wszechmocny Bóg może je dowolnie zmieniać 
(podobnie jak może zmieniać ustanowione przez siebie prawa przy-
rody czy reguły matematyki)  Jednak Bóg jest bytem absolutnym, od 
którego wszystko zależy, dlatego człowiek nie ma prawa oceniać Jego 
działań; znaczy to, że powinniśmy przestrzegać norm nas obowiązu-
jących, nie mamy jednak prawa żądać od Boga racji, wyjaśniających 
(a tym bardziej – usprawiedliwiających) Jego działania 

Swoistą wersję tej idei znajdujemy w wypowiedziach Hioba  
Wprawdzie Hiob nie twierdził, że Bóg arbitralnie ustanowił moralne 
prawo lub może je dowolnie zmieniać, to jednak przekonywał swych 
rozmówców, że Bóg ma prawo uczynić wszystko, co zechce, człowie-
kowi zaś nie wolno tych działań osądzać  Skoro bowiem wszystko 
należy do Boga jako do stwórcy świata, to ma On prawo obdarzyć 
nas dowolnymi dobrami bądź też zesłać na nas dowolne zło  Zło nie 
jest bowiem karą za grzech, które Hiob popełnił, lecz wynikiem Bożej 
decyzji; skoro jednak przyjmujemy od Niego dobro, to również zło 
powinniśmy przyjąć bez sprzeciwu (Hi 2, 10)  Właśnie z tego powo-
du Hiob buntował się przeciw przyjaciołom, którzy próbowali uspra-
wiedliwić doznawane przez niego cierpienie popełnionym grzechem; 
nie dopuszczali wszak możliwości, aby sprawiedliwy Bóg tak boleśnie 
doświadczył człowieka zupełnie niewinnego (Hi 8, 3-7; 11, 2-7)  Hiob 
tymczasem domaga się od Boga potwierdzenia własnej niewinności, 
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nie kwestionuje jednak prawa Boga do czynienia zła; jeśli bowiem jest 
On stwórcą człowieka, to ma prawo uczynić wszystko  Znaczy to, że 
racją czynienia zła przez Boga jest właśnie to, że jest Bogiem; jako 
stwórca świata może czynić, co tylko zechce 

Podobną argumentację znajdujemy w Nowym Testamencie, zgod-
nie wszak ze słowami Apostoła Pawła, człowiek nie ma prawa bun-
tować się przeciwko Bogu za to, że go stworzył takim, jaki jest; jak 
zatem garnek nie buntuje się przeciwko garncarzowi, tak człowiek nie 
ma prawa do buntu przeciwko Stwórcy, któremu zawdzięcza wszyst-
ko  Zamiast pretensji do Boga, powinniśmy w pokorze i wdzięczności 
przyjąć dar istnienia, dziękując Bogu za wszystko, co dla nas uczynił  
Opinia ta może sugerować, że nie powinniśmy też oceniać Boga i Jego 
działań, ponieważ jesteśmy grzeszni, On zaś jest pod każdym wzglę-
dem doskonały 

Nietrudno zauważyć, że odpowiedź ta nie wskazuje na racje czynie-
nia zła przez Boga, lecz przypisuje Mu prawo do dowolnych działań 
tylko dlatego, że jest Bogiem; rola człowieka ogranicza się do pokorne-
go podporządkowania się woli Stwórcy, nawet wtedy, gdy oznacza to 
niezasłużone cierpienie  Rozwiązania tego nie można jednak uznać za 
trafne już choćby dlatego, że kwestionuje ono obiektywność i trwałość 
wszelkich zasad moralnych  Skoro bowiem dobro i zło zależą od ar-
bitralnych decyzji Boga, które może On dowolnie zmienić, to pojęcia 
dobra i zła tracą sens  

Jeszcze trudniej zgodzić się z tezą, że Bóg stoi ponad prawem mo-
ralnym, wobec czego wolno Mu czynić to, co ludziom zostało zaka-
zane; wówczas bowiem ten sam czyn zmienia moralną kwalifikację 
zależnie od tego, kto go spełnił – człowiek czy Bóg  Warunkiem unik-
nięcia tak skrajnego relatywizmu jest przyjęcie dodatkowego założe-
nia, zgodnie z którym, jeśli nawet Bóg jest autorem prawa moralnego, 
to uczynił je prawem uniwersalnym, obowiązującym wszystkie wolne 
podmioty  Znaczyłoby to, że Bóg podlega prawu moralnemu tak samo, 
jak ludzie; w takim zaś razie również Jemu nie wolno czynić tego, co 
bezwzględnie złe i zakazane  Wydaje się wszak oczywiste, że tak samo, 
jak rodzic nie ma prawa zabijać ani katować własnych dzieci tylko dla-
tego, że dał im życie, tak samo Bóg nie ma prawa zadawać cierpień 
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swoim stworzeniom tylko dlatego, że powołał je do istnienia  Widać 
to szczególnie wyraźnie w systemach prawnych, zakazujących aborcji, 
zgodnie z którymi matka nie ma prawa usunąć ciąży, mimo iż stano-
wi ona integralną część jej organizmu43  Niektórzy rygoryści uważają 
przy tym, że matka nie ma prawa do aborcji nawet wtedy, gdy ciąża 
zagraża jej zdrowiu lub życiu; podstawowym argumentem jest przeko-
nanie o bezbronności i niewinności poczętej istoty ludzkiej, której nie 
wolno pozbawić życia, nawet w imię obrony własnego 

Jednak w takiej sytuacji trudno zrozumieć, dlaczego Bóg – jako 
stwórca całego świata – miałby mieć prawo czynić z nim, co zechce; 
tak samo przecież, jak spłodzenie potomstwa rodzi moralne zobowią-
zania rodziców względem dzieci, tak stworzenie świata rodzi moralne 
zobowiązania Boga wobec istot, które powołał do istnienia; ludzie za-
tem nie tylko powinni być wdzięczni Bogu za dar życia, lecz mają także 
prawo oczekiwać z Jego strony opieki i troski  Jeśli zatem godzimy się, 
że Bóg ma prawo zesłać najokrutniejsze cierpienia na istotę niewinną, 
którą powołał do istnienia, to nie tylko niszczymy jakąkolwiek moral-
ność, lecz także kreślimy trudny do przyjęcia obraz Boga  W rzeczy-
wistości bowiem przestaje On być Bogiem miłości i sprawiedliwości, 
przypomina raczej okrutnych bogów pogańskich, stwarzających ludzi 
tylko po to, aby ich mordować, i upajających się własną władzą44  

Nie ma jednak wątpliwości, że czynienie zła dla przyjemności nie 
może zostać uznane za rację je usprawiedliwiającą, nawet, jeśli spraw-
cą jest Bóg; Bóg przecież tak samo ponosi odpowiedzialność za swe 
działania i podlega moralnej ocenie, jak każdy inny podmiot dzia-
łania  Jeśli zatem nawet Stwórca nie miał żadnych zobowiązań mo-
ralnych przed stworzeniem, to jednak z chwilą, gdy powołał świat do 
istnienia, staje się odpowiedzialny za to, co uczynił i jak dalej kieruje 
losem swych stworzeń  Tak zatem, jak żaden rodzic nie znajduje się 

43 Zakaz taki obowiązuje również w systemach świeckich, które widzą w płodzie 
tylko organizm biologiczny, nie zaś stworzenie Boże, obdarzone nieśmiertelną 
duszą 

44 Taki obraz bogów ukazuje Albert Camus w dramacie Kaligula  Szerzej pisałem 
o tym w artykule Zabójstwo jako akt metafizyczny. Na marginesie dramatu Al-
berta Camusa „Kaligula”, „Analiza i Egzystencja” 2006 (3), s  109-137 
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ponad prawem względem swych dzieci tylko dlatego, że dał im życie, 
tak też Bóg nie jest ponad prawem względem stworzeń, tylko dlatego, 
że powołał je do istnienia 

Moralna odpowiedzialność Boga jest nawet większa niż odpowie-
dzialność skończonych podmiotów działania, Bóg jest bowiem bytem 
wszechwiedzącym i wszechmocnym, wobec czego potrafi nie tylko 
przewidzieć skutki swych działań, lecz także przeciwdziałać tym, któ-
re są złe  Z tego powodu, jeśli Bóg czyni zło, to Jego działanie wy-
maga racji szczególnych  Skoro bowiem od ludzi oczekujemy, że będą 
działać zgodnie ze swoją naturą, dążąc do dobra na tyle, na ile jest to 
w ich przypadku możliwe, to mamy prawo oczekiwać, że Bóg będzie 
działał zgodnie ze swoją doskonałą naturą, za wszelką cenę unikając 
zła  O ile jednak od człowieka wymagamy, aby stawał się doskonały, 
naśladując Boga, o tyle od Boga nie powinniśmy oczekiwać, aby stawał 
się równie ułomny, jak ludzie  Jednak w takim razie należy odrzucić 
pogląd, że działań Boga nie wolno oceniać; ani bowiem z doskona-
łości Boga nie wynika, że jest On ponad prawem, ani z grzeszności 
człowieka nie wynika, że nie ma prawa oceniać Stwórcy  Niezależnie 
zatem od tego, czy Bóg jest autorem prawa moralnego, czy też istnieje 
ono niezależnie od Niego, podlega naszym ocenom; jednym z istot-
nych aspektów życia moralnego jest wszak właśnie to, aby zło nazywać 
złem, a dobro – dobrem, niezależnie od tego, kto je czyni  Bóg zresztą, 
który przestrzega prawa moralnego (zwłaszcza, jeśli sam je ustanowił), 
jest bardziej wiarygodny od Boga, który prawo to ignoruje, łamie lub 
dowolnie zmienia 

Bóg podlegałby moralnym ocenom nawet wtedy, gdyby moralność 
była zjawiskiem czysto ludzkim, żaden człowiek bowiem nie powinien 
oddawać czci istocie, która jest gorsza od niego samego  Taka sytu-
acja ma miejsce jedynie w państwach totalitarnych, gdzie wodzowie 
oczekują bezwzględnego posłuszeństwa, sami zaś sytuują się ponad 
prawem  Religia nie może oznaczać niewolniczego poddania się czło-
wieka Bogu, który jest tyranem  Wątpliwe przecież, aby Bóg chciałby 
być czczony za to, że zsyła na ludzi rozmaite plagi; nawet okrutny Jah-
we z prologu Księgi Hioba, zakładający się z szatanem o duszę swego 
wyznawcy, w finale Księgi ukazuje piękno stworzonego przez siebie 



filozofiareligii.pl, 2015, nr 1 5756 tytuł pisma 1(1)/201456 filozofiareligii.pl, 2015, nr 1

dlaczego bóg czyni zło? o trudnościach teodycei

świata, w którym ostatecznie zatriumfuje sprawiedliwość  Bóg jest za-
tem świadomy swej odpowiedzialności za zło, które zesłał na Hioba, 
i nie próbuje jej unikać; nie stoi ponad moralnym prawem ani nie po-
zbawia człowieka prawa do oceny swoich działań 

3.2. Tajemnica zła

Inną próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego Bóg czyni zło, jest 
odwołanie się do tajemnicy  Rozwiązanie to – dosyć popularne za-
równo w teologii, jak i w duszpasterstwie chrześcijańskim – sugeruje, 
że człowiek nie jest w stanie poznać racji Bożego działania z powodu 
ograniczoności swego umysłu  Sam Bóg zresztą nie widział potrzeby, 
aby owe racje ujawnić, ukazując siebie ludziom jedynie w takim za-
kresie, w jakim jest to konieczne dla ich zbawienia45  Zwolennicy idei 
tajemnicy dopuszczają jednak, że racje, dla których Bóg czyni zło, są 
poważne i moralnie akceptowalne, nawet jeśli człowiek ich nie pojmu-
je46  Mimo to należy zawsze pamiętać, że Bóg kieruje się własną logi-
ką: z tej perspektywy to, co my uważamy za zło, wcale złem być nie 
musi, stanowiąc najprawdopodobniej element ukrytego planu, który 
doprowadzi do triumfu dobra  Jeśli zaś człowiek nie potrafi pojąć racji 
Bożego działania, to nie powinien o nie również pytać 

Odpowiedź tę trudno zaakceptować choćby dlatego, że w niektó-
rych sytuacjach moralnych ludzie nie różnią się w ocenie tego, co jest 

45 Dotykamy tu problemu skrytości Boga, współcześnie szeroko dyskutowanego 
przez Johna Schellenberga  Skrytość nie jest jedynie cechą Boga, wyznawanego 
przez chrześcijan; również teologowie islamu uważają, że zawiłość Koranu jest 
następstwem zamiaru Boga, który wszelkie głębokie treści celowo ukrył przed 
ludźmi  Z drugiej jednak strony, mówi się, że nie tyle Bóg jest ukryty przed czło-
wiekiem, ile raczej człowiek jest ukryty przed Bogiem  „Istota Boska nie jest 
kryta przed nami, to my jesteśmy przed nią ukryci i naszym zadaniem jest usu-
nięcie tej zasłony, dążenie do poznania Boga”  S H  Nasr, Idee i wartości islamu, 
przeł  J  Danecki, IW PAX, Warszawa 1988, s  23 

46 Niekiedy teologowie wskazują, że tajemnica zła nie ma pełnego rozwiązania 
nawet w Krzyżu i Zmartwychwstaniu Chrystusa; ostateczne wyjaśnienie będzie 
możliwe dopiero przy powtórnym przyjściu Chrystusa  T  Jelonek, Czytając Sta-
ry Testament, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2012, s  23 



58 tytuł pisma 1(1)/201458 filozofiareligii.pl, 2015, nr 1

ireneusz ziemiński

dobre, a co złe; zabicie niewinnego dziecka uznajemy wszak dość po-
wszechnie za ewidentne zło, oddanie życia za drugiego zaś – za oczy-
wiste dobro  W tej sytuacji trudno przyjąć istnienie jakiejś ukrytej lo-
giki, którą miałby się posługiwać Bóg, a która byłaby różna od naszej  
Wątpliwe przecież, aby dwie skrajnie różne oceny tego samego dzia-
łania były równie słuszne; jeśli zabicie niewinnego jest złem, to jest 
złem zawsze, niezależnie od tego, czy dopuszcza się go człowiek, czy 
Bóg  Konsekwentne zresztą stosowanie zasady, że racje działania Boga 
są niepojmowalne, podważałoby Jego sprawiedliwość; skoro kieruje się 
specyficzną logiką, to jest możliwe, że zbawi (lub potępi) tych, którzy 
na to nie zasługują47  Jeśli zatem działania Boga mają być sensowne, to 
należy je oceniać w świetle naszych zasad moralnych 

Odwołanie się do tajemnicy jest również kłopotliwe dla religii i te-
ologii  Skoro bowiem nikt nie zna racji Bożych działań, to traci sens 
rozróżnienie między ortodoksją i herezją a nauka o Bogu jest niemoż-
liwa; o żadnej też religii nie będzie można powiedzieć, że jest praw-
dziwa (lub przynajmniej bliższa prawdy od pozostałych)  Co gorsza, 
Bóg, który ukrywa racje swych działań, nie jest wiarygodny: przypo-
mina tyrana, który zniewala i zwodzi podwładnych, realizując własne  
interesy48 

Idea tajemnicy ma także negatywne konsekwencje dla naszej mo-
ralności  Jeśli bowiem czyn ewidentnie zły mamy uznać za dobry tylko 
dlatego, że jego autorem jest Bóg kierujący się specyficzną logiką, to tę 

47 Pomijam w tej chwili Augustyńską zasadę (do skrajności doprowadzoną przez 
Kalwina), zgodnie z którą nikt nie zasługuje na zbawienie, wobec czego tylko 
miłosierdzie Boga powoduje, że niektórzy (odwiecznie przez Niego wybrani) zo-
staną zbawieni 

48 Argumentu tego nie osłabia pogląd św  Augustyna, że niejasności w Piśmie Świę-
tym są po to, aby poskromić naszą pychę i nauczyć pokornej uległości wobec 
Boga i Jego prawdy  Święty Augustyn, De doctrina christiana. O nauce chrześci-
jańskiej, tekst łacińsko-polski, przeł  J  Sulowski, IW PAX, Warszawa 1989, s  55-
57  Takie wyjaśnienie jest mało wiarygodne; skoro bowiem Pismo zostało nam 
dane do zbawienia, to powinno być zrozumiałe, Bóg zatem nie mógł go celowo 
uczynić niejasnym  Mimo to należy zauważyć, że także Jezus wysławiał swego 
Ojca dlatego, że ukrył swe tajemnice przed uczonymi i mądrymi a objawił je 
ludziom prostym (Mt 11, 25-26) 
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samą zasadę musimy również odnieść do działań ludzi  Wówczas jed-
nak należy wstrzymać się z moralną oceną (a tym bardziej karaniem) 
nawet najcięższych zbrodni, niewykluczone bowiem, że w przyszłości 
doprowadzą one do (obecnie jeszcze ukrytego) dobra  Taka postawa 
jednak byłaby korzystna raczej dla przestępców niż dla ludzi prawych, 
pozwalałaby wszak usprawiedliwić wszelkie zło jako ukryte dobro49  
Jeśli takiego skrajnego relatywizmu mamy uniknąć, to musimy przy-
jąć istnienie jednoznacznych kryteriów dobra i zła, obowiązujących 
zarówno ludzi, jak i Boga 

3.3. Nieuchronność zła

Częstą próbą rozwiązania problemu teodycei jest hipoteza meta-
fizyczna, wskazująca na nieuchronność zła w świecie  Skoro bowiem 
byt absolutnie doskonały może być tylko jeden, to stworzenie dosko-
nałego świata jest a priori wykluczone  Niezależnie zatem od tego, jaki 
świat Bóg stworzy, będzie to świat niedoskonały, w którym nieuchron-
nie pojawi się zło, stanowiące strukturalny element każdego bytu poza 
Bogiem  Dramat stworzenia polega więc na tym, że nawet absolutnie 
doskonały i wszechmocny Bóg nie jest w stanie stworzyć doskonałe-
go świata; z tego powodu można jedynie mieć nadzieję, że istniejący 
świat jest najdoskonalszym z możliwych (jak przekonywał Leibniz) lub 
przynajmniej stworzonym w możliwe najdoskonalszy (prosty) sposób 
(jak dowodził Malebranche) 

49 Osobnym problemem jest pytanie, w jaki sposób to przyszłe (aktualnie jeszcze 
ukryte) dobro mielibyśmy odkryć, wydaje się bowiem, że nie ma intersubiektyw-
nych metod, za pomocą których można ustalić, iż określone zło prowadzi zawsze 
lub bardzo często do określonego dobra  Poza tym można dowodzić, że żadne 
przyszłe dobro nie przewyższa teraźniejszego zła, aktualnie jest bowiem nieby-
tem, nie ma zaś żadnej gwarancji, że kiedykolwiek zostanie urzeczywistnione  
D  Łukasiewicz, Bóg, wszechwiedza, wolność, s  33, p  21  W tym kontekście po-
jawia się także pytanie o sens zbawczej ofiary Jezusa; skoro bowiem śmierć jako 
skutek grzechu została pokonana, to nie wiadomo, dlaczego ludzie nadal grzeszą 
i umierają  Fakt ten sugeruje, wbrew Biblii (J 12, 31; Hbr 2, 14-15), że światem 
nadal rządzi szatan 
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Pomijając olbrzymią dyskusję na temat spójności bądź niespójności 
pojęcia najdoskonalszego świata oraz możliwości stworzenia takiego 
świata przez Boga50, należy zauważyć, że nieuchronność zła nie jest 
wystarczającą racją usprawiedliwiającą jego istnienie  Jeśli bowiem 
Bóg wiedział, że każdy świat będzie zawierał zło, to powstaje pytanie, 
dlaczego w ogóle zdecydował się jakikolwiek świat stworzyć (tym bar-
dziej taki, w którym ilość zła jest przerażająca)  Jako byt wszechwie-
dzący, wszechmocny i doskonale dobry, Bóg był w stanie przewidzieć 
skutki stworzenia dowolnego świata, mógł zatem żadnego świata nie 
stwarzać bądź też stworzyć świat mniej zły od tego, który stworzył  
Nietrudno przecież wyobrazić sobie świat bez trzęsień ziemi, tsunami, 
okrucieństw pierwszej i drugiej wojny światowej  Równie trudno zro-
zumieć, dlaczego Stwórca tak wiele gatunków zwierząt skazał na to, 
aby były pokarmem dla drapieżników  Wydaje się przecież, że samo 
trwanie życia na ziemi, okupione cierpieniem i okrutną śmiercią po-
szczególnych organizmów, nie jest warte ceny, którą należy za nie pła-
cić  Zło obecne w świecie przyrody usprawiedliwić tym trudniej, że 
wszystkie gatunki istot żywych są skazane na wyginięcie, wobec cze-
go ich cierpienie wydaje się bezcelowe  Skoro jednak Bóg właśnie ten 
świat powołał do istnienia, to nie jest bytem absolutnie doskonałym 

Z perspektywy religii chrześcijańskiej cierpienie zwierząt jest jesz-
cze bardziej dramatyczne, nie mają one bowiem szansy na indywidu-
alne zbawienie i odkupienie poniesionych krzywd51  Jeśli zatem Bóg 
mógł stworzyć lepszy świat, to miał również taki obowiązek; jeśli zaś 
nie był w stanie stworzyć lepszego świata, to – w świetle horrendalnego 

50 Według Leibniza, doskonałość świata polegała na harmonii między jednością 
(spójnością) świata a jego różnorodnością; doskonałość zatem to maksymal-
na wielość obiektów, tworzących wspólnie sprawnie działający system  Z kolei 
Schopenhauer uważał, że zamieszkiwany przez nas świat jest najgorszym z moż-
liwych, gdyby zatem był choćby minimalnie gorszy, to automatycznie przestałby 
istnieć  Niezależnie jednak od tych sporów, wydaje się, że pojęcie świata najdo-
skonalszego z możliwych jest niespójne, podobnie jak niespójna jest idea naj-
większej liczby naturalnej (od każdej bowiem można pomyśleć większą); świad-
czy to, że od każdego możliwego świata można pomyśleć lepszy 

51 Problem ten szerzej omówiłem w książce Życie wieczne. Przyczynek do eschato-
logii filozoficznej, W drodze, Poznań–Kraków 2013 
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zła obecnego w świecie aktualnym – można podejrzewać, że miał obo-
wiązek nie stwarzać żadnego  Z perspektywy naszego doświadczenia 
nie mamy przecież gwarancji, że aktualne zło zostanie zrównoważone 
przyszłym dobrem 

Zdaniem teistów, Bóg nie miałby obowiązku stwarzania najlep-
szego z możliwych światów, nawet jeśli byłby to w stanie uczynić52  
Z jednej bowiem strony, nie skrzywdził żadnego bytu przez to, że go 
nie powołał do istnienia (nawet jeśli ten możliwy byt byłby doskonal-
szy od aktualnie istniejących)53  Z drugiej strony – właśnie to, że Bóg 
stworzył mniej doskonały świat, jest lepsze, daje on bowiem więcej 
szans na okazanie współczucia i łaski istotom cierpiącym i grzesznym  
Z perspektywy chrześcijaństwa wszak najwyższą wartością jest mi-
łość, okazana zwłaszcza tym, którzy – z racji czynionego zła – wydają 
się nie być jej godni; jeśli zatem Bóg stworzył świat gorszy, w którym 
może obficiej objawić się miłość i łaska, to uczynił lepiej niż wtedy, 
gdyby stworzył świat doskonalszy, niedający do nich okazji54  

Argument ten jest wątpliwy  Z jednej strony, sytuuje Boga ponad 
prawem moralnym – niezależnie bowiem od tego, co Bóg uczyni (jaki 
świat stworzy), nie przestanie być doskonały  Takie rozwiązanie suge-
ruje zaś, że również okrutny władca – niezależnie od tego, jak wiele 
zbrodni popełnił – nie powinien zostać pozbawiony swej funkcji, po-
nieważ jest ona legitymizowana określonymi procedurami prawnymi, 
nie zaś jego postępowaniem  Z drugiej strony, omawiany argument su-
geruje, że lepszym światem jest ten, w którym istnieje większa liczba 
grzeszników, potrzebujących łaski ze strony Boga; w takim zaś razie 
należałoby sobie raczej życzyć świata najgorszego aniżeli najlepszego 
z możliwych  Wniosek ten jest jednak nie tylko absurdalny, lecz także 
niezgodny z religią chrześcijańską, która wyklucza zbawienie szatana, 
potępionego na wieki; istnieje zatem granica Bożej łaski dla grzechu 
i grzesznika  

52 R M  Adams, Must God Create the Best?, w: W L  Rowe, God and the Problem of 
Evil, Blackwell Publishers, Malden, Oxford 2001, s  24, 30 

53 Tamże, s  26 
54 Tamże, s  25, 30, 36 
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Zwolennicy teodycei odwołują się też do argumentów perswazyjnych, 
mających dowodzić, że – pomimo zła w świecie – warto było go stworzyć, 
ponieważ lepiej jest, że świat istnieje, niż gdyby nie istniał  Ilustracją jest 
przykład podany przez Richarda Swinburne’a, sugerujący, że lepsze jest 
życie owocujące jakimś trwałym dobrem (nawet jeśli okupiliśmy je cier-
pieniem) niż życie bezowocne, chociaż opływające w dostatek i rozkosze  

Załóżmy, że istniejesz w innym świecie (zanim urodzisz się w obec-
nym) i dany ci jest wybór, jaki typ życia masz w nim prowadzić  Powie-
dziano ci, że masz mieć jedynie krótkie życie, być może trwające zaledwie 
kilka minut, chociaż będzie ono życiem dojrzałym w tym sensie, że po-
siadać będziesz bogactwo wrażeń i przekonań właściwych osobom doro-
słym  Możesz więc mieć albo kilka minut bardzo znaczącej przyjemno-
ści, w rodzaju tej, którą wywołują niektóre narkotyki, takie jak heroina, 
przyjemności, której doświadczysz sam i która nie będzie miała absolutnie 
żadnych skutków w świecie (na przykład, nikt poza tobą nie będzie o niej 
wiedział); albo też możesz mieć kilka minut znaczącego bólu, takiego jak 
ból związany z urodzeniem dziecka, ból ten jednak będzie posiadał przez 
kilka lat (nieznane tobie w chwili, gdy go odczuwasz) znacząco dobre skut-
ki dla innych ludzi  Powiedziano ci, że jeśli odrzucisz tę drugą możliwość, 
owi inni ludzie nigdy nie będą istnieć, a to oznacza, że nie jesteś moralnie 
zobowiązany do opowiedzenia się za tą możliwością  Dążysz jednak do 
tego, by dokonać takiego wyboru, który twoje własne życie uczyni jak naj-
lepszym dla ciebie  Co wybierzesz? Mam nadzieję, że wybór jest oczywisty  
Powinieneś opowiedzieć się za drugą propozycją55 

Argument ten, niezależnie od swej mocy perswazyjnej, nie jest 
rozstrzygający, jego ewentualna słuszność zależy bowiem od warto-
ści życia spłodzonego potomstwa; jeśli wszak dziecko, które przyszło 
na świat, okaże się zbrodniarzem równym Hitlerowi, to lepiej, żeby 
w ogóle nie pojawiło się na świecie  Swinburne tymczasem zakłada, że 
dobrem jest samo istnienie, zwłaszcza istnienie ludzi; ta neoplatońska 

55 R  Swinburne, Czy istnieje Bóg?, przeł  I  Ziemiński, W drodze, Poznań 1999, 
s  98-99 (podkr  R S ) 
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metafizyka jest jednak daleka od słuszności, nie ma bowiem wątpli-
wości, że istnienie masowych zbrodniarzy dobrem nie jest  Nawet 
bowiem, jeśli czynią oni jakieś dobro (będąc, na przykład, dobrymi 
ojcami dla swych dzieci lub mężami dla swych żon), to z pewnością 
nie równoważy ono czynionego przez nich zła 

Okrucieństwo Boga, przynajmniej w świetle Biblii, przejawia się 
również w oddaniu człowiekowi władzy nad światem, co przejawia 
się w nakazie czynienia sobie ziemi poddaną (Rdz 1, 28-30), a tak-
że w wyrażonej po potopie zgodzie na zjadanie zwierząt (Rdz 9, 3)  
Wprawdzie Jahwe zakazał spożywać krwi (Rdz 9, 4), zrównując ten 
przepis z zakazem zabijania ludzi (Rdz 9, 5), to jednak nie ma wąt-
pliwości, że człowiek cieszy się szczególną łaską Stwórcy; inne isto-
ty wszak mają mu służyć56  Biblia utwierdza zatem nasz gatunkowy 
szowinizm, wspierając go wolą samego Boga, który uczynił człowieka 
swoim namiestnikiem na ziemi  W tej sytuacji jednak okrucieństwo 
człowieka wobec zwierząt obciąża także Stwórcę, który powierzył 
ziemię jednemu z najbardziej krwiożerczych gatunków  Destrukcji 
przyrody i obecnego w niej okrucieństwa nie da się wyjaśnić jedynie 
ludzkim grzechem, trudno bowiem przyjąć, że miłosierny Bóg mógł 
dopuścić do tego, aby niewinne zwierzęta ponosiły konsekwencje nie-
posłuszeństwa ludzi  Skoro zaś cierpienie zwierząt nie zostanie odku-
pione (zwierzęta są bowiem wykluczone z życia wiecznego), to trudno 
uznać, że Bóg miał moralne racje, aby je na cierpienie skazywać; zło 
obecne w przyrodzie świadczy zatem, że Bóg albo nie istnieje, albo nie 
jest miłosiernym ojcem, troszczącym się o wszystkie stworzenia 

3.4. Wolna wola

Częstą próbą usprawiedliwienia zła w świecie jest hipoteza wolnej 
woli człowieka  Argument ten uważany jest niekiedy za rozstrzyga-
jący, wskazuje bowiem, że Bóg oddał część swej władzy nad światem 

56 Niechęć do zwierząt widać w micie o Kainie i Ablu, Jahwe bowiem nie wejrzał 
na ofiarę Kaina, złożoną z płodów ziemi, wejrzał zaś na ofiarę Abla, złożoną ze 
zwierząt (Rdz 4, 2-5) 
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wolnym istotom, które powołał do istnienia, ryzykując, że użyją swej 
wolności, czyniąc zło  Zło jest zatem efektem wolnych działań czło-
wieka, za które Bóg nie ponosi bezpośredniej odpowiedzialności; cho-
ciaż jest pośrednią przyczyną zła dlatego, że obdarzył nas wolną wolą, 
to jednak – właśnie dlatego, że jesteśmy wolni – żaden nasz czyn nie 
jest powodowany przez Boga  Wprawdzie zło stanowi skutek obda-
rowania nas wolnością przez Boga, to jednak działanie Stwórcy było 
usprawiedliwione, ponieważ zdecydowanie lepszy jest świat, w którym 
istnieją wolne istoty czyniące zło, od świata, w którym nikt nie byłby 
wolny  Wolność, mogąca rodzić zło, okazuje się wyższym dobrem niż 
jej brak, nawet jeśli w tym ostatnim przypadku zło nie mogłoby się 
w świecie pojawić 

Obrońcy hipotezy wolnej woli wskazują też, że warunkiem wol-
ności jest posiadanie przez ludzi zarówno skłonności do dobra, jak 
i skłonności do zła; gdybyśmy wszak mieli tylko skłonność do dobra 
lub tylko skłonność do zła, to nasze zachowanie byłoby zdetermino-
wane  Niezbędnym warunkiem wolności jest także realne istnienie 
dobra i zła jako dwu różnych stanów rzeczy, stanowiących przedmiot 
wyboru; gdyby istniało tylko zło lub tylko dobro, wolność byłaby fik-
cją  Jeśli zatem Bóg chciał nas uczynić istotami wolnymi, to musiał 
nam umożliwić wybór zarówno dobra, jak i zła57  Znaczy to, że zło 
jest nie tylko konsekwencją wolności, lecz także jej warunkiem; skoro 
zaś wolność jest wielkim dobrem, to Bóg miał prawo dopuścić zło, bez 
którego nie byłaby ona możliwa 

Argument ten nie jest rozstrzygający  Podstawowym problemem 
jest samo istnienie wolnej woli, przy czym nie chodzi o kwestie em-
piryczne, związane z czynnikami fizjologicznymi, psychicznymi czy 
społecznymi, wpływającymi na nasze zachowanie, lecz o metafizyczny 
problem kreacjonizmu  Jeśli bowiem Bóg utrzymuje w istnieniu moją 
wolną wolę w trakcie podejmowania przeze mnie konkretnych decyzji 
i ich realizacji, to trudno przyjąć, że ja jestem rzeczywistym autorem 
moich działań  Wprawdzie można założyć, że Bóg stwarza każdy akt 

57 R  Swinburne, Providence and the Problem of Evil, s  134-137 
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mojej woli, nie ponosząc żadnej odpowiedzialności za to, co wybieram, 
to jednak możliwość taka wydaje się wątpliwa58 

Dalszym problemem jest wartość wolności  Wprawdzie zwolen-
nicy omawianego argumentu zakładają, że wolna wola jest dobrem 
bezwzględnym, lepiej zatem, że człowiek jest wolny i czyni zło, niż 
gdyby nie był wolny, czyniąc tylko dobro, jest to jednak wątpliwe 
z uwagi na ogrom zła, które człowiek czyni  Trudno wszak zgodzić 
się, że lepszy jest świat, w którym – dzięki ludzkiej wolności – doszło 
do Holokaustu, od świata, w którym ludzie nie bylibyśmy wolni, nie 
byłoby jednak również Holokaustu  Wolna wola – właśnie z uwagi na 
negatywne skutki – nie jest dobrem, mogącym zrównoważyć zło, do 
którego prowadzi  Z tego powodu często ograniczamy ludzką wolność, 
chcąc ustrzec się przed agresją tych, którzy są dla nas zagrożeniem  
Ten przecież, kto obezwładnia mordercę i zamyka go w więzieniu, czy-
ni mniejsze zło, niż gdyby respektował jego wolność bez względu na 
skutki  Ograniczenie (a nawet pozbawienie) wolności jest niekiedy je-
dynym sposobem uchronienia się przed złem 

Także w dziejach chrześcijaństwa mamy przykłady takiego postę-
powania, chociażby wobec heretyków, których skazywano na śmierć, 
więziono lub pozbawiano prawa do wygłaszania swych opinii  Uwa-
żano wszak, że pozbawienie wolności jest mniejszym złem niż sze-
rzenie herezji, stanowiącej zagrożenie dla ludzi, którzy – jeśli odstą-
pią od prawdziwej wiary – utracą zbawienie  Jeśli zatem mamy pra-
wo – a nawet obowiązek – pozbawiać wolności niektórych ludzi, aby 
zapobiec złu, to tym bardziej obowiązek taki należy przypisać Bogu, 
który jest zdolny przeciwdziałać każdemu złu  Z jednej strony, można 
sądzić, że Bóg powinien był stworzyć raczej istoty pozbawione wol-
ności, niezdolne krzywdzić innych, niż obdarzać je wolną wolą, która 
doprowadziła do zła  Z drugiej strony, jeśli już stworzył istoty wolne, 
to w przypadku niektórych zbrodniczych działań (jak ludobójstwo) 
powinien interweniować, odbierając wolność takim ludziom, jak Hit-
ler, Stalin czy Pol-Pot; nie ma przecież wątpliwości, że respektowanie  

58 Jeśli bowiem istnieje Bóg jako jedyna przyczyna sprawcza wszystkich zdarzeń, to 
nie ma miejsca na wolne akty innych podmiotów 
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wolności tyranów oznacza przyzwolenie na ich zbrodnie  W świetle 
idei wolnej woli Bóg jawi się jako obojętny obserwator ludzkich dziejów, 
który tak bardzo ceni wolność, że nie ingeruje nawet wtedy, gdy jest 
ona źródłem horrendalnego zła  Człowiek tymczasem potrzebuje Boga 
zatroskanego o ludzki los, który – mając taką możliwość – przynaj- 
mniej niekiedy uchroni człowieka przed ciosem oprawcy  

Należy dodać, że nie jest możliwe jednakowe uszanowanie wolno-
ści wszystkich ludzi  Respektując wolność tyranów i zbrodniarzy, Bóg 
godzi się na pozbawienie wolności tych, którzy są ich ofiarami  Brak 
ingerencji w wolną wolę Hitlera spowodował, że wolności pozbawione 
zostały miliony niewinnych ludzi, których los nie powinien być Bogu 
obojętny – sugeruje to, że Bóg nie tyle szanuje ludzką wolność, ile 
godzi się na to, aby światem rządziła przemoc  Ostatecznie przecież 
liczy się nie to, jakie decyzje ludzie podejmują, lecz to, które z nich 
są w stanie zrealizować  Bóg zaś, przynajmniej na gruncie hipotezy 
kreacjonizmu, daje człowiekowi nie tylko możliwość podejmowania 
określonych decyzji, lecz także ich wykonania  W takim zaś razie 
mamy prawo oczekiwać, że Bóg, szanujący ludzką wolność, zezwo-
li wprawdzie na podjęcie nawet najbardziej zbrodniczej decyzji, nie 
dopuści jednak do jej zrealizowania  Nadzieja ta nie oznacza, że Bóg 
będzie interweniować zawsze, ilekroć tylko pojawi się groźba zła; takie 
ingerencje bowiem rzeczywiście mogłyby nas wolności pozbawić  Od 
Boga jednak, który jest doskonały, można oczekiwać tego, że podejmie 
określone działania w sytuacji zła horrendalnego 

Można też argumentować, że warunkiem wolności nie jest bynaj-
mniej istnienie skłonności do zła; wolni bylibyśmy także wtedy, gdy-
byśmy mieli jedynie skłonność do dobra59  Nadal przecież moglibyśmy 
podejmować swobodne decyzje o poświęceniu życia rodzinie, kapłań-
stwu lub badaniu Pisma Świętego, realizując w ten sposób określone 
dobro i nie czyniąc zła  Zgodnie z religią chrześcijańską zresztą, takiej 

59 Zdaniem niektórych myślicieli nowożytnych, Bóg uczyniłby lepiej, gdyby stwo-
rzył człowieka niezdolnym do złego użycia wolnej woli  P C  Almond, Heaven 
and Hell in Enlightenment England, s  29  Możliwe zresztą, że sama wolność jest 
znakiem niedoskonałości  L  Kołakowski, Jezus ośmieszony, s  42 
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skłonności do zła nie miał ani Jezus, ani Jego matka, na pewno jed-
nak nie można im odmówić wolności  Podobnie postać Jezusa zdawał 
się interpretować Kant; wprawdzie uważał Jezusa tylko za człowieka 
(nie zaś za Syna Bożego), to jednak skłony był dopuścić możliwość, że 
Jezus nie był skażony radykalnym złem, określającym naturę ludzką60  
Jeśli zaś skłonność do zła (obok skłonności do dobra) jest koniecznym 
warunkiem wolności, to musimy ją także przypisać Bogu; skoro bo-
wiem miałby On tylko skłonność do dobra (lub nawet gdyby z natury 
był zdolny jedynie czynić dobro), to nie byłby bytem wolnym  Musimy 
zatem przyjąć: albo że człowiek mógł być istotą wolną nawet wtedy, 
gdyby nie miał skłonności do zła, zawsze chcąc i wybierając tylko do-
bro, albo też, że Bóg nie jest wolny jako istota, która z natury chce 
dobra i czyni jedynie dobro  Wówczas jednak trudno przypisywać Mu 
jakiekolwiek zasługi za dobro, które czyni 

W świetle tego wniosku można przyjąć, że zło nie jest ani warun-
kiem ludzkiej wolności, ani jej nieuchronną konsekwencją – mogliby-
śmy być istotami wolnymi także w świecie, w którym istniałoby tylko 
dobro  W takim zaś razie wolna wola nie jest wystarczającą racją ist-
nienia zła; jeśli zatem Bóg czyni zło, musi mieć ku temu inne i bardziej 
zasadnicze powody 

3.5. Próba wiary

Dosłowna interpretacja niektórych historii biblijnych (Abrahama 
czy Hioba) sugeruje, że Bóg wystawia ludzi na próbę  Wprawdzie tak-
że Bóg był wystawiany na próbę – zarówno przez ludzi, jak i przez 
szatana, o czym świadczy kuszenie Jezusa na pustyni – to jednak 
sam również przed podobnym działaniem się nie cofa  Żądając ofia-
ry z syna, wystawił Abrahama na próbę (Rdz 22, 1), w wyniku czego 
przekonał się, że Abraham jest Mu bezwzględnie wierny i czci Go po-
nad wszystko (Rdz 22, 12; 22, 22)  Dlatego Bóg obdarzył Abrahama 

60 I  Kant, Religia w obrębie samego rozumu, przeł  A  Bobko, Wydawnictwo Znak, 
Kraków 1993  X  Tilliette, Chrystus filozofów. Prolegomena do chrystologii filozo-
ficznej, przeł  A  Ziernicki, Wydawnictwo Znak, Kraków 1996, s  110-115 
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błogosławieństwem, wybierając go na protoplastę swego narodu (Rdz 
22, 16-18) 61 

Nie ma wątpliwości, że postępowanie Jahwe wobec Abrahama trud-
no usprawiedliwić  Jeśli jest On bowiem wszechwiedzący, to nie po-
trzebuje dodatkowych dowodów wierności kogokolwiek; jeśli zaś jest 
Bogiem wątpiącym, to jednorazowa próba, której poddał Abrahama, 
nie może wystarczyć  Z kolei w przypadku Boga wszechmocnego taka 
próba była bezużyteczna, ponieważ sam mógłby wywołać dowolny 
stan w umyśle Abrahama – posłuszeństwo lub bunt; potwierdzeniem 
jest późniejsze manipulowanie decyzjami faraona, którego Jahwe skła-
niał do uporu wobec Mojżesza, gdy ten chciał wyprowadzić Izraelitów 
z Egiptu 

Próba, której Jahwe poddał Abrahama, jest trudna do przyjęcia 
również wtedy, jeśli jej celem była samowiedza Abrahama  Interpreta-
cja ta sugeruje, że Bóg nie potrzebuje od człowieka dowodu wierności, 
ponieważ bezpośrednio zna nasze myśli, człowiek jednak tylko dzięki 
doświadczeniu może się dowiedzieć, do jakich zachowań jest zdolny  
Znaczy to, że nie mogę wiedzieć, czy jestem odważny, jeśli nigdy nie 
znalazłem się w sytuacji wymagającej odwagi; podobnie Abraham nie 
mógł wiedzieć, kim dla niego jest Bóg, dopóki nie odkrył, że potra-
fi dla Niego poświęcić nawet życie własnego syna  W rzeczywistości 
jednak Abraham – godząc się zabić Izaaka – odkrył nie tyle potęgę 
swej wiary w Boga, ile własną grzeszność, okazał się wszak zdolny do 
popełnienia zbrodni 

Działanie Jahwe jest także nie do przyjęcia z perspektywy Izaaka, 
który potraktowany został instrumentalnie, jako przedmiot rozgrywki 
między człowiekiem i Bogiem  Jahwe powstrzymał Abrahama dopiero 
wtedy, gdy jego związany syn już leżał na palenisku; z perspektywy 
Izaaka zatem, ojciec jest okrutnym tyranem, który nie daje życia, lecz 

61 W opisie historii Abrahama ograniczam się do jej odczytania dosłownego, zgod-
nie z tym, jak funkcjonuje ona w wielu interpretacjach teologicznych  Zgodnie 
z nimi, Abraham został poddany najcięższej próbie, nie zawahał się jednak ani 
nie zbuntował, lecz całkowicie zawierzył Bogu, wiedząc, że Bóg go nie może za-
wieść  Ta wiara świadczy o wielkości Abrahama i jest wzorem dla ludzi stojących 
w obliczu Boga  T  Jelonek, Czytając Stary Testament, s  42-43 



filozofiareligii.pl, 2015, nr 1 6968 tytuł pisma 1(1)/201468 filozofiareligii.pl, 2015, nr 1

dlaczego bóg czyni zło? o trudnościach teodycei

je odbiera  Sugeruje to, że Bóg Księgi Rodzaju jest istotą, której obce 
są uczucia rodzinne  

Historia Abrahama ukazuje Boga, który czyni to, czego nie ma pra-
wa czynić człowiek  Żądanie Jahwe tym trudniej usprawiedliwić, że 
oczekuje On ślepego posłuszeństwa, poświadczeniem którego ma być 
mord dokonany przez ojca na własnym synu  Mamy zatem do czy-
nienia nie z teologicznym zawieszeniem etyki, jak sądził Kierkegaard, 
lecz z potwierdzeniem bezwzględnej władzy Boga nad człowiekiem, 
jakiej oczekują od poddanych dyktatorzy lub szefowie mafii  Bóg, któ-
ry obdarza człowieka szczególną łaską za to, że gotów był popełnić 
zbrodnię, na miano Boga nie zasługuje  Łatwiej zrozumiemy człowie-
ka, który mówi, że uwierzy w Boga, jeśli wyzdrowieje jego śmiertelnie 
chore dziecko, niż Boga, który żąda ofiary z syna  Wprawdzie człowiek 
szantażujący Boga na pewno błądzi, traktując wiarę instrumentalnie, 
to jednak usprawiedliwia go fakt, że bardziej kocha własne dziecko 
niż Boga  Wątpliwe jednak, aby można podobnie usprawiedliwić Boga, 
który żąda zbrodni, mającej potwierdzać wiarę w Niego  Chociaż za-
tem podziwiamy heroizm rodziców, którzy stracili swe dzieci (niektó-
rzy zaś może nawet podziwiają Abrahama, który wolał raczej zabić 
syna, niż zwątpić o Bogu), to jednak nie możemy czcić Boga, który 
stawia swoich wyznawców przed tak dramatycznymi dylematami 

Historia Abrahama jest kłopotliwa również dlatego, że podważa 
obiektywność wszelkich moralnych norm: skoro bowiem wolno za-
bić niewinne dziecko, to nie ma żadnych granic dla zła  Teologiczne 
zawieszenie etyki świadczy, że wszystko może stać się naszym obo-
wiązkiem, o ile tylko Bóg tak zechce62  Wówczas jednak Bóg staje się 
patronem najcięższych zbrodni w historii, usprawiedliwianych Jego 
rzekomymi nakazami 

Próbą wiary była także historia Hioba, chociaż miała inny charak-
ter, Bóg bowiem nie tyle chciał sam upewnić się o wierności Hioba, ile 

62 Taki pogląd był w chrześcijaństwie obecny, uważano wszak, że Bóg jest autorem 
prawa moralnego i może je dowolnie zmieniać; jeśli zatem nakaże nam zabicie 
kogoś, to naszym obowiązkiem będzie zabić  Mimo to zakładano, że Bóg nigdy 
nie nakazuje czynienia zła, jest bowiem nieskończenie dobry i racjonalny, nie 
wydaje zatem poleceń sprzecznych 
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przekonać o niej szatana (J 1, 8)  Wprawdzie można całą historię inter-
pretować jako prowokację ze strony szatana63, to jednak nie ma wątp-
liwości, że Bóg takim prowokacjom ulegać nie powinien  Jeśli zatem 
zgodził się dowieść szatanowi, że Hiob będzie Go wielbił nawet wtedy, 
jeśli utraci wszelkie dobra, to postąpił moralnie nagannie  Hiob oka-
zał się bowiem wyłącznie narzędziem w walce szatana i Boga o władzę 
nad światem, próba zaś, której został poddany, była w pewnym sensie 
trudniejsza od próby Abrahama  Ten ostatni wszak był nieustannie 
świadomy bliskiej obecności Boga, kierującego jego działaniem i czu-
wającego nad nim – tymczasem Hiob przez długi czas bezskutecznie 
wzywał Boga na świadka swej niewinności  Bóg Hioba zatem to Bóg, 
który pozostawał niewzruszony na ludzkie wezwania; ujawnił się do-
piero wtedy, gdy wygrał zakład z szatanem  Tymczasem nie ma wąt-
pliwości, że Bóg, który wie, że jest nie tylko najwyższym dobrem dla 
człowieka, lecz także jedynym ratunkiem w czasie klęski, mimo to 
jednak świadomie i celowo pozostaje w ukryciu, nie jest Bogiem mi-
łości  Tak samo przecież, jak nie pochwalamy ojca, który katuje swe 
dzieci, żądając, aby go kochały, tak również nie możemy pochwalać 
Boga, który oczekuje miłości i wiary, chociaż sam się ukrywa lub pod-
daje ludzi bolesnym próbom 

3.6. Kara

Jednym z powodów czynienia zła przez Boga mogłaby być koniecz-
ność ukarania grzeszników i przywrócenia w ten sposób sprawiedli-
wego ładu w świecie  Chociaż Bóg czyni zło, to jednak nie jest jego ini-
cjatorem, zsyłając je dopiero w odpowiedzi na wcześniejsze zło uczy-
nione przez ludzi  Kara nie jest jednak zemstą ani odwetem, lecz ma 
stanowić okazję do pokuty i nawrócenia dla grzesznika, który dzięki 

63 „Hiob nie został ukarany, nie było podstaw do wymierzania mu kary – chociaż 
został poddany ciężkiej próbie  Ze wstępu do księgi wynika, że Bóg zgodził się 
na tę próbę człowieka w związku z prowokacją ze strony szatana  Szatan zakwe-
stionował bowiem wobec Boga sprawiedliwość Hioba”  Jan Paweł II, Salvifici do-
loris, s  106 (nr 11) 
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temu może naprawić wyrządzone krzywdy64  W taki sposób można 
zinterpretować wiele tekstów biblijnych, chociażby wypędzenie Ada-
ma i Ewy z raju czy zesłanie Kaina do ziemi przeklętej  Do idei kary 
odwołują się także rozmówcy Hioba; ich celem nie było jednak tylko 
przekonanie Hioba, że musiał zgrzeszyć, skoro tak straszliwie cierpi, 
lecz także odkrycie moralnego sensu cierpienia w kontekście wiary 
w istnienie Boga  „Cierpienie w ich oczach może mieć sens wyłącznie 
jako kara za grzech, wyłącznie więc na gruncie sprawiedliwości Boga, 
który odpłaca dobrem za dobro, a złem za zło”65  Działanie Boga jest 
zatem słuszne, kara jest wszak sprawiedliwą odpowiedzią na ludzkie 
zło  Ma ona także sens ontologiczny, przywraca bowiem pierwotny ład 
w świecie, zburzony przez zło; w opinii przyjaciół Hioba „obiektywny 
ład moralny domaga się kary za przestępstwo, za grzech i winę”66  

Z pewnością idea Boga, stojącego na straży sprawiedliwości i karzą-
cego ludzkie występki, jest atrakcyjna zwłaszcza dla tych, którzy do-
znali wielu krzywd; z ich perspektywy bowiem Bóg, który byłby obo-
jętny na niesprawiedliwość, nie zasługiwałby na miano Boga  Mimo 
to idea kary jako racji usprawiedliwiającej czynienie zła przez Boga 
rodzi duże trudności, z których pierwszą jest problem adekwatności 
kary do winy  Judaistyczny mit grzechu pierworodnego i jego konse-
kwencji w postaci wypędzenia z raju całego rodzaju ludzkiego wska-
zuje raczej na niesprawiedliwość Boga niż na Jego troskę o grzeszni-
ków  Kara przecież ma sens jedynie wtedy, gdy stanowi odpowiedź na 
określone zło, rzeczywiście zawinione przez konkretnego człowieka  
Nie wolno zatem karać całej ludzkości za czyn pierwszych rodziców, 
samo zaś pojęcie grzechu dziedziczonego przez kolejne pokolenia 

64 „Cierpienie ma służyć nawróceniu, czyli odbudowaniu dobra w podmiocie, któ-
ry w wezwaniu do pokuty może rozpoznać Miłosierdzie Boże  Pokuta ma na 
celu przezwyciężenie zła, które pod różną postacią drzemie w człowieku, oraz 
ugruntowanie dobra, zarówno w nim samym, jak też w stosunkach z innymi, 
a zwłaszcza z Bogiem”, tamże, s  107 (nr 12)  „Zło weszło przez nieposłuszeństwo 
człowieka względem Boga, Bóg jednak nie opuszcza tego człowieka, daje mu na-
dzieję powrotu, ale droga ta będzie trudna”, T  Jelonek, Czytając Stary Testament, 
s  25 

65 Jan Paweł II, Salvifici doloris, s  104 (nr 10) 
66 Tamże, s  105 (nr 10) 
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jest pozbawione moralnego sensu67  Jeśli zaś uznamy je za moralnie 
słuszne, to będziemy musieli również przyjąć zasadność hipotezy rein-
karnacji, zgodnie z którą obecny los każdego człowieka jest karą (lub 
nagrodą) za to, co uczynił we wcieleniach wcześniejszych, nawet jeśli 
żadnego z nich nie jest świadomy, a popełnionego zła nie pamięta  Je-
śli jednak odrzucamy hipotezę reinkarnacji jako moralnie wątpliwą, 
musimy także porzucić ideę grzechu pierworodnego i kary, jaką Bóg 
zesłał na całą ludzkość za nieposłuszeństwo pierwszych rodziców  Idea 
grzechu pierworodnego może mieć jedynie sens egzystencjalny, okre-
ślając ludzką skłonność do zła  Jeśli jednak skłonność ta została nam 
wszczepiona przez Boga, to nie powinniśmy być przez Niego karani za 
to, że jej ulegamy 

Problem niesprawiedliwości Boga, który zsyła na człowieka zbyt do-
tkliwe kary, dostrzegli także autorzy biblijni  Wprawdzie Adam i Ewa 
nie buntowali się przeciwko Jahwe, w pokorze przyjmując Jego wyrok, 
to jednak Kain uznał, że spotkała go kara zbyt wielka i niemożliwa 
do zniesienia (Rdz 4, 13)  Jeszcze większą niesprawiedliwość widzi-
my w zachowaniu Boga, który przeklina zwierzęta z powodu ludzkiej 
winy (Rdz 3, 17) oraz – żałując, że w ogóle stworzył ludzi – postanawia 
ich wytracić wraz z wszystkimi innymi istotami żywymi (Rdz 6, 6-7, 
17; 7, 4, 21-22)  Działania te sugerują, że Jahwe jest Bogiem mściwym, 
a także zazdrosnym o swoją boskość, głównym wszak powodem wy-
pędzenia Adama i Ewy z raju było to, że – zerwawszy owoc z drzewa 
poznania – stali się jak Bóg, znając dobro i zło, mogąc także sięgnąć 
po owoc z drzewa życia (Rdz 3, 22)  Aby uniemożliwić im uzyskanie 
życia wiecznego, Jahwe wypędził ich z ogrodu Eden, u bram stawiając 
aniołów z mieczami  Zazdrość o własną boskość nie opuściła Go tak-
że później, kiedy spostrzegł, że ludzie potrafili się zjednoczyć i posłu-
giwać jedną mową (Rdz 11, 6)  Mogło to spowodować rozwój ich mocy 
(czego wyrazem budowa wieży Babel), dlatego Bóg postanowił pomie-
szać ludziom języki, rozpraszając ich po całym świecie (Rdz 11, 6-7, 9)  

67 Pomijam kwestie ontologiczne, związane z możliwością dziedziczenia grzechu 
pierworodnego; jeśli bowiem Bóg stwarza każdego człowieka z osobna, to właś-
nie On przekazuje mu grzech pierwszych rodziców 
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Kary te jednak nie służyły poprawie grzeszników, lecz miały na celu 
wyładowanie gniewu Boga i zabezpieczeniu Jego władzy nad światem; 
zamiast leczyć zło – potęgowały je  Jeśli zatem nawet biblijny Bóg czy-
ni zło po to, aby pomóc człowiekowi, to Jego działania nie przynoszą 
spodziewanego efektu; w tej sytuacji trudno je usprawiedliwić 

3.7. Zbawienie

Spośród wszystkich racji, dla których Bóg czyni zło, najbardziej 
oczywistą i moralnie usprawiedliwioną wydaje się zbawienie świata; 
skoro bowiem jakieś zło prowadzi ostatecznie do usunięcia wszelkie-
go zła, to jest w istocie wielkim dobrem  Zgodnie z wiarą chrześcijan, 
zbawienie dokonało się przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chry-
stusa; wprawdzie wydarzenia na Golgocie były złem, to jednak spowo-
dowały ostateczny triumf dobra, jakim było pojednanie Boga ze świa-
tem i uwolnienie ludzi od skutków grzechu pierworodnego  Tak zatem, 
jak upadek pierwszych rodziców był szczęśliwą winą, dzięki której Bóg 
udzielił nam łaski przebaczenia i odkupienia, tak mord dokonany na 
Jezusie był narzędziem zbawienia 

Rozwiązanie to trudno zaakceptować z uwagi na sposób, w jaki 
zbawienie świata zostało dokonane; mając wszak uwolnić ludzi od 
grzechu i jego skutków, w istocie go spotęgowało  Nieposłuszeństwo 
Adama przecież (a nawet mord Kaina na Ablu) wydają się mniejszym 
złem niż mord dokonany na Synu Boga  W tej sytuacji trudno pojąć, 
jak Bóg, który wypędził z raju pierwszych rodziców, mógł nie ukarać 
oprawców Chrystusa  Równie trudno pojąć, jak ten nowy i jeszcze bar-
dziej przerażający grzech mógł doprowadzić do anulowania skutków 
pierwszego; w gruncie rzeczy jest to moralny absurd – Bóg uwalnia 
świat od grzechu za pomocą jeszcze cięższego grzechu, którego odku-
pienie nie będzie już konieczne  Sama idea pojednania Boga z ludźmi 
za pośrednictwem męki i śmierci niewinnego człowieka (nawet jeśli 
był On równocześnie Synem Boga) budzi moralny sprzeciw68 

68 „wolą Jahwe było zetrzeć go w cierpieniu, skoro oddał się na ofiarę przebłagalną” 
(Iz 53, 10)  „On dla nas zrzucił winę na Tego, który nie popełnił żadnego grzechu, 
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Innym kłopotem jest to, że z perspektywy ludzkiej moralności trud-
no usprawiedliwić nawet najbardziej szlachetny cel działania, zrealizo-
wany za pomocą zbrodniczych środków  Nie godzimy się przecież na 
wymordowanie części ludzkości po to, żeby pozostali przy życiu mogli 
się cieszyć większą wygodą czy wolnością69  Jeśli zatem jakiś cel może 
zostać osiągnięty tylko za cenę zbrodni, to należy z niego zrezygno-
wać; w tej sytuacji trudno usprawiedliwić śmierć Syna Bożego z uwagi 
na cel, któremu służyła  Jeśli bowiem wszechmocny i doskonale dobry 
Bóg postanowił zbawić człowieka, chociaż nie musiał tego czynić, to 
powinien przestrzegać elementarnych zasad moralnych  Tymczasem 
wydanie na śmierć swego Syna jest niezgodne zarówno z naszymi mo-
ralnymi intuicjami, jak również z nauką głoszoną przez Jezusa, który 
nakazuje raczej otoczyć ojcowską miłością marnotrawnego syna, niż 
skazywać niewinnego i wiernego – na śmierć za grzeszników  Tym-
czasem Bóg z miłości do świata wydaje na śmierć swego Syna (J 3, 16)  
Wprawdzie w warunkach ziemskiego działania ludzie muszą kierować 
się racjami utylitarnymi, w związku z czym może być w pewnych sy-
tuacjach konieczne zabicie kilkuset (nawet zupełnie niewinnych) ludzi 
po to, aby uratować życie kilku tysięcy70, to jednak Bóg utylitarystą 
być nie musi ani nie powinien; jako wszechwiedzący i wszechmocny 

abyśmy w Nim oglądali sprawiedliwość Bożą” (2 Kor, 5, 21)  Moralna niepojętość 
ofiary niewinnego za grzech była jednym z powodów powstania teologii Bult- 
mannowskiej  L  Kołakowski, Jezus ośmieszony, s  81 

69 Kongregacja Nauki Wiary Kościoła Katolickiego, w instrukcji na temat teologii 
wyzwolenia (wydanej w roku 1986), stwierdza, że nie należy zbrojnie walczyć 
o prawa ekonomiczne i dobrobyt, ponieważ w każdej walce obowiązuje moral-
ność środków  Instrukcja o wolności chrześcijańskiej i wyzwoleniu, w: J  Wołkow-
ski (red ), Teologia wyzwolenia a szanse dialogu, IW PAX, Warszawa 1988, s  215 
(nr 78)  Jeśli jednak człowiek, nawet w słusznej walce z uciskiem i niesprawiedli-
wością, ma obowiązek przestrzegać moralności środków, to tym bardziej powi-
nien jej przestrzegać Bóg w dziele zbawienia 

70 Przykładem może być porwany samolot z trzystu ludźmi na pokładzie, zmierza-
jący w kierunku wieżowca zamieszkałego przez dziesięć tysięcy ludzi; wówczas 
odpowiednie służby miałyby obowiązek zestrzelić go  Wprawdzie zamordują 
niewinnych ludzi, uratują jednak innych niewinnych, których jest więcej; taki 
rachunek może się wydać moralnie odrażający, jednak w warunkach ludzkiego 
działania jest niekiedy nieuchronny 



filozofiareligii.pl, 2015, nr 1 7574 tytuł pisma 1(1)/201474 filozofiareligii.pl, 2015, nr 1

dlaczego bóg czyni zło? o trudnościach teodycei

może wszak osiągać swe cele bez stosowania zbrodniczych środków  
W tej sytuacji Bóg, który posłał swego Syna na ziemię, aby Ten – przez 
mękę i śmierć – odkupił grzeszną ludzkość, postąpił tak, jak Kajfasz, 
zdaniem którego lepiej, aby jeden człowiek zginął, niż cały naród 
miałby ponieść szkodę (J 18, 14)  Tymczasem od Boga mamy prawo 
oczekiwać, że będzie działał nie tylko według scenariusza, który jest 
najskuteczniejszy, lecz także – moralnie najlepszy  Chociaż zbawienie 
jest niewątpliwym dobrem, to jednak moralnie wątpliwe są środki, za 
pomocą których zostało dokonane 

Mękę Jezusa można też rozumieć nie jako mord dokonany na Synu 
Boga, lecz jako dobrowolną ofiarę, którą poniósł On za nasze grzechy71  
Wówczas mamy do czynienia z próbą usprawiedliwienia samych siebie 
za zło, które wyrządziliśmy Bożemu Pomazańcowi, bądź też z pychą, 
wierzymy bowiem, że dla ratowania nas od zguby sam Bóg musiał 
przyjść na ziemię i złożyć siebie w ofierze  Przy takiej interpretacji 
chrześcijaństwo staje się religią gatunkowej pychy, Bóg zaś – jedynie 
narzędziem naszego zbawienia  Jeśli z kolei śmierć Jezusa pojmować 
w kategoriach ofiary, którą mógł złożyć Bogu jedynie sam Bóg, to 
powstaje pytanie, dlaczego był On zobligowany do takiego działa-
nia, które wydaje się absurdalne; żaden sędzia przecież nie powinien 
skazywać samego siebie na więzienie ani tym bardziej na śmierć, aby 
w ten sposób uwolnić rzeczywistego przestępcę od winy i kary 

Historia zbawienia rodzi też pytanie: czy Bóg rzeczywiście chciał 
w taki właśnie sposób zbawić świat i czy był reżyserem wszystkich 
wydarzeń tę historię tworzących? Jeśli bowiem męka i śmierć Jezu-
sa dokonała się zgodnie z odwiecznym planem72, to działania uczest- 

71 Niektóre słowa Jezusa taką ideę potwierdzają  „Ojciec dlatego Mnie miłuje, że Ja 
oddaję życie, aby je znowu otrzymać  Nikt Mi go nie odbiera, lecz Ja sam oddaję 
je z własnej woli  W mojej mocy jest oddać życie i w mojej mocy otrzymać je 
znowu” (J 10, 17-18)  Zaraz jednak po tej wypowiedzi Jezus dodał: „Taki rozkaz 
otrzymałem od Ojca” (J 10, 18) 

72 Ofiara Chrystusa była już przewidziana przed stworzeniem świata (1 P 1, 20); nie 
była zatem zbiegiem nieszczęśliwych okoliczności, lecz skutkiem Bożego zamy-
słu  J  Ratzinger, Wielość religii i jedno Przymierze, s  34  Bez śmierci Chrystusa 
na krzyżu nie byłoby możliwe pojednanie Boga i świata  Św  Augustyn, De doc-
trina christiana. O nauce chrześcijańskiej, s  25  Także współcześni protestanci 
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niczących w niej ludzi były zdeterminowane – ludzie ci wypełniali je-
dynie wolę Stwórcy, wobec czego trudno mówić o jakiejkolwiek winie 
tych, którzy przyczynili się do śmierci Jezusa  Skoro bowiem Judasz, 
Kajfasz, Piłat czy żołnierze rzymscy zostali wybrani przez Boga dla 
realizacji Jego zamiarów, to nie ponoszą odpowiedzialności za to, co 
uczynili73  Jeśli zaś śmierć Jezusa była efektem działań ludzkich, któ-
rych Bóg ani nie zaplanował, ani nie aprobował, to należy przyjąć, 
że zbawienie dokonało się nie dzięki dobrowolnej ofierze Boga, lecz 
dzięki działaniu zbrodniarzy, którzy zgładzili niewinnego (nawet je-
śli sami nie byli w stanie odkryć rzeczywistego sensu swych działań)  
Rozwiązanie to sugeruje też, że śmierć Jezusa nie była konieczna, moż-
liwe były zatem inne scenariusze, być może bardziej odpowiadające 
Bożej woli  Wówczas jednak trudno zrozumieć, dlaczego Bóg zezwolił 
na śmierć swego Syna, nie ratując Go z rąk oprawców 

Problematyczna jest też idea szczęśliwej winy, idea, zgodnie z któ-
rą zło jest niezbędnym warunkiem zbawienia – gdyby zatem nie było 
grzechu, to nie byłoby również odkupienia  Konsekwentne stosowanie 
tej zasady każe bowiem przyjąć, że masowe zbrodnie Hitlera były po-
trzebne właśnie po to, aby można było mu okazać łaskę przebaczenia; 
ponieważ jednak taki sposób myślenia jest niemożliwy do przyjęcia 
w świecie ludzkiej moralności, to tym bardziej trudno go odnieść do 
działań Boga  Tak samo bowiem, jak lepszy byłby świat bez Hitlera, 
tak też lepszy byłby świat bez grzechu wymagającego odkupienia 

Dalszym problemem jest sama możliwość zbawienia, niezależnie od 
środków, za pomocą których miało się dokonać  Wydaje się bowiem, 
że powszechne zbawienie, obejmujące wszystkich ludzi, jest a priori 

ewangelikalni uważają, że śmierć Jezusa była „skutkiem przedwiecznego zamy-
słu Boga”  T J  Zieliński, Protestantyzm ewangelikalny. Studium specyfiki religij-
nej, Wydawnictwo CLC, Wydawnictwo Credo, Katowice 2014, s  129 

73 Do takiego wniosku skłaniają też słowa Jezusa, w których zapowiada On swoją 
śmierć (Mk 10, 33-34), karcąc przy tym Piotra, który temu zaprzecza (Mt 16, 23)  
Podobnie Jezus nie pozwolił Piotrowi walczyć, każąc mu schować miecz (Mt 26, 
52-54)  Chociaż Jezus bał się męki, to jednak zgodził się wypełnić wolę Ojca (Mt 
26, 39; J 18, 11), prosząc Go o łaskę dla oprawców, nie wiedzą bowiem, co czynią 
(Łk 23, 34) 
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wykluczone  Jeśli bowiem Bóg zbawi wszystkich ludzi, to złamie ele-
mentarne zasady sprawiedliwości, jednakowo traktując zarówno nie-
winne ofiary zbrodni, jak i ich oprawców74  Jeśli natomiast nie zbawi 
wszystkich, to Jego misja okaże się nieskuteczna, wobec czego upadnie 
również hipoteza zbawienia jako racji istnienia zła; skoro bowiem je-
dynym usprawiedliwieniem zła obecnego w historii zbawienia był fakt, 
że miało ono doprowadzić do całkowitej i ostatecznej eliminacji wszel-
kiego zła, to istnienie ludzi potępionych na wieki temu przeczy  

Sprawę dodatkowo komplikuje to, że zarówno wieczne potępienie 
grzeszników, jak też ich zbawienie przeczy naszemu poczuciu spra- 
wiedliwości  O ile jednak powszechne zbawienie można uznać za 
przejaw nieskończonego miłosierdzia Bożego, o tyle wieczne potępie-
nie kogokolwiek z pewnością Jego miłosierdziu (a zatem także – Jego 
moralnej doskonałości) zdaje się przeczyć  Wprawdzie mowy Jezusa 
na temat gehenny mają charakter przestrogi, w samej zaś karze moż-
na upatrywać naturalnej konsekwencji ludzkiego grzechu, to jednak 
wieczne piekło wydaje się karą niezasłużoną i niesprawiedliwą  Do-
póki zatem istnieją grzesznicy skazani na piekło, dopóty nie moż-
na mówić o realizacji Bożego planu zbawienia; sam Bóg zresztą nie 
może się cieszyć z tymi, którzy zostali zbawieni, jeśli przynajmniej 
jedno z jego dzieci cierpi w piekle75  Skoro zatem jest nieskończenie 
dobry i wszechmocny, to na pewno na wieczne potępienie zgodzić się 
nie może; darowując jednak kary zatwardziałych grzeszników, bę-
dzie niesprawiedliwy wobec ich ofiar  Wniosek ten sugeruje, że aporia 

74 Nie znaczy to, że człowiekowi nie wolno takiego rozwiązania oczekiwać  Bada-
nia psychologiczne, dotyczące ludzkich oczekiwań eschatologicznych, wskazują, 
że te osoby, które żyją nadzieją na zbawienie powszechne, łatwiej uznają je za 
możliwe  Nadzieja ta częściej towarzyszy kobietom niż mężczyznom, ludziom 
starszym niż młodszym oraz tym, którzy regularnie spełniają praktyki religijne  
A  Gołąb, Czynniki związane ze stosunkiem ludzi do nadziei powszechnego zba-
wienia, „Studia Religiologica” 2013 (46), z  2, s  149-152 

75 Szerzej ten problem opisałem w artykule Zło a życie wieczne. Czy zbawienie 
usprawiedliwia cierpienie w życiu doczesnym?, w: J  Brejdak, D  Kacprzak, J  Ma-
dejski, B M  Wolska (red ), Adloiada. Biografia i świadectwo, Muzeum Narodowe 
w Szczecinie, Szczecin 2014, s  13-18 



78 tytuł pisma 1(1)/201478 filozofiareligii.pl, 2015, nr 1

ireneusz ziemiński

miłosierdzia i sprawiedliwości Bożej jest trudna do usunięcia76  Psy-
chologicznie idea wiecznego potępienia jest zrozumiała: wielu ludzi 
przecież, którzy doznali niezasłużonych cierpień, może znajdować 
pociechę w tym, że wyrównanie krzywd nastąpi po śmierci  Jednak 
z perspektywy miłosiernego Boga nie da się zrozumieć piekła; podob-
nie nie da się zrozumieć zbawienia największych zbrodniarzy z per-
spektywy Jego sprawiedliwości  

Zbawienie jest kłopotliwe nie tylko z perspektywy Boga i Jego za-
mierzeń, lecz także z perspektywy człowieka, który zbawienia dostąpił  
Nawet jeśli założymy, że jest możliwe istnienie po śmierci i że osoby, 
które go dostąpią, zachowają tożsamość (to znaczy będą tymi samy-
mi osobami, które żyły na ziemi, pamiętając o tym), można wątpić, 
czy dobro, którego będą doświadczały w wieczności, zrównoważy zło, 
którego dostąpiły na ziemi  Jeśli bowiem matka straciła swe dzieci 
w Auschwitz, to – jeśli nawet dostąpi szczęścia wiecznego po śmier-
ci – będzie pamiętać zarówno własne cierpienie, jak też cierpienie 
swych dzieci77  Problemu nie rozwiąże to, że ludzie zbawieni zapomną 
o tym, co było złe w przeszłości; wówczas bowiem utracona zostanie 

76 Jedynym sensownym rozwiązaniem byłoby piekło czasowe, czyli czyściec, zna-
czyłoby bowiem, że Bóg jest sprawiedliwy, skazując grzesznika jedynie na karę 
proporcjonalną do winy  Wówczas jednak rodziłoby się pytanie, czy ten, kto 
swoje winy odpokutował, powinien dostąpić zbawienia, czy raczej – po odbyciu 
kary – na zawsze umrzeć 

77 „po tym, co się stało, trzeba być kompletnym idiotą i człowiekiem pozbawionym 
wrażliwości, żeby wierzyć w Boga i w te wszystkie bzdury  (…) wiara w miło-
siernego Boga to najgorsza zdrada wobec ofiar  Przyjechał tu rabin z Ameryki 
i głosił, że sześć milionów Żydów siedzi w Raju, objada się mięsem lewiatana 
i studiuje z aniołami Torę  Nie trzeba być psychologiem, żeby rozumieć, co mają 
kompensować takie przekonania  (…) Gdyby naprawdę istniało życie pozagro-
bowe, byłoby to największe okrucieństwo  Po cóż dusza ma pamiętać nędzę 
swego istnienia? Czy to byłoby wspaniałe, gdyby dusza mojego ojca nadal żyła 
i pamiętała, jak wspólnik go okradł, jak spalił się jego dom, jak moja siostra 
Mirełe umarła przy porodzie, a potem getta, obozy i nazistowskie piece? Jeżeli 
w naturze istnieje jakakolwiek sprawiedliwość, to jest nią zanik duszy w chwili 
rozkładu ciała  Nie rozumiem, jak można uważać inaczej”  I B  Singer, Nauczy-
ciel, w: I B  Singer, Przyjaciel Kafki, przeł  E  Petrajtis-O’Neill, Wydawnictwo 
Muza, Warszawa 2004, s  114-115 



filozofiareligii.pl, 2015, nr 1 7978 tytuł pisma 1(1)/201478 filozofiareligii.pl, 2015, nr 1

dlaczego bóg czyni zło? o trudnościach teodycei

ich tożsamość, w związku z czym ich obecnego szczęścia nie będzie 
można uznać za odkupienie minionego zła  W takim jednak razie, je-
śli człowiek doznał zła na ziemi, to stanowi ono niezbywalny element 
jego życia, którego w żaden sposób usunąć się nie da  Raz doświad-
czywszy horrendalnego zła, człowiek będzie je pamiętać zawsze; zna-
czy to, że odkupienie zła może być tylko częściowe, żadna bowiem, 
nawet największa nagroda, nie anuluje ogromu cierpień związanych 
z obecnością zła78  Wniosek ten sugeruje, że nawet zbawienie może nie 
być dostateczną racją usprawiedliwiającą zło, które czyni Bóg 

3.8. Racje zła instytucjonalnego

Jeszcze trudniej problem teodycei rozważać na płaszczyźnie insty-
tucjonalnej, pytając o racje zła czynionego przez organizacje religijne  
Dzieje judaizmu, chrześcijaństwa czy islamu (nie wspominając o bar-
dziej prymitywnych formach religii, jak chociażby religia Azteków) są 
dziejami instytucjonalnego zła, czynionego w imię Boga jako tego, kto 
powołał określoną wspólnotę ludzi, w której i przez którą nadal dzia-
ła  W dziejach chrześcijaństwa zło instytucjonalne przybierało także 
formę krwawego prześladowania pogan i innowierców, zmuszanych 
torturami i groźbą śmierci do wiary w Chrystusa  Zło instytucjonalne 
jest tak głęboko zakorzenione w dziejach religii, że można je wręcz 
uznać za świadectwo nieistnienia Boga, a przynajmniej, że – wbrew 
roszczeniom poszczególnych Kościołów – nie jest On w nich obecny 

78 Z tego powodu niewiarygodnie brzmią słowa Cécile Bruyére, pierwszej prze-
łożonej opactwa św  Cecylii w Solesmes: „Jakże krótkie jest życie i jak piękne 
będzie Niebo! Jak bardzo będziemy chcieli mieć za sobą jak najwięcej trudu 
i cierpienia!” Cyt  za: Y  Chauveau, Jak będzie w niebie?, Wydawnictwo Promic, 
Warszawa 2011, s  5  Podobnie trudno przystać na następującą wypowiedź, ma-
jącą usprawiedliwić zło doczesne z perspektywy przyszłego szczęścia: „podczas 
gdy grzesznik żyje dla ziemi i jej przelotnych, doczesnych uciech, sprawiedliwy 
żyje dla nieba, w którym znajdzie swoją nagrodę u Stwórcy  Tak zostaje objaś-
niona tajemnica cierpienia sprawiedliwego: Bóg, który poddaje go próbie i lekko 
karci, w wieczności da mu wieniec chwały”, tamże, s  26-27  W podobny sposób 
argumentował Apostoł Paweł, według którego „cierpienia obecnego czasu są nie 
do porównania z chwałą, jaka ma nas opromienić” (Rz 8, 18) 
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ani nie działa w świecie za ich pośrednictwem  Trudno przecież zro-
zumieć, aby Bóg mógł cierpliwie patrzeć na zło czynione w Jego imie-
niu przez Jego wyznawców  Jeśli zaś Bóg istnieje i owo bezprzykładne 
zło toleruje, to chyba jedynie dlatego, że jest bezradny, nieczuły lub zły 

WNIOSKI: PERSPEKTYWY TEODYCEI

Wnioski są pesymistyczne, nie udało się wszak odkryć pozytywnej 
i moralnie akceptowalnej racji, dla której Bóg miałby prawo (czy na-
wet powinien) czynić zło  Klęska tych poszukiwań nie powinna jed-
nak zaskakiwać, ponieważ na pytanie – dlaczego wszechmocny i nie-
skończenie dobry Bóg czyni zło? – racjonalnej odpowiedzi być nie 
może  Mimo to wolno ufać, że jeśli Bóg jest autorem zła, to pozostaje 
ono pod Jego ciągłą kontrolą, może zatem zostać ostatecznie pokona-
ne i odkupione  Nadzieję tę budzi zwłaszcza idea Bożej wszechmocy, 
która – jak przekonywał Piotr Damiani – „często obala zbrojne sylo-
gizmy i podstępy dialektyków oraz podważa argumenty wszystkich 
filozofów, uznawane przez nich za konieczne i nieuniknione”79  Jeśli 
nawet nie znamy odpowiedzi, dlaczego Bóg czyni zło, możemy ufać, 
że ma On jakiś powód, dla którego nas tak dramatycznie doświadcza  

Niestety, jest także możliwe, że Bóg jest wobec zła bezradny, skoro 
nawet sam nie może się go ustrzec80  Jeśli zaś nawet nie On czyni zło, 
to wydaje się jednak Bogiem zbyt słabym, aby pomóc nam w zma-
ganiach ze złem  Zwraca na to uwagę Joseph Ratzinger, podkreślając 
ubóstwo, słabość i cichość Boga, który „nie jest obecny w burzy i po-
tędze  (…) W porównaniu do zgiełku świata jest Bogiem cichym  (…) 

79 Piotr Damiani, O wszechmocy Bożej, s  79 
80 Można w tym także widzieć sprzeczność w pojęciu Boga, jako zarazem do-

brego i wszechmocnego; jak przekonywał bowiem Camus, idea ta okazała się 
zbyt maksymalistyczna  A  Camus, Stan oblężenia. Sztuka w trzech częściach, 
przeł  W  Błońska, w: A  Camus, Dramaty, przeł  W  Natanson, M  Leśniewska, 
W  Błońska, J  Błoński, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987, s  219  Możliwe 
jednak, wbrew Camusowi, że wina nie leży po stronie Boga, lecz po stronie ludzi, 
którzy mieli wobec Niego zbyt wielkie oczekiwania 
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Także my doświadczamy Boga, który wydaje się Bogiem zwyciężonym  
Życzylibyśmy sobie, żeby był silniejszy, bardziej uchwytny, potężniej-
szy wbrew wszystkim klęskom tego świata, jego niebezpieczeństwom 
i zagrożeniom”81  Wówczas pozostaje już tylko nadzieja, sugerowana 
przez chrześcijańską ideę Wcielenia; Bóg okazuje się wszak tym, który 
bierze na siebie ludzki los, przechodząc wszystkie, najbardziej drama-
tyczne doświadczenia – cierpienia, śmierci, niezasłużonej kary, a także 
zła  Wprawdzie nawet On przed złem nie potrafi się ustrzec, to jednak 
można mieć nadzieję, że – właśnie dlatego – potrafi zrozumieć nasze 
zło i je przebaczyć  Z tej perspektywy, Bogiem prawdziwie nam bli-
skim okazuje się Jezus, doświadczający na krzyżu opuszczenia przez 
Boga  W okrzyku „Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił” (Mt 27, 46; 
Mk 15, 34) nie trzeba upatrywać buntu przeciwko Bogu ani oskarża-
nia Go, że jest zły lub że nie dotrzymuje swych obietnic, porzucając 
tych, którzy pozostali Mu wierni do końca  Okrzyk Jezusa jest raczej 
dramatycznym pytaniem, skierowanym do kolejnych pokoleń chrześ-
cijan – kim jest Bóg?

Problem teodycei może być przyczynkiem do odpowiedzi na to py-
tanie  Jeśli bowiem religia (także chrześcijaństwo) ma oznaczać auten-
tyczną obecność Boga w ludzkim życiu (czy nawet – życie z Bogiem), 
to obraz Boga musi ulegać ciągłej reinterpretacji  Na tym zresztą po-
lega religijny postęp, że dostrzegamy błędy w naszych wyobrażeniach 
Boga, odkrywając, że ten, kogo czciliśmy do tej pory, był raczej idolem 
niż prawdziwym Bogiem  Dzieje religii to dzieje porzucania kolejnych 
idoli, którzy – czczeni jako bogowie – okazywali się gorsi od ludzi, żą-
dając od nas niecnych zachowań i ślepego posłuszeństwa82  Świadczy 
to, że każdy obraz Boga jest jedynie obrazem ludzkim, nawet jeśli – 
w swojej pysze i zaślepieniu – przedstawiamy go jako obraz prawdziwy, 
jedyny i poświadczony własnym objawieniem Boga  

81 J  Ratzinger, Wielość religii i jedno Przymierze, s  81 
82 Nie znaczy to, że zawsze porzucenie dawnego mitu rodzi nowy i lepszy mit  

Niekiedy utracone mity „zastępowane są nie przez oświeconą racjonalność, ale 
przez przerażające świeckie karykatury mitów”, L  Kołakowski, Jezus ośmieszony, 
s  100 
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Tytułowe pytanie można zatem potraktować jako wezwanie do 
reinterpretacji współczesnych idoli, traktowanych jako wiarygodny 
obraz Boga  Nie jest przecież możliwe, abyśmy tolerowali ewidentnie 
złe działania tylko dlatego, że przypisujemy je Bogu  Religia ma sens 
jedynie wtedy, gdy przynosi nadzieję zbawienia i czyni nas lepszymi  
Wątpliwe jednak, aby mogła nas uczynić lepszymi wiara w to, że Bóg 
paktuje z szatanem czy wydaje na męki i śmierć swoich najbardziej 
gorliwych wyznawców  Większość z nas będzie się raczej identyfiko-
wała z opuszczonymi na krzyżu synami niż z bezwzględnym ojcami, 
posyłającymi swe dzieci na śmierć  Podobny wniosek narzuca się, jeśli 
rozważamy rolę instytucji religijnych, co do których chcielibyśmy wie-
rzyć, że ucieleśniają Boże posłannictwo – lepszymi czynią nas nie te, 
które usuwają ludzi ze swych szeregów jako heretyków, lecz te, które 
szeroko otwierają bramy wszystkim utrudzonym, niosąc im choćby 
chwilowe pokrzepienie w niedolach życia  

Ta pociecha jednak nie zmieni ludzkiego losu; jeśli bowiem Kró-
lestwo Boże nie istnieje, to ludzkie „życie jest przegraną – zawsze, 
w każdym wypadku”83 

83 Tamże, s  55 
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Friedrich Nietzsche wobec religii 
judeochrześcijańskiej

Filozofię Nietzschego Europa zapamiętała jako gwałtowny, obrazo-
burczy atak na judaizm i chrześcijaństwo oraz postać judeochrześci-
jańskiego Boga  To Nietzscheański człowiek szalony z Wiedzy radosnej 
ogłosił śmierć Boga na starym kontynencie  Również Zaratustra, porte 
parole Fryderyka Nietzschego, dziwi się, napotykając starca pustelnika: 

„Święty starzec nic jeszcze w swym lesie nie słyszał o tym, że Bóg już 
umarł!”1 Nauczyciel cnoty darzącej wzywa do połamania starych tab-
lic i prowadzi swych uczniów poza religijny horyzont  A jednak, pomi-
mo jawnie obrazoburczej i ateistycznej wymowy, filozofia Nietzschego 
dla europejskiej myśli religijnej stała się także źródłem potężnej inspi-
racji  Nietzsche umożliwił odrzucenie balastu skostniałej metafizyki  
W przedziwny sposób ten najzagorzalszy wróg religii pozwolił samej 
religii na wzięcie głębokiego, filozoficznego oddechu  

Zadaniem niniejszego artykułu jest charakterystyka dwóch róż-
nych postaw wobec religii judeochrześcijańskiej, które w swoich pis-
mach przyjmuje sam Friedrich Nietzsche  Z jednej strony, niemiecki 
filozof jawi się jako nieprzejednany wróg religii, dążący wytrwale do 
jej całkowitego unicestwienia  Z drugiej strony, u autora Tako rzecze 
Zaratustra odnaleźć można także szereg zapisów świadczących o chęci 

1 F  Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, przeł  W  Berent, Kęty 2004, s  9  
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podtrzymania żywotności religii  Jest ona dla Nietzschego natural-
nym adwersarzem i z nieustannej konfrontacji z nią myśl autora Poza  
dobrem i złem czerpie własną siłę 

Z MŁOTEM NA CHRZEŚCIJAŃSTWO

Atak, który niemiecki filozof przypuszcza na chrześcijaństwo, pe-
łen jest furii, destrukcyjnego zapału i gorliwości, jakże podobnej do 
pobożności gorliwego wyznawcy tradycyjnej religii  Nietzsche świado-
mie gra tymi emocjami  W Tako rzecze Zaratustra ostatni papież, wy-
służony i pozbawiony urzędu (außer Dienst)2, tytułuje Zaratustrę „naj-
pobożniejszym z tych, co w Boga już nie wierzą”3  Chwilę później zaś 
dodaje: „o Zaratustro, tyś pobożniejszy, niż sam myślisz, wraz z taką 
niewiarą! (…) Czy nie twa pobożność w Boga wierzyć Ci nie daje?”4 
Do poddania chrześcijaństwa radykalnej krytyce niezbędny jest jakiś 
rodzaj religijnego zapału, gorliwości czy wręcz pobożności  Nietzsche 
dostrzega jasno to zapośredniczenie i właśnie dlatego nie waha się 
z całą konsekwencją kilkukrotnie powtórzyć zapożyczonego z języka 
religijnego słowa Frommigkeit (pobożność)  Jak postaram się wykazać 
kilka paragrafów dalej, pobożność ateisty – Zaratustry może zostać 
wzięta za dobrą monetę przez teologów, którzy w Nietzscheańskiej 
krytyce pragną doszukać się obalenia bałwochwalczej, metafizycznej  
wizji religii 

Na razie Nietzsche jawi nam się jednak jako radykalny burzyciel  
W podtytule Zmierzchu bożyszcz zapisuje, że jest to traktat o tym, „jak 
filozofuje się młotem”  W Przedmowie do tego dzieła natomiast doda-
je, że krytyczne pytania pod adresem zmierzchających bożyszcz (Nie-
tzscheański atak wymierzony jest nie tylko w bóstwo chrześcijan) ma 

2 Wszystkie cytaty z pism Nietzschego w języku niemieckim pochodzą z krytycz-
nego wydania Giorgio Colliego oraz Mazzino Montinariego, które dostępne jest 
na stronie internetowej: http://www nietzschesource org

3 F  Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, s  185 
4 Tamże, s  186 
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zamiar zadawać przy pomocy młota5  Nietzsche rzuca się zatem w bu-
rzycielskim porywie na chrześcijaństwo  Źródła jego krytyki religii 
odnaleźć można w dwóch wielkich postulatach filozoficznych, które 
przez lata opracowywał  Są nimi: bunt anty-metafizyczny oraz nowa 
antropologia  W kolejnych akapitach omówię gwałtowny sprzeciw, 
który wnosi on przeciwko tradycyjnej, metafizycznej koncepcji prawdy 
oraz obiektywności nauki, a następnie spróbuję przedstawić antropo-
logiczną wizję Nietzschego 

PERSPEKTYWIZM PRZECIW OBIEKTYWIZMOWI

Czeski myśliciel religijny, Tomáš Halík, w swoich pismach rozwa-
żających sytuację religii na tle współczesnej filozofii z zaskakującą 
wielu wdzięcznością zwraca się ku Nietzschemu  Halík uznaje Nietz-
schego za drugi obok fenomenologicznej hermeneutyki Ricoeura fi-
lar przezwyciężenia redukcjonistycznego, obiektywnego, naukowego 
religioznawstwa, które w wieku XIX i w pierwszej połowie wieku XX, 
zgodnie z logiką Entzauberung der Welt, chciało odesłać religię do  
lamusa:

Pozytywną rolę odegrała tu także mentalność postmodernistyczna, 
która w odróżnieniu od pozytywistycznej ograniczoności jest przy-
chylnie nastawiona do pluralizmu metod i dyskursów, a przestarza-
ły „obiektywizm” zastępuje „perspektywizmem” wywodzącym się od 
Nietzschego6 

Nietzsche jest fundatorem perspektywizmu  Stanowisko to nie 
powinno być utożsamiane z płaskim relatywizmem  Nietzsche nie 
głosi łatwego pluralizmu wartości  Nie uważa wcale, że przyjęcie 

5 F  Nietzsche, Zmierzch bożyszcz, przeł  P  Pieniążek, Kraków 2006, s  3 
6 T  Halík, Wzywany czy niewzywany: Bóg się tutaj zjawi: europejskie wykłady z fi-

lozofii i socjologii dziejów chrześcijaństwa, przeł  A  Babuchowski, Kraków 2006, 
s  300 
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któregokolwiek z dostępnych poglądów, zajęcie którejkolwiek z możli-
wych perspektyw filozoficznych jest w ostatecznym rachunku pozba-
wione głębszego znaczenia, jest relatywne  Wręcz przeciwnie, perspek-
tywizm zmusza poznający i działający w świecie podmiot do nawią-
zania bliskiej relacji ze swym wyborem, do ścisłego i głębokiego doń 
przywiązania7  Przywiązanie to wskazuje na wielkie znaczenie doko-
nanego wyboru, ale nie prowadzi zarazem do deifikowanej koncepcji 
obiektywnej prawdy  Uznany komentator pism Nietzschego Krzysztof 
Michalski właśnie w koncepcji obiektywnej prawdy powiązanej bez-
pośrednio z dawną europejską metafizyką widzi główny przedmiot 
ataku podejmowanego przez Nietzschego  Michalski przywołuje cytat 
z Wiedzy radosnej we własnym tłumaczeniu:

Podstawą naszej wiary w naukę jest ciągle jeszcze metafizyka, my, 
bezbożni i antymetafizyczni naukowcy dnia dzisiejszego, płoniemy 
jeszcze ogniem pożaru, jaki wznieciło odwieczne przekonanie dzielone 
przez chrześcijan i przez Platona – przekonanie, że Bóg to jest prawda, że 
prawda jest boska8 

Na przeciwnym biegunie znajduje się myśl Nietzschego  Niemie-
cki myśliciel występuje przeciwko dominującemu w nowożytnej epi-
stemologii paradygmatowi bezosobowej, niezaangażowanej narracji 
naukowej  Formułując postulat perspektywizmu, Nietzsche kieruje 
ostrze swej krytyki ku kartezjańsko-oświeceniowej tradycji obiektyw-
nej nauki  To ona sprawia, że podmiotowi jest tak naprawdę obojętne, 
na jakim stanowisku stoi:

Odtąd (…) lepiej będzie się bowiem strzec przed niebezpiecznym, 
starym bajaniem pojęciowym, które ustanawia „czysty, pozbawiony woli 

7 Intuicję tę trafnie rozwinął Martin Heidegger w Drogach lasu, w eseju komentu-
jącym aforyzm „bóg umarł”: „dana wartość jest wartością, o ile posiada ważność 
[gilt]  Ważność zaś posiada o tyle, o ile jest założona jako to, na czym nam zale-
ży”  M  Heidegger, Drogi lasu, przeł  J  Gierasimiuk, Warszawa 1997, s  179 

8 F  Nietzsche, Wiedza radosna, za: K  Michalski, Płomień wieczności, Kraków 
2009, s  100 
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i bólu, aczasowy podmiot poznania” (…) – wymaga się tu od nas, byśmy 
wyobrazili sobie oko, którego wyobrazić sobie niepodobna, oko, które 
nie patrzy w żadnym kierunku, oko, w którym aktywne siły interpretu-
jące – siły, dzięki którym widzenie staje się rzeczywiście widzeniem cze-
goś – mają być zahamowane, ba, w ogóle nieobecne, co oznacza, że zatem 
wymaga się tu od nas absurdalnego pojęcia oka  Jedynym widzeniem 
jest widzenie perspektywiczne, jedynym „poznaniem” jest „poznanie”  
perspektywiczne9 

Akt poznania dokonywany przez owo absurdalne, bezstronne oko 
obserwatora jest – zgodnie z myślą Nietzschego – ślepy  Podmiot, któ-
ry nie wybiera czasowo i materialnie zdeterminowanej perspektywy 
poznawczej, który nie patrzy w żadnym określonym zawczasu przez  
siebie kierunku, nie patrzy w ogóle  Ideałem rozumianego po nie- 
tzscheańsku procesu poznania jest dopuszczenie do głosu jak najwięk-
szej ilości uwarunkowań oraz perspektyw poznawczych:

im więcej zaś uczuć dopuszczamy do głosu na temat jakieś rzeczy, im 
więcej oczu, różnych oczu, umiemy użyć w patrzeniu na nią, tym peł-
niejsze będzie nasze „pojęcie” tej rzeczy, nasza „obiektywność”  Nato-
miast eliminowanie woli, wyłączanie uczuć pospołu i z osobna – jeśli 
w ogóle jesteśmy do czegoś takiego zdolni: niby w jaki sposób? – czyż 
nie nazywałoby się kastrowaniem intelektu?   10

W Przedmowie do Zmierzchu bożyszcz Nietzsche stwierdza, że jego 
książka jest „wielkim wypowiedzeniem wojny” (eine grosse Kriegser-
klärung)  Wojna ta ma zostać stoczona z idolami, z bożkami (Götzen), 
które przytłaczają horyzont myślenia i wrażliwość etyczną współczes-
nego Nietzschemu Europejczyka  Nietzsche ma zamiar „osłuchać” owe 
bożyszcza przy pomocy młota  Będzie kruszył ich posągi i z lubością 
wsłuchiwał się w „ów dobrze znany głuchy ton, który wydobywa się 

9 F  Nietzsche, Z genealogii moralności, przeł  G  Sowinski, Kraków 1997, s  126-127 
10 Tamże 
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ze wzdętych trzewi”11  Kilka wersów niżej wyjaśnia czytelnikowi, co 
dokładnie jest przedmiotem ataku:

co się zaś tyczy osłuchiwania bożyszcz, to tym razem nie są nimi bo-
żyszcza naszych czasów, lecz bożyszcza wieczne, które dotyka się tutaj 
młotem niczym kamertonem – nie ma w ogóle starszych, bardziej nie-
wzruszonych, bardziej nadętych bożyszcz    Także bardziej pustych   12

Inne, autobiograficzne dzieło Nietzschego: Ecce homo ujawnia pew-
ne przesłanki pozwalające uznać, że wiecznym idolem, na którego 
w tym fragmencie z zapałem rzuca się z filozoficznym młotem w dło-
ni niemiecki filozof, jest koncepcja obiektywnej prawdy13  „Bożyszcza 
naszych czasów” to różnorodne dziewiętnastowieczne ideologie, które 
mimo toczonych pomiędzy sobą zażartych sporów wyrastają zgodnie 
z jednego, wspólnego pnia – z obiektywizmu  Uderzenie kamertonem 
w ten pusty posąg bożka wydobędzie z niego głuchy ton, wydobędzie 
świadectwo jego wewnętrznej pustki, jego iluzoryczności  W ten spo-
sób obalając obiektywną, deifikowaną prawdę, Nietzsche za jednym 
zamachem obalić chce także doktrynę chrześcijańską, socjalistyczną, 
liberalną, demokratyczną  W Ecce homo zapisuje:

Ostatnią rzeczą, jaką ja sam bym obiecywał, byłoby „ulepszanie” 
ludzkości  Nie wznoszę żadnych nowych bożków; niech stare pouczą, jak 
się stoi na glinianych nogach  Bożki (mój termin na „ideały”) obalać – 
już raczej to należy do mego rękodzieła14 

Nietzsche występuje przeciw jakiemukolwiek postsekularyzmowi, 
czyli dziedziczeniu struktur po religii przez formację świecką  Jest 

11 F  Nietzsche, Zmierzch bożyszcz, s  4 
12 Tamże 
13 Nietzsche potwierdza taką interpretację expressis verbis w Ecce homo: „To, co 

na stronie tytułowej nosi miano bożka, wcześniej zwano po prostu prawdą  
Zmierzch bożków – inaczej mówiąc: nadchodzi kres starych prawd   ” (F  Nie-
tzsche, Ecce homo, przeł  B  Baran, Kraków 1996, s  114) 

14 Tamże, s  14 
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także z gruntu przeciwny wszelkiej nowej, alternatywnej religii (a więc 
traktowaniu nauki lub świeckiej ideologii jako substytutu dawnych 
schematów moralno-religijnych)  Takie postępowanie byłoby próbą re-
aktywacji definitywnie odrzuconej przez niego koncepcji obiektywnej 
prawdy  Równocześnie, choć autor Tako rzecze Zaratustra jest spad-
kobiercą treści religijnych, dokonuje on ostatecznej destrukcji tejże 
formacji:

Ostatni to morał [Moral], który i my jeszcze słyszymy, którym i my 
kierujemy się jeszcze w życiu, co do którego, jak zresztą we wszystkim 
innym, jesteśmy jeszcze ludźmi sumienia: mianowicie, że nie chcemy 
wracać do tego, co jest dla nas przeżytkiem i zbutwiałem, do żadnego 

„nie-do-wiary”, chociażby się zwało Bogiem, cnotą, prawdą, sprawied-
liwością, miłością bliźniego, iż nie budujemy kłamliwych mostów do 
dawnych ideałów, iż z głębi duszy jesteśmy wrodzy wszystkiemu temu, 
co chciałoby w nas wichrzyć czy pośredniczyć; wrodzy wszelkiemu tego-
czesnemu rodzajowi wiary i chrześcijaństwa 15

Z drugiej jednak strony, niemiecki myśliciel posiada świadomość 
głębokiego długu, który zaciągnął w myśli i postawie religijnej  Kilka 
akapitów powyżej wskazywałem już na szczególny rodzaj pobożności 
ateisty – Zaratustry  Także w Jutrzence Nietzsche nie waha się wyko-
rzystać terminu Frommigkeit:

Jednakże jako ludzie tego sumienia poczuwamy się jeszcze my, immo-
raliści, my, bezbożnicy dzisiejsi, do pokrewieństwa z odwieczną niemie-
cką rzetelnością i zbożnością [Frommigkeit], wprawdzie li tylko jako jej 
najzagadkowsi i ostatni potomkowie, ba, nawet do pewnego stopnia jako 
jej spadkobiercy, jako wykonawcy jej najwnętrzniejszej woli (…), która 
nie lęka się przeczyć sobie samej, gdyż przeczy z rozkoszą! Dokonywa się 
w nas, jeżeli chodzi wam o formułę, samo-zagłada morału   16

15 F  Nietzsche, Jutrzenka. Myśli o przesądach moralnych, przeł  S  Wyrzykowski, 
Kraków 2010, s  11-12 

16 Tamże 
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Pobożność taka jest zatem, według Nietzschego, realizowaniem 
wewnętrznej logiki, kryjącej się w religijnym przeświadczeniu mo-
ralnym  Nietzsche nazywa je po niemiecku das Moral, a młodopolski 
tłumacz Stanisław Wyrzykowski dosyć nieporadnie oddaje po polsku 
jako „morał”  Paradoksalnie to gorliwość, pobożność, religijna konse-
kwencja prowadzi Nietzschego do zanegowania samej religii  W ory-
ginale wyrażenie „samo-zagłada morału” brzmi: Selbstaufhebung 
der Moral i może sugerować analogię z heglowską logiką dziejów i jej 
zniesieniem, nazywanym w filozoficznej niemczyźnie Aufhebung  Tym 
tropem pójdą kilkadziesiąt lat później teologowie śmierci Boga, któ-
rzy w nietzscheańskiej diagnozie postarają się odnaleźć znaczenie re-
ligijne i zaaplikować je do wewnętrznej logiki historycznego rozwoju  
chrześcijaństwa 

ELITARYZM PRZECIW MASIE

O ile w przypadku nietzscheańskiej epistemologii i ontologii klu-
czowe okazało się pojęcie perspektywizmu, to w kwestii antropologii 
najistotniejsze zdaje się dokonane przez Nietzschego przeciwstawienie 
sobie elitaryzmu i masowości  Nietzsche nie interesuje się człowiekiem 
masowym17  Nazywa go motłochem lub gminem (das Pöbel), dosad-
nie określa go jako hołotę (das Gesindel)  Wykładający Nietzscheań-
ską naukę Zaratustra szybko porzuca ambicje oddziaływania na tłumy 
zgromadzone w miasteczku Pstra Krowa  Postanawia zwrócić się ku 
elitarnej grupie swych uczniów  Pod koniec Przedmowy wypowiada 
znamienne zdanie: „Nie do ludu [Volke], lecz do towarzyszy [Gefähr-
ten] niechaj przemawia Zaratustra!”18 Ten elitaryzm zostaje spotęgo-
wany w ostatnich słowach Części pierwszej, gdy Zaratustra, żegnając 
swych uczniów, wzywa ich, aby go zgubili, „a w zamian samych siebie 

17 W Ecce homo Nietzsche zapisał: „Przy wszystkim tym nie ma we mnie nic z za-
łożyciela religii – religie są sprawą motłochu [Pöbel-Affairen], po zetknięciu się 
z ludźmi religijnymi muszę umyć ręce    Nie chcę żadnych «wiernych», (…) nigdy 
nie przemawiam do mas” (F  Nietzsche, Ecce homo, s  125) 

18 F  Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, s  16 
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znaleźli”  Wydaje się, że odwraca słowa Jezusa adresowane do Aposto-
łów, wypowiedziane w Wieczerniku, i dodaje: „kiedy wszyscy mnie się 
zaprzecie, wówczas dopiero do was powrócę”  Nietzsche pozostawia 
więc swoją filozofię jako indywidualne wyzwanie, a nie jako masowy, 
socjotechniczny projekt  Jego nauka jest tak elitarna, że nawet najbliżsi 
uczniowie mają obowiązek, w imię tejże nauki, pójść krok dalej i opuś-
cić mistrza  Czy nie oznacza to jednak przekroczenia krytyki religii 
formułowanej przez samego Nietzschego? Z tym pytaniem zmierzę się 
w dalszej części artykułu 

Głęboki wgląd w problem egalitaryzmu oraz elitarności umożliwia 
również omówienie chętnie przywoływanego przez niepokornego my-
śliciela pojęcia genealogii  To znamienne, że jedno ze sztandarowych 
dzieł niemieckiego filozofa i filologa nosi właśnie tytuł Z genealogii 
moralności  Intuicja Nietzschego polega na zachowaniu niezwykle po-
dejrzliwej postawy w filozoficznym badaniu świata, człowieka lub bytu 
w ogólności, takimi, jakimi jawią się one tu i teraz  Autor Tako rzecze 
Zaratustra jest przekonany, że za formą obecną, za stanem rzeczy, do 
którego mamy bezpośredni i w miarę łatwy dostęp, kryje się zawsze 
jakaś nieujawniona przeszłość, jakieś ukryte źródło, którego wydo-
bycie pozwoli dopiero w pełni zrozumieć opisywaną rzeczywistość  
Nietzsche nie posługuje się terminem „historia”  Historia jest przecież 
narracją ogólnie dostępną, wyartykułowaną, zapisaną w kronikach  
Genealogia natomiast to mroczne, niejasne pochodzenie, którego ist-
nienie nieraz próbuje się ze wstydem ukryć  Nietzsche twierdzi, że 
sami nie zdajemy sobie sprawy (lub nie chcemy zdać do końca) z tego, 
skąd pochodzą nasze postawy, zachowania, wartościowania  Wbrew 
nowożytnej, kartezjańskiej tradycji nie są one wyłącznym dziełem sa-
modzielnego podmiotu etycznego  Nietzsche szyderczo zwraca się do 
Kartezjusza:

Gwoli uspokojenia sceptyka  (…) Nie wątp jednakże, że cię czynią! 
Nieustannie! Po wszystkie czasy nie rozróżniała ludzkość trybu czynne-
go od trybu biernego, jest to jej wiekuisty błąd gramatyczny19 

19 F  Nietzsche, Jutrzenka, s  103 (p  120) 
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Przemilczenie genealogii oznacza kłamstwo, nawet jeśli dokony-
wane jest ono nieświadomie  Na kartach Antychrysta Nietzsche pyta 
retorycznie: „Czy między kłamstwem a przekonaniem istnieje w ogóle 
przeciwieństwo?”20 Chwilę później wyjaśnia, dlaczego za akt kłamstwa 
uważa również nieświadome utrzymywanie fałszywego stanowiska:

Każde przekonanie ma swoje dzieje, swoje poprzednie kształty, swoje 
zakusy i chybienia: staje się ono przekonaniem, nie będąc nim przedtem  
(…) Czasem potrzeba tylko zmiany osoby: w synu staje się przekona-
niem, co w ojcu jeszcze kłamstwem było21 

Zadaniem filozofa jest wytropić owe ukryte źródła, jest sięgnąć my-
ślą wstecz, ku poprzednim pokoleniom  Należy wydobyć winę ojca, 
aby oskarżyć nieświadomego syna22  Nietzsche wielokrotnie podkreśla, 
że występuje jako filolog  Rzeczywiście gardził on ówczesną uniwersy-
tecką filozofią, a formalne zakotwiczenie w środowisku akademickim 
stanowiła dla niego katedra filologii klasycznej, którą objął w Bazylei  
Z pozycji filologa jest w stanie tropić genealogię bezkrytycznie akcep-
towanych i powtarzanych przez filozofów prawd  Z tego właśnie po-
wodu w przytoczonym kilka wersów wyżej cytacie wskazuje metafo-
rycznie na „wiekuisty błąd gramatyczny”, na nierozróżnianie trybu 
czynnego i biernego  Nietzsche–filolog zachowuje szczególną czujność 
i nie daje się złapać w tę gramatyczną pułapkę 

W tym miejscu należy postawić dwa istotne pytania  Po pierwsze: 
w jaki sposób koncepcja genealogii oraz filologicznej podejrzliwości 
łączy się z nową wizją antropologii? Po drugie: w jaki sposób nowa 
antropologia ufundowana na projekcie wydobycia na jaw genealogii 
związana jest z radykalną krytyką religii?

20 F  Nietzsche, Antychryst, przeł  L  Staff, Kraków 2003, s  55 (p  55) 
21 Tamże 
22 Nietzsche, pisząc o ojcu i synu, czyni prawdopodobnie aluzję do chętnie ko-

mentowanego w teologii fragmentu z Księgi Ezechiela: „Syn nie ponosi odpo-
wiedzialności za winę swego ojca ani ojciec – za winę swego syna” (Ez 18, 20)  
Nietzscheański projekt wydobycia na jaw genealogii moralności oraz genealogii 
religii stoi w jaskrawej sprzeczności z myślą proroka 
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W pracy Z genealogii moralności Nietzsche, wykorzystując metodę 
genealogiczną, stara się ukazać brzemienną w skutkach różnicę pomię-
dzy opozycją: „dobry–zły” (Gut und Böse) a „dobry–lichy” (Gut und 
Schlecht)23  U podstaw kultury judeochrześcijańskiej spoczywa fun-
damentalne zepsucie podstawowej dychotomii: „dobry–lichy” i prze-
kształcenie jej w moralny podział na „dobro i zło”  O ile pierwotnie 
pojęcie „dobry” oznaczało tyle, co „dostojny” (vornehm), „szlachecki” 
(edel), a „lichy” po prostu „pospolity” (gemein), „gminny” (pöbelhaft), 
„niski” (niedrig), to później, wskutek „buntu niewolników”, podstawo-
wą opozycję zamieniono na pojęcia moralne, ugruntowane na iluzo-
rycznej metafizyce  Stały się one fundamentem religii chrześcijańskiej  

„Bunt niewolników” to, jak zapisał Nietzsche w Poza dobrem i złem, 
„cudowna sztuczka odwrócenia wszelkich wartości, dzięki której ziem-
skie życie na kilka tysiącleci uzyskało nowy i niebezpieczny urok”24  
W późniejszym piśmie, Antychryście, Nietzsche rozwija raz jeszcze wą-
tek buntu niewolników  Owa sztuczka zniewolonego narodu żydow-
skiego polegała na tym, że

wybrali [oni] istnienie za wszelką cenę: tą ceną było radykalne sfałszo-
wanie wszelkiej natury, wszelkiej naturalności, wszelkiej realności  (…) 
Ten rodzaj ludzi ma interes życiowy w tym, by ludzkość chorą uczynić 
i pojęcia „dobry” i „zły” [böse], „prawdziwy” i „fałszywy” przenicować na 
niebezpieczne dla życia i świat oczerniające znaczenie25 

Wybór istnienia „za wszelką cenę” polegał na tym, że gdy ze-
wnętrzne warunki historyczne odebrały Izraelitom ich wcześniejszą 
polityczną potęgę, Żydzi unieważnili pierwotny podział na człowie-
ka szlachetnego i pospolitego  Właśnie w doświadczeniu upokorzenia, 
wygnania, w swej słabości poszukiwali znamion Bożego wybrania  
Pozytywnie waloryzowali swą nędzę, negatywnie oceniali przejawy 
siły u przeciwników  W wulgarny sposób przenicowali podstawowe 

23 F  Nietzsche, Z genealogii moralności, s  33-62 
24 F  Nietzsche, Poza dobrem i złem, przeł  G  Sowinski, Kraków 2012, s  127 (195) 
25 F  Nietzsche, Antychryst, s  23-24 (p  24) 
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stałe antropologiczne, a tym samym zdegradowali człowieka wysokie-
go do roli pokornego niewolnika  Święty Paweł, kładący podwaliny 
pod ideologiczny gmach chrześcijaństwa, zdaniem Nietzschego, rozu-
mował wedle tej samej żydowskiej logiki, a jedynie wyciągnął z niej 
jeszcze bardziej radykalne wnioski 

Z antropologicznej konstatacji, że ludzi należy dzielić na szlachet-
nych i lichych, na silnych i słabych – i że to ci pierwsi w pełni afirmują 
życie, a więc posiadają dużo głębszą rację istnienia – Nietzsche przy 
pomocy metody genealogicznej wysnuwa wniosek o ciemnej przeszło-
ści religii judeochrześcijańskiej  Genealogia jest więc nie tylko narzę-
dziem, które posłuży niemieckiemu myślicielowi do opowiedzenia 
skrywanej przez stulecia prawdy o człowieku  Wydobycie na jaw tej 
prawdy jest równoznaczne z dokonaniem radykalnej krytyki podszy-
tej fałszem religii  Bardzo trafnie ten genealogiczny zabieg wydobywa 
z myśli Nietzschego oraz Freuda Paul Ricouer  Francuski filozof w bły-
skotliwy sposób zestawił tych dwóch wielkich krytyków religii i poka-
zał, jak metoda podejrzliwości prowadzi ku chęci demaskacji religii:

Religia ma znaczenie, którego sam wierzący nie zna – nie może znać, 
ponieważ jest ono w szczególny sposób zamaskowane i tym samym wy-
myka się świadomości, która nie może wniknąć w początki i źródła reli-
gii  Badanie ich wymaga specjalnej techniki interpretacji, podważającej 
ów system kamuflażu  (…) Nietzsche i Freud rozwinęli typ hermeneuty-
ki redukcyjnej, która jest zarazem rodzajem filologii i genealogii26 

Rozważania pism mistrza podejrzeń muszą dotknąć także proble-
matyki źródeł moralności  Według Nietzschego, w nowej antropolo-
gii z koncepcji człowieka usunąć należy nie tylko charakterystyczne 
dla metafizyki oraz religijnej formacji pojęcia dobra i zła  Ich prze-
dłużeniem jest koncept winy, a ten służy kaście kapłanów do podpo-
rządkowywania sobie tłumów oraz upodlania szlachetnych jednostek  
Pojawienie się chrześcijaństwa doprowadza do ekstremum szkodliwe 

26 P  Ricoeur, Religia, ateizm, wiara, w: tegoż, Egzystencja i hermeneutyka, przeł  
H  Bortnowska, Warszawa 1985, s  33 
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poczucie winy: „z nastaniem chrześcijańskiego Boga, jako Boga naj-
większego z dotychczas osiągniętych, ukazało się także największe 
poczucie winy na Ziemi”27  Nietzsche wieszczy jednak jutrzenkę no-
wej epoki, która poprzez swój ateizm wyzwoli nowego człowieka spod 
zgubnego wpływu iluzorycznych konstruktów moralnych:

Jeśli założyć, że weszliśmy właśnie w ruch odwrotny, to można, nie 
bez sporego prawdopodobieństwa, z nieustannego zmierzchu wiary 
w chrześcijańskiego Boga wnosić, że obecnie następuje znaczny spadek 
ludzkiej świadomości winy; co więcej, można się spodziewać, że dzię-
ki pełnemu i ostatecznemu tryumfowi ateizmu ludzkość uwolni się od 
tego uczucia, że ma jakieś długi wobec swego początku, wobec swojej 
causa prima  Ateizm i swego rodzaju wtórna niewinność idą ze sobą  
w parze28 

Zwiastowany w pismach Nietzschego nowy nadczłowiek (Über-
mensch) ustanowi zatem nowy porządek świata oparty na mitycznych, 
starych wzorcach  Reaktywuje pierwotny podział na dobrych i lichych, 
usunie kłamliwe i służące zniewoleniu pojęcia moralne, zrzuci nakła-
dane mu stale niewolnicze brzemię winy  Będzie on dumny, wyzbędzie 
się chrześcijańskich cnót litości i miłosierdzia  Ostatecznie odrzuci wi-
zję rekompensacyjnych niebios  Głównym zadaniem, które Nietzsche 
stawia przed nadczłowiekiem, jest odważna afirmacja istnienia, nazy-
wana przez niemieckiego filozofa Ewige Wiederkunft. „Wieczny powrót” 
ma zająć miejsce chrześcijańskiego życia wiecznego  Nowy człowiek 
musi afirmować doczesność  W przeciwnym wypadku, „gdy się punkt 
ciężkości przeniesie n i e  w życie, lecz w «zaświat» – w  n i c o ś ć  –  
to odbiera się życiu w ogóle wagę”29 

27 F  Nietzsche, Z genealogii moralności, s  97 
28 Tamże 
29 F  Nietzsche, Antychryst, s  40 (p  43) 
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NIETZSCHE JAKO TEOLOG

Afirmacja istnienia, opowiedzenie się po stronie doczesności, peł-
ne umiłowanie życia to idee, które Nietzsche nie tylko głosi z wręcz 
religijną żarliwością, ale które same są inspirowane kultem religijnym  
Myśl Nietzschego chciałbym zinterpretować jako szczególnego ro-
dzaju teologię  Jest to teologia immanentna, ponieważ jednoznacznie 
odcina się od transcendentnego „zaświata” oraz życia wiecznego  Jest 
to teologia pogańska, ponieważ stara się nawrócić do cnót i wartości 
podzielanych przez ludzi przedchrześcijańskiej starożytności  Jest to 
teologia Dionizosa, ponieważ to starożytny bóg grecki został ukazany 
przez Nietzschego jako główny ideowy przeciwnik Jezusa chrześcijan 

Aby zrozumieć, dlaczego Nietzsche jawi się jako „teolog Dionizosa”, 
należy uważnie prześledzić, kim dla niemieckiego filozofa jest starożyt-
ny bóg wina i Bachanaliów oraz w jaki sposób jego kult związany jest 
z ideą wiecznego powrotu i afirmacji doczesnego życia  W Antychryście  
Nietzsche definiuje „pojęcie Dionizosa”:

to zaś jest pojęciem Dionizosa (…) by samemu być wiecznym „tak” wo-
bec wszystkich rzeczy    „potężnym bezgranicznym „tak” i „amen”  We 
wszelkie otchłanie niosę jeszcze swe błogosławiące „tak”    To zaś jest po-
jęciem Dionizosa raz jeszcze30 

Dionizos uosabia zatem ów radosny, afirmatywny, twórczy, dumny, 
nieskażony winą ani moralnym wyrzutem stosunek do życia  Dzię-
ki aforystycznemu fragmentowi z Poza dobrem i złem, wiemy, że Nie- 
tzsche chętnie widzi swojego Dionizosa jako tego, komu wolno grzeszyć, 
łamać obowiązujące wśród ludzi zasady, wieść życie hulaki i rozpust-
nika31  Dionizyjski kult obejmuje religijny szał Bachanaliów: picia wina  

30 F  Nietzsche, Ecce homo, s  105 
31  „Najbardziej nieuczciwi jesteśmy wobec swojego boga: nie wolno mu grzeszyć!” 

(F  Nietzsche, Poza dobrem..., s  85 [65a])  Również w Narodzinach tragedii Nie-
tzsche potwierdza tę tezę o grzeszności boga Dionizosa i jego kultu: „Prawie 
wszędzie ośrodkiem tych świąt była nieokiełznana rozwiązłość płciowa, któ-
rej fale płynęły przez każdą rodzinę i jej szacowne zasady  Wyzwalały się tu 
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i rozszarpywania ciał, rwania ludzkiego mięsa, co w tak przejmują-
cy sposób uwiecznił w Bachantkach Eurypides  Obrzęd Bachanaliów 
musi oczywiście przywodzić na myśl analogię do chrześcijańskiej Eu-
charystii  Kult Dionizosa jest przez Nietzschego często konfrontowany 
z kultem Jezusa  W słynnym zdaniu kończącym Ecce homo niemie-
cki myśliciel zapisał: „Czy mnie zrozumiano? D i o n i z o s  p r z e c i w 
U k r z y ż o w a n e m u   ”32 To zderzenie dwóch bogów starożytności 
trafnie interpretuje Karl Jaspers w pracy Nietzsche a chrześcijaństwo:

Wielkim przeciwnikiem Jezusa był dla Nietzschego Dionizos  Prawie 
wszystkie wypowiedzi Nietzschego skierowane przeciw Jezusowi opie-
wają Dionizosa  Śmierć Jezusa na krzyżu jest dla niego wyrazem życia 
chylącego się ku upadkowi i oskarżeniem przeciwko życiu – w pokawał-
kowanym Dionizosie widzi życie, które rodzi się w tragicznej radości 
i wciąż odradza na nowo33 

Jako teolog Dionizosa, Nietzsche pozostaje teologiem pogańskim  
Nie stanowi to jednak powodu do ujmy dla orędownika idei wiecz-
nego powrotu  Z rewerencją wypowiada się on o świecie pogańskim, 
a samych pogan definiuje następująco: „poganami są wszyscy, któ-
rzy potakują życiu, dla których «Bóg» jest wyrazem na wielkie «Tak»,  
potwierdzające wszystkie rzeczy”34 

Nazwanie Nietzschego teologiem może jednak budzić pewne wątp-

liwości  Przywoływany wyżej Karl Jaspers w innej ze swoich prac po-
święconych Nietzschemu (Nietzsche: wprowadzenie...35) przeciwstawia 

najdziksze bestie natury, aż po ową wstrętną mieszankę chuci i okrucieństwa” 
(F  Nietzsche, Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm, przeł  B  Baran, Kraków 
1994, s  40) 

32 F  Nietzsche, Ecce homo, s  135 
33 K  Jaspers, Rozum i egzystencja. Nietzsche a chrześcijaństwo, przeł  C  Piecuch, 

Warszawa 1991, s  242 
34 F  Nietzsche, Antychryst, s  56 (p  55) 
35 K  Jaspers, Nietzsche: wprowadzenie do rozumienia jego filozofii, przeł  D  Stroiń-

ska, Warszawa 1997, s  291  „Nietzsche – w odróżnieniu od Hegla, Schellinga, 
Bachofena – nigdy nie ogarnął spojrzeniem głębi mitów, tak samo – jak w od-
różnieniu od Kierkegaarda – nigdy nie dotarł myślą aż do głębin chrześcijańskiej 
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się dosłownemu odczytywaniu mitologicznych inspiracji pojawiają-
cych się u bazylejskiego filologa  Jaspers uznaje mitologię jedynie za 
figurę retoryczną lub kulturową symbolikę, umiejętnie wykorzystywa-
ną przez autora Tako rzecze Zaratustra, niemającą jednak nic wspól-
nego z dosłownie rozumianą religią, duchowością lub teologią  Stwier-
dzenie, że Nietzsche uprawia teologię, powinno mieć zatem niekla-
syczny sens  Nie chodzi tu o teologię w sensie metafizyki boskich sfer, 
bytów niebieskich, dogmatykę prawd wiary  Co zostało już wykazane 
kilka akapitów powyżej, Nietzsche posiada zupełnie odmienną od 
metafizycznej koncepcję prawdy  To właśnie oryginalne i kontrower-
syjne poglądy w sprawie prawdy pozwalają odczytać Nietzschego jako 
pobożnego teologa ateistę, jako teologa w nieklasycznym tego słowa  
znaczeniu  Pisze on:

Załóżmy, że prawda jest kobietą: jak to? Czy nie ma podstaw podej-
rzenie, że wszyscy filozofowie, jeśli byli dogmatykami, licho znali się na 
kobietach? (…) To pewne, że prawda zjednać się nie dała – a wszelki dog-
matyzm stoi dziś z posępną i zniechęconą miną36 

Klasyczna definicja prawdy głosi, że prawda jest zgodnością my-
śli z rzeczywistością lub myśli i rzeczywistości  W świetle słów Nie- 
tzschego, posługującego się metaforą relacji damsko-męskich, okazuje 
się jednak, że owa zgodność, nazywana prawdą, wymaga aktu uwo-
dzenia, wymaga uczuciowych starań, wymaga zjednania sobie prawdy 
przez podmiot, którego nawiedza myśl i który równocześnie obcuje 
z rzeczywistością  W innym fragmencie Poza dobrem i złem Nietzsche 
zanotował: „ostatecznie prawda jest kobietą – nie należy się dopusz-
czać na niej gwałtu”37  Nie da się jej uzyskać ani wyzyskać przemocą   

teologii  Nietzsche zatem nie uprzytomnił sobie, nie odnowił ani nie przyswoił 
sobie właściwie żadnych mitów – z pozornym wyjątkiem mitu dionizyjskiego  
(…) Niech nie zmyli nas fakt, że zwłaszcza w Zaratustrze używa on mnóstwa 
symboli  Nie mają one wagi symboli, w które się wierzy; są one elementem bar-
dziej nieobowiązującego języka, ich zamysł i oddziaływanie nigdy nie jest inne” 

36 F  Nietzsche, Poza dobrem i złem, s  5 
37 Tamże, s  167 (p  220) 
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Z szyderstwem odrzuci ona także starania lichych zalotników  stojących 
„ze smętną i zniechęcona miną”  W ostatnich zdaniach Przedmowy  
do Wiedzy radosnej czytamy zaś:

Nie wierzymy już, że prawda pozostanie prawdą, gdy się jej zedrze 
woal; zbyt długo żyliśmy, aby w to wierzyć  Dziś jest dla nas kwestią 
przyzwoitości, że nie należy chcieć oglądać wszystkiego nago  (…) Nale-
ży uszanować wstydliwość, z jaką natura osłania się zagadkami i pstro-
katą niepewnością  Może prawda jest kobietą, która ma swoje głębokie 
powody, by nie wystawiać swoich głębin na pokaz?38

Prawda okazuje się więc bardzo kapryśna  Co więcej, należy jej ka-
prysy, jej woal tajemniczości oraz wstydliwość uszanować  Rzucać się 
na nią czy to z mikroskopem, czy to z systemem metafizycznych po-
jęć to grubiaństwo, które zedrze z niej kreację razem z jej wdziękiem  
Dostrajanie myśli do rzeczy (a więc wypełnianie klasycznej definicji 
prawdy) wcale nie dokonuje się w sposób w pełni kontrolowany przez 
podmiot  Nietzsche atakuje kartezjańską tradycję ego cogito  O „zabo-
bonnych wierzeniach logików” pisze: „Niestrudzenie będę podkreślał 
niewielki fakt, na który ci zabobonni ludzie niechętnie przystają – fakt, 
że myśl przychodzi, gdy «ona» tego chce, a nie gdy «ja» tego chce”39  
W Wiedzy radosnej zaś autor zwierza się, iż nadal czeka, aż prawdziwy 
filozof zdobędzie się na twierdzenie, że „w całym filozofowaniu do-
tychczas nie chodziło wcale o «prawdę», lecz o coś innego, powiedzmy: 
o zdrowie, przyszłość, wzrost, moc, życie   ”40  To właśnie zgodność 
myśli z życiem, wspieranie go, jest nowym kryterium, które zastąpić 
powinno dotychczasowe pragnienie poznania prawdy przez filozofię:

Jeśli jakiś sąd okazuje się fałszywy, dla nas nie jest to zarzutem prze-
ciwko niemu: nasz nowy język może najbardziej zadziwiająco pobrzmie-
wa właśnie w tym stwierdzeniu  Liczy się tylko to, w jakiej mierze sąd 

38 F  Nietzsche, Wiedza radosna, przeł  M  Łukasiewicz, Gdańsk 2008, s  13  
39 F  Nietzsche, Poza dobrem i złem, s  25 (p  17) 
40 F  Nietzsche, Wiedza radosna, s  10 
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taki wspiera życie, służy samozachowaniu życia  (…) Zasadniczo jeste-
śmy skłonni twierdzić, że najbardziej fałszywe (   ) sądy są dla nas naj-
bardziej niezbędnymi sądami, (…) że rezygnacja z fałszywych sądów 
oznaczałaby rezygnację z życia, zanegowanie życia41 

Czy znaczy to jednak, że Nietzsche opowiada się za iluzją? Za sa-
mooszukiwaniem się w imię sprawności prowadzenia (czy wręcz ho-
dowania – niemieckie: Züchtung) życia? Czy teologia Dionizosa byłaby 
snuciem religijnej refleksji ze względu na jej użyteczność w afirmo-
waniu życia, ale z równoczesną pełną świadomością jej ułudy? Chy-
ba jednak nie  Rzekomo obiektywne, zewnętrzne, logiczne kategorie 
prawdy i fałszu przestają obowiązywać  Nietzsche demaskuje ich złud-
ność, pisząc o omawianym już wyżej poznaniu perspektywicznym  
Z tego właśnie powodu może uprawiać taką interpretację boga, która 
pozwoli mu odrzucić kulturę chrześcijańską prowadzącą do mental-
ności niewolniczej  Nietzsche, „uprawiając teologię”, nie orzeka więc 
jakiś realnych predykatów o realnie istniejącym bogu  Skoro Europa 
posługuje się figurą boga, Nietzsche bierze ją na warsztat  Obnaża 
jej słabości i przeformułowuje ją na swoją modłę  Dąży do opisania 
takiego boga, który pozwoli mu uwolnić energię zgromadzoną w na-
piętej cięciwie łuku  Pozwoli sięgnąć dalej niż współczesna mu Euro-
pa i przezwyciężyć diagnozowany przez niego kryzys  Takim bogiem 
jawi się dla Nietzschego Dionizos  Autor Narodzin tragedii prowadzi 
staranną egzegezę postaci starożytnego bóstwa, przedstawia się jako 
jego wierny wyznawca i naśladowca  W żaden sposób nie narusza to 
jednak deklarowanego ateizmu Nietzschego 

Nietzsche jest przede wszystkim ateistą w konfrontacji z klasycz-
nym, metafizycznym pojęciem Boga  W Antychryście, pisząc o swym 
ateizmie, stwierdza:

Nie to nas oddziela, że nie odnajdujemy Boga ani w dziejach, ani 
w przyrodzie, ani poza przyrodą – lecz że tego, co czczone było, nie od-
czuwamy jako „boskie”, lecz jako politowania godne, jako niedorzeczne 

41 F  Nietzsche, Poza dobrem i złem, s  12 (p  4) 
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[absurd], jako szkodliwe, nie tylko jako błąd, lecz jako zbrodnię wzglę-
dem życia [Verbrechen am Leben]   42

Zaraz potem Nietzsche dopisuje po łacinie: deus qualem Paulus 
creavit, dei negatio („Bóg, którego stworzył Paweł, jest zaprzeczeniem 
Boga”)  Ateizm Nietzschego nie wyklucza zatem uprawiania teologii, 
ponieważ ateizm ten wymierzony jest jedynie w określony obraz Boga  
W innym miejscu, wykpiwając pojęcie Opatrzności, które tak chęt-
nie zaakceptowała kultura niemiecka, Nietzsche wygłasza znamienne 
zdanie charakteryzujące jego (anty)teologię: „Bóg taki (…) winien by 
być dla nas tak niedorzecznym Bogiem, żebyśmy musieli go usunąć, 
nawet gdyby istniał”43  Niemieckiego myśliciela nie interesuje zatem 
filozoficzny problem istnienia lub nieistnienia Boga  Nietzsche nie po-
rusza na przykład w ogóle sporów o ontologiczne dowody  Interesuje 
go natomiast samo pojęcie Boga, jego jakościowe uposażenie, które 
wypracowało chrześcijaństwo  Wykonuje pracę radykalnego (anty)te-
ologa, który walczy z określonym obrazem Boga  Jeżeli nie spełni On 
postulowanych cech, należy Go odrzucić, niezależnie od rezultatu on-
tologicznych badań dotyczących Jego esse 

Skoro bóg mentalności niewolniczej nie wytrzymuje genealogicznej 
krytyki, jaka wizja bóstwa jawi się w takim razie Nietzschemu jako 
dopuszczalna? Pierwszą z nich była postać Dionizosa, scharakteryzo-
wana kilka akapitów wyżej  Inna możliwa postać to starotestamen-
talny Jahwe jeszcze sprzed buntu niewolników  O Jego ludzie i o Nim 
samym Nietzsche zapisał w Antychryście:

Lud, który jeszcze sam w siebie wierzy, ma też jeszcze swego własnego 
Boga  Czci w nim warunki, dzięki którym jest górą, swoje cnoty, prze-
rzuca swą radość z siebie, swe poczucie mocy w istotę, której dziękczynić 
za to można44 

42 F  Nietzsche, Antychryst, s  46 (p  47) 
43 Tamże, s  52 (p  52) 
44 Tamże, s  16 (p  16) 
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Pierwotnie Bóg Izraela był „wyrazem świadomości mocy, radości 
z siebie, nadziei pokładanej w sobie”45  Później dokonała się „przeciw-
naturalna kastracja Boga na Boga dobra”  Był to proces przekształca-
nia Boga w pojęcie metafizyczne  Bóg blednie, słabnie:

Nawet najbledsi z bladych jeszcze nim owładnęli, panowie metafizycy, 
albinosy pojęciowe  (…) Teraz przekształcał się w coraz większą cienkość 
i bladość, stał się „ideałem”, stał się „czystym duchem”, stał się absolu-
tum, stał się „rzeczą samą w sobie”    Upadek Boga: Bóg stał się „rzeczą 
samą w sobie”   46

Pierwotnie silny, plemienny Jahwe osłabł – zdaniem Nietzschego – 
pod naporem metafizyki niosącej chorobę moralności  Widząc owego 
osłabionego, schorowanego, pozostającego w przedśmiertnej agonii 
Boga chrześcijaństwa, autor Poza dobrem i złem zapisuje:

Na co dziś ateizm? – „Ojciec”, w bogu, gruntownie podważony; tak 
samo „sędzia”, „nagradzający”  Podobnie jego „wolna wola”: bóg nie 
słyszy – a gdyby słyszał, i tak nie umiałby przynieść pomocy  Co gor-
sza, wydaje się niezdolny do wyraźnej komunikacji: czyżby był niejasną 
istotą? Dzięki wielu rozmowom, pytając, słuchając, właśnie to znalazłem 
jako przyczynę schyłku europejskiego teizmu; odnoszę wrażenie, że in-
stynkt religijny mocno się pleni, co prawda, ale z głęboką nieufnością 
odrzuca teistyczne ukojenie47 

Jak rozumieć tę notatkę? Czy Nietzsche pyta retorycznie: „na co 
dziś ateizm?” W oryginale powyższy fragment otwiera niemiecki 
zwrot: warum heute Atheismus? Można go interpretować przynaj-
mniej na dwa różne sposoby  Być może Nietzsche pyta po prostu: 
„Dlaczego?” Byłoby to wówczas pytanie o przyczyny ówczesnego  
ateizmu w Europie  Ten krótki fragment dostarcza kilku konkretnych 

45 Tamże, s  24 (p  25) 
46 Tamże, s  17-18 (p  17) 
47 F  Nietzsche, Poza dobrem i złem, s  70 (p  53) 
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powodów: w łonie samej religii doszło do osłabienia albo podważe-
nia fundamentalnych tez dogmatycznych  Patriarchalny obraz Boga 
(Bóg jako wyłączny, wszechmocny władca i opiekun rodu ludzkiego) 
wydaje się coraz bardziej wątpliwy  Wątpliwości wzbudza też nauka 
o chrześcijańskiej eschatologii: o niebiańskiej nagrodzie za doczesny 
żywot, piekielnych karach dla grzeszników  Co gorsza, Boga okrywa 
mgła nieprzejrzanej transcendencji  Myśl europejska po Kancie ma 
problem z dotarciem do świata rzeczy samych w sobie, a tam gdzieś 
skrywać się powinien chrześcijański Bóg  Chrześcijaństwo ze swoją 
kulturą i filozofią samo odpowiedzialne jest za odejście chrześcijań-
skiego Boga, samo złożyło Go w ofierze48 

Być może jednak otwierające notatkę warum? należałoby przetłu-
maczyć właśnie jako: „na co dziś ateizm?” – tak jak uczynił to tłu-
macz, Grzegorz Sowinski  Chodziłoby wówczas nie tyle o przyczynę 
sprawczą, co o przyczynę celową  Nietzsche pytałby więc ironicznie 
o to, czy potrzebna jest jakaś wojownicza, świecka ideologia, skoro to 
samo chrześcijaństwo dokonuje dzieła zniszczenia obrazu własnego 
Boga  Jeżeli jednak europejski ateizm jest przeceniany i rzeczywiście 
nie jest Europie tak pilnie potrzebny, a jego pracę wykonuje w zamian 
samo chrześcijaństwo, oznacza to, że chrześcijaństwo ma przed sobą 
jeszcze daleką drogę  Niszcząc metafizyczny obraz wszechmocne-
go, sprawiedliwego, opiekuńczego, kojącego ludzkie lęki Boga, może 

48  W Poza dobrem i złem Nietzsche na ten temat zanotował: „Długa drabina ok-
rucieństwa religijnego ma wiele szczebli; trzy są najważniejsze  Niegdyś bogu 
składano ludzi w ofierze, może takich, których najbardziej kochano – należy tu 
ofiara z pierworodnego, znana wszystkim religiom, jakie istniały w praczasach  
(…) Później, w epoce moralnej ludzkiego rodu, składano bogu w ofierze swe 
najpotężniejsze instynkty, swą «naturę»  (…) Co w końcu pozostało jeszcze do 
składania w ofierze? Czy nie musiano w końcu ofiarować wszystkiego, co pocie-
szające, święte, leczące, wszelkiej nadziei, wszelkiej wiary w ukrytą harmonię, 
w przyszłą błogość i sprawiedliwość? Czy nie musiano ofiarować samego boga 
i, z okrucieństwa wobec siebie, wielbić kamienia, głupoty, ciężaru, losu, nico-
ści? Dla nicości złożyć boga w ofierze – to paradoksalne misterium najwyższego 
okrucieństwa pozostało zarezerwowane dla generacji, która właśnie teraz zaczy-
na nastawać: wszyscy już je w jakimś sensie znamy” (F  Nietzsche, Poza dobrem 
i złem, s  71-72 [p  55]) 
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zbudować jego nowy wizerunek  Filozofia Nietzschego stanowi więc 
ambiwalentny punkt wyjścia: niszczy chrześcijaństwo, ale daje mu 
także szansę głębokiej odnowy  Nietzsche wyliczający poszczególne 
dogmatyczne przymioty Boga, które zostały w Europie podważone, 
wchodzi w dyskurs teologiczny  Jako quasi-teolog przedstawia Euro-
pejczykom zarówno te niemożliwe, jak i wciąż jeszcze możliwe sposoby  
konceptualizacji Boga 

Jeżeli powyższa teza o teologicznym charakterze krytyki religii do-
konanej przez Nietzschego jest możliwa do przyjęcia, należy przejść 
do centralnej idei takiej teologii: do formuły śmierci Boga 

ŚMIERĆ BOGA

Metafora śmierci Boga pojawia się na kartach pism Nietzschego 
w dwóch dziełach  W Tako rzecze Zaratustra protagonista kilkukrot-
nie ogłasza nowinę, że „Bóg umarł”  Czyni to między innymi podczas 
przemowy na rynku miasteczka Pstra Krowa, w rozmowie z ostatnim 
papieżem oraz w mowie o człowieku wyższym  Słowa Zaratustry oka-
zują się zbyt trudne do przyjęcia dla miejskiej gawiedzi, a i w rozmo-
wie z najbliższymi uczniami w Części czwartej przesłanie o śmierci 
Boga nie trafia łatwo do słuchaczy  Problematyczny okazuje się zawsze 
postulat, by odtąd miejsce uśmierconego Boga zajął nadczłowiek  Po-
dobną strukturę ma też chronologicznie wcześniejsza opowieść o czło-
wieku szalonym z Wiedzy radosnej  Tam szaleniec szukający Boga 
wśród niewierzących stwierdza: „Przychodzę za wcześnie (…) jeszcze 
nie czas na mnie”49  Próbuje on uzmysłowić bezmyślnie zadowolonym 
z siebie ludziom nowożytności, że jeżeli ośmielili targnąć się na życie 
swego Boga, to jedyne, co może usprawiedliwić ten straszliwy akt dei-
cidium i zmyć krew z ich noży, to stawanie się samemu bogiem 

Wyrażenie „śmierć Boga” traktuje się na ogół jako metaforę  
Nietzsche posługuje się przecież radykalną dla kultury europejskiej 
prowokacją  Mowa o zabójstwie Boga w Europie uformowanej na 

49 F  Nietzsche, Wiedza radosna, s  138 (125) 
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chrześcijańskiej kulturze wywołuje efekt porównywalny z tym, jaki 
Ewangelia o Bogu konającym na krzyżu i powstającym z martwych 
wywoływała u starożytnych Greków, z którymi na ateńskim Areopa-
gu o nieznanym Bogu próbował dyskutować święty Paweł  Formuła 

„śmierć Boga” bez wątpienia pomyślana została przez Nietzschego jako 
kamień obrazy  Przykładem wywołanego za jej pomocą filozoficznego 
zgorszenia jest reakcja francuskiego tomisty Étienne Gilsona:

Sens Nietzscheańskiej formuły nie jest jasny  Wzięta dosłownie ozna-
czałaby, że pewien byt, zwany Bogiem, w końcu przestał istnieć  Tak 
rozumiane twierdzenie byłoby jednak pozbawione sensu, gdyż nawet 
Grecy utożsamiali pojęcia boskości i nieśmiertelności  (…) Teza, że jakiś 
bóg mógłby umrzeć, również wydaje się absurdalna, gdyż jeśli byłoby to 
prawdziwe, nie byłby to bóg, z samej definicji bowiem jest on nieśmier-
telny50 

Gilson powołuje się również na książkę God, Religion and Modern 
Man popularnego w latach 1960  amerykańskiego tomisty Mortimera 
Adlera, który zapisuje: 

Teologowie śmierci Boga są ateistami  (…) Znajdują oni upodobanie 
w najbardziej obraźliwej dwuznaczności, aby próbować przekonać swo-
ich czytelników, iż wraz ze śmiercią Boga rodzi się nowa teologia (…) 
bądź rozpoczyna nowa era religijnego życia człowieka51 

Zarówno sformułowanie pojawiające się w pismach samego Nie-
tzschego, jak i podjęcie go przez dwudziestowiecznych teologów 
śmierci Boga, próbujących rozwijać intuicje dziewiętnastowiecznego 
filozofa w łonie samego chrześcijaństwa, wywołuje ostrą reakcję ze 
strony filozofii przywiązanej do tradycyjnej ontologii Absolutu  Gilson 
pisze o tym wprost: jest niedorzeczne, aby Ten, który z natury swo-
jej jest nieśmiertelny, mógł umrzeć  Filozoficzni polemiści pokroju 

50 E  Gilson, Bóg i ateizm, przeł  P  Murzański, Kraków 1996, s  118 
51 Tamże, s  119 
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Gilsona starają się więc interpretować myśl Nietzschego jako meta-
foryczne wyrażenie prostej ontologicznej tezy: bytu, który oznaczamy 
terminem „Bóg”, nigdy nie było  Jest to jednak fatalne w skutkach nie-
porozumienie  Nietzsche nie przynależy z całą pewnością do obiekty-
wistycznego nurtu krytyki religii  Poprzednie paragrafy dowodzą, że 
przyjmuje zupełnie inną koncepcję prawdy oraz wchodzi w ostry spór 
z naukami pozytywnymi w sprawie wartości tak zwanego „obiekty-
wizmu”  Według autora Tako rzecze Zaratustra, Bóg chrześcijaństwa 
istniał realnie  Nietzsche nie kwapi się jednak do ontologicznych ba-
dań nad statusem „istnienia realnego”  Nie wyjaśnia, czy różni się ono 
czymś od istnienia intencjonalnego  Nie rozwija żadnej filozoficznej 
teorii, opisującej podział na byty inteligibilne (Bóg jako kulturowa 
idea) oraz byty realne (Bóg istniejący realnie)  To wszystko zapro-
wadziłoby go na manowce metafizycznej tradycji, od której chce się 
zdecydowanie odciąć  Bóg rzeczywiście istniał i rzeczywiście przestał 
istnieć52  Tak brzmi prosta teza nietzscheańskiej teologii  Sednem tej 
teologii jest odważne odrzucenie koncepcji Boga jako nadal obowiązu-
jącego absolutnego, najwyższego, metafizycznego pryncypium53 

Co więcej, jak starałem się wykazać, Nietzsche jest teologiem po-
gańskim  Nie musi trzymać się metafizycznego konceptu wszech-
mogącego, niezmiennego Absolutu, który przyswoiła sobie teologia 
chrześcijańska  Sięgając do tradycji greckiej, wbrew temu, co zapisał 
Gilson, Nietzsche odnajduje chociażby casus boga Pana, który ogłasza 

52 Jestem zatem skłonny interpretować Nietzscheańską metaforę zgodnie z drugą 
spośród dziewięciu definicji śmierci Boga, sporządzonych przez Thomasa Alti-
zera i Williama Hamiltona: „there once was a God, to whom adoration, praise 
and trust were appropriate, possible, and even necessary, but now there is no 
such God” (T J J  Altizer, W  Hamilton, Radical Theology and the Death of God, 
[Indianapolis] 1966, s  x-xi) 

53 Na ten temat kilka istotnych zdań zapisuje we wstępie do angielskiego wydania 
swej książki Gianni Vattimo: „Nietzsche could not state a thesis like the nonexi-
stence of God because the claim to its absolute truth would have to be upheld as 
a metaphysical principle, that is, as the true ‘structure’ of reality having the same 
function as the traditional God of metaphysics  (…) In sum, for Nietzsche ‘God 
is dead’ means nothing else than the fact that there is no ultimate foundation” 
(G  Vattimo, After Christianity, New York 2002, s  3) 
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żeglarzowi Tamusowi swoją śmierć, a następnie rzeczywiście umie-
ra54  Innego przykładu dostarcza chętnie omawiana przez Nietzschego 
mitologia skandynawska  Staroislandzki termin Ragnarökr oznacza 
zmierzch bogów  Jest to zapowiedź kresu doczesnej epoki i zwiasto-
wanie fizycznej śmierci dawnego panteonu bóstw  Ragnarökr działa 
według podobnej zasady, co grecka Moira  Nietzsche podkreśla, że 
w przypadku Moiry oraz zmierzchu bogów możliwe było rzucenie wy-
zwania bogom, szyderstwo z nich  Towarzyszyła temu cicha satysfak-
cja z faktu, że przeminą, bądź, że nie są wszechwładni  Tym wierzący 
w Moirę lub Ragnarökr różnił się od chrześcijanina całkowicie pod-
porządkowującego się Bogu  Pogańscy bogowie okazują się śmiertelni, 
a to kwestionuje ich wszechmoc55 

Przywoływany już powyżej Tomáš Halík, podobnie jak Gilson, 
również zastanawia się nad niedosłownością Nietzscheańskiego afo-
ryzmu  Z frapującego go wyrażenia „śmierć Boga” wyciąga jednak od-
mienne niż francuski tomista wnioski:

Zdanie „Bóg umarł” jest bezsensowne zarówno w kontekście pozy-
tywistycznego ateizmu, jak i klasycznej metafizyki – Bóg, którego nie 
ma, i Bóg, który jest ponad wszystkim, Pierwszy Poruszyciel nie może ex 
definitione umrzeć  W tym samym stopniu, w jakim nad teologiczną in-
terpretacją wiary chrześcijańskiej zaciążyła grecka metafizyka, zdanie to 
jest dla chrześcijan niezrozumiałe i całkiem nie do przyjęcia  Czy jednak 
chrześcijaństwo nie ma innego wyboru, jak tylko pozytywnie zrozumieć 
sens i zinterpretować głębokie doświadczenie duchowe, jakie (być może) 
za tym zdaniem się kryje?56

54 R  Graves, Mity greckie, s  101  „Pan jest jedynym bogiem, który umarł za na-
szych czasów  Wiadomość o jego śmierci otrzymał niejaki Tamus, żeglarz pły-
nący na statku zmierzającym do Italii, mijający po drodze wyspy Paksoj  Rozległ 
się boski głos na morzu: «Czy to ty, Tamusie? Gdy dotrzesz do Palodes, nie za-
pomnij obwieścić, że wielki bóg Pan zmarł!»”

55  Por  F  Nietzsche, Jutrzenka (130), s  108-109 
56 T  Halík, Wzywany czy niewzywany, s  89-90 
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Słowa czeskiego teologa i filozofa są, oczywiście, trudne do przy-
jęcia dla tradycyjnego chrześcijaństwa  Zdaniem Halíka, jeden z naj-
większych obrazoburców Europy, autor Antychrześcijanina, ma stać 
się nauczycielem duchowości współczesnego chrześcijaństwa  Za tym 
kontrowersyjnym pomysłem stoi bardzo odważna wizja komplemen-
tarności współczesnego teizmu i ateizmu  Nietzscheański ateizm wno-
si w historię chrześcijaństwa cenne doświadczenie religijne  Śmierć 
Boga może stać się dla chrześcijan śmiercią dawnego boga idolatrii 
i otworzyć ich na nowy, czysty, nieskażony kult 

Rozważając śmierć Boga i jej kontrowersyjną interpretację jako no-
wego otwarcia dla chrześcijaństwa, należy zastanowić się także nad 
tym, w jaki sposób Nietzsche definiuje „dobrą śmierć”  Skoro Bóg 
umarł, a Nietzsche jest kronikarzem tego wiekopomnego zgonu, war-
to zbadać, czy śmierć ta spełniała warunki dobrej śmierci, sformuło-
wane przez niemieckiego filozofa  W Części pierwszej dzieła Tako rze-
cze Zaratustra tytułowy bohater wygłasza mowę „o wolnej śmierci”  
Zaratustra przekonuje słuchaczy: „wielu umiera za późno, niektórzy 
umierają zbyt wcześnie  Obco brzmi jeszcze nauka: Umieraj w porę!”57 
Chcąc zrozumieć Nietzscheańskie pojęcie dobrej śmierci, należy od-
czytać owo wezwanie do umierania na czas, we właściwym czasie (zur 
rechten Zeit)  Zaratustra naucza o „śmierci dokonującej” (ein vollbrin-
gender Tod)  Należy domyślać się, że w ten sposób odwołuje się wprost 
do słów wypowiedzianych przez Jezusa konającego na krzyżu  (To nie 
przypadek, że w języku polskim słowo „do-konać” jest zintensyfiko-
waną formą czasownika „konać”, czyli „kończyć” ) Polski przekład 
Ewangelii świętego Jana podaje: „A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: 
«Wykonało się!» I skłoniwszy głowę, oddał ducha” (J 19, 30)  W Biblii 
Lutra cytat ten brzmi właśnie: Es ist vollbracht! 

A zatem wspominając o „śmierci dokonującej” (ein vollbringender 
Tod), Zaratustra ma na myśli śmierć mesjańską, torującą drogę zbawie-
niu, nowym perspektywom, wypełniającą do końca mesjański czyn  
W odróżnieniu od konającego w opuszczeniu Jezusa, śmierć opiewana 
przez Zaratustrę ma wydarzyć się „w otoczeniu ślubujących i nadziei 

57 F  Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, s  53 
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pełnych”58  Dla żywych staje się ona „bodźcem i ślubowaniem”  Nie-
mieckie słowo der Stachel, które w tym akurat fragmencie tłumacz 
Wacław Berent oddaje jako „bodziec”, interpretować można też jako 
„kolec” lub „cierń”  Zaratustra często mówi o takim bolesnym bodźcu, 
przyrównywanym do kolca wchodzącego w ciało i wywołującego ból59  
Dobra, wolna śmierć ma więc stać się koroną cierniową dla otaczają-
cych umierającego  Cierń taki wzbudza ból, ale ból ten (według Za-
ratustry) wywołuje w cierpiącym twórczość, rozmach, potęgę  Jest to 
jedna z centralnych idei Tako rzecze Zaratustra: pełna afirmacja życia 
i zgoda na wieczny powrót wszystkiego dokona się tylko wtedy, gdy 
zaakceptowany zostanie także ból60  Dobra śmierć musi być według 
Zaratustry śmiercią wolną  Przychodzi, ponieważ umierający sam tego 
chce  Tylko wówczas ci, których konający opuszcza, mają szansę wy-
korzystać śmierć mistrza do wykonania śmiałego kroku naprzód, do 
porzucenia go, co stanowi przecież niezbywalny warunek, aby mistrz 
do nich powrócił 

Nietzscheański nauczyciel komentuje także śmierć Jezusa  Nazywa 
go „owym Hebrajczykiem”  Wedle słów Zaratustry, Jezus umarł „zbyt 
wcześnie”  Dopadła go tęsknota za śmiercią  W odróżnieniu od Zara-
tustry, zbyt krótko przebywał na świecie, by docenić doczesne życie  
Uważny czytelnik Tako rzecze Zaratustra pamięta, że w pierwszych 
słowach swego dzieła Nietzsche wyraźnie odróżnia protagonistę od 
postaci Chrystusa  Jezus w wieku lat trzydziestu rozpoczyna proro-
cką działalność, która zakończy się wyprawą do Jerozolimy i męczeń-
ską śmiercią  Zaratustra, osiągnąwszy „wiek Chrystusowy”, udaje się 
w góry, gdzie przez kolejne dziesięć lat uczy się radości i śmiechu  Do-
piero później, bogatszy o umiejętność afirmacji świata, decyduje się na 
zejście do miasteczka Pstra Krowa 

58 Tamże 
59 Por  np  w punkcie 2 O starych i nowych tablicach w Części trzeciej Tako rzecze 

Zaratustra czytamy o konieczności będącej wolnością, „kolcem wolności igra-
jącym błogo” (wo die Notwendigkeit die Freiheit selber war, die selig mit dem 
Stachel der Freiheit spielte) 

60 Por  np  Druga pieśń taneczna, punkt 3 lub Pieśń pijana w: F  Nietzsche, Tako 
rzecze Zaratustra.
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Interpretacja śmierci Boga zaproponowana kilka akapitów powyżej 
przez Halíka może zostać podjęta tylko wówczas, gdy Boży zgon uzna-
my właśnie za dobrą śmierć w rozumieniu Nietzschego  Chrześcijański 
Bóg powinien więc dobrowolnie zrezygnować z metafizycznych prero-
gatyw wszechmocy i doskonałości  Odejście takiego metafizycznego 
obrazu Boga staje się cierniem dla wyznawców otaczających konają-
cego  Bolesne ukłucie śmierci Boga zmusza, by Go porzucić, ale wedle 
słów Zaratustry tylko w taki sposób odnaleźć można Go ponownie61 

WALKA

W zarysowanej powyżej interpretacji śmierć Boga pozostaje jed-
nak nadal problematyczna  Nawet jeśli zaakceptowana zostanie teza, 
że Bóg, którego śmierć ogłaszają szaleniec oraz Zaratustra, jest wy-
łącznie Bogiem metafizyki62; nawet jeśli czytelnik zgodzi się, że śmierć 
Boga może spełniać warunki „wolnej śmierci”, a tym samym stanowić 
twórcze otwarcie przed wierzącymi nowych horyzontów – wciąż trud-
no przystać na postulowaną przez Halíka kompatybilność ateizmu 

61 Trudno nie przywołać tu pokrewnego Nietzschemu Sørena Kierkegaarda, któ-
rego pism, wedle ustaleń Karla Jaspersa, niemiecki filozof nigdy nie poznał, ale 
z którymi doskonale współbrzmi orędzie Zaratustry o konieczności porzucenie 
ukochanego obiektu po to, aby odzyskać go na wieczność  W Bojaźni i drżeniu 
Kierkegaard w opowieści o księżniczce i rycerzu dowodzi, że tylko dokonanie 
przez młodzieńca ostatecznej rezygnacji pozwala mu zachować ukochaną na 
wieczność  Por  S  Kierkegaard, Bojaźń i drżenie, przeł  J  Iwaszkiewicz, Kraków 
2008, s  72-77; K  Jaspers, Rozum i egzystencja; Nietzsche a chrześcijaństwo, przeł  
Cz  Piecuch, Warszawa 1991 

62 Do takich wniosków dochodzi Paul Ricoeur, analizując orędzie człowieka szalo-
nego: „Wszyscy znają sławny okrzyk szaleńca z Wiedzy radosnej: «Bóg umarł» – 
ale od razu nasuwa się pytanie, który bóg umarł, a dalej, kto go zabił, czy na-
prawdę zabójstwo to jest zbrodnią, i wreszcie – jaki autorytet posiada to orze-
czenie zgonu  (…) Jaki bóg umarł? Możemy odpowiedzieć: bóg metafizyki i bóg 
teologii – o tyle, o ile teologia opiera się na metafizyce pierwszej przyczyny, bytu 
koniecznego, pierwszego poruszyciela pojętego jako źródło wartości i dobro ab-
solutne” (P  Ricoeur, Religia, ateizm, wiara, w: tegoż, Egzystencja i hermeneutyka, 
przeł  E  Bieńkowska, Warszawa 1985, s  35-36) 
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i teizmu z innego powodu  Kompatybilność taka możliwa będzie 
tylko wówczas, gdy teizm i ateizm zwrócą się ku sobie z propozycją 
współpracy  Dopóki ich wzajemne relacje definiuje ostra walka, trud-
no przystać na takie odczytanie figury śmierci Boga, jakie proponował 
w przytaczanych wyżej cytatach Tomáš Halík  Aby ocalić tę interpre-
tację, trzeba zatem wykazać, że to, co zachodzi pomiędzy Nietzschem 
a chrześcijaństwem, nie jest – lub raczej: nie jest wyłącznie – bezpar-
donową, brutalną walką 

Nietzsche w swym autobiograficznym Ecce homo przyznaje szcze-
rze: „z natury jestem wojowniczy  Atakowanie należy do moich 
instynktów”63  Kilka wersów dalej rozwija tę myśl, formułując cztery 
punkty charakteryzujące jego praktykę toczenia wojny:

Po pierwsze: atakuję tylko rzeczy zwycięskie – czasem czekam, aż 
takimi się staną  Po drugie: atakuję tylko te rzeczy, wśród których nie 
znajdę sprzymierzeńców, wśród których będę występował sam  (…) 
Po trzecie: nigdy nie atakuję osób – osobą posługuję się tylko jako sil-
nym szkłem powiększającym, za pomocą którego można uwidocznić 
jakąś powszechną, ale przemykającą się, trudno uchwytną nędzę  (…) 
Po czwarte: atakuję tylko te rzeczy, dla których wykluczone jest jakie-
kolwiek poróżnienie między osobami i gdzie nie występują w tle złe do-
świadczenia  Przeciwnie, atak jest u mnie dowodem życzliwości, wielkiej 
wdzięczności  Wyrażam cześć, wyróżniam w ten sposób, że wiążę swe 
imię z imieniem danej rzeczy lub osoby: za czy przeciw – jest mi wtedy 
obojętne  Gdy wypowiadam wojnę chrześcijaństwu, to przystoi mi to, 
bo z tej strony nie zaznałem żadnych fatalności ani zahamowań – najpo-
ważniejsi chrześcijanie zawsze byli mi życzliwi64 

Wszystkie cztery punkty łatwo odnieść można do stosunku, któ-
ry Nietzsche żywił wobec chrześcijaństwa  Po pierwsze, chrześcijań-
stwo stało się obiektem ataku Nietzschego, ponieważ za jego życia 
rzeczywiście stanowiło na gruncie europejskim zwycięską formację  

63 F  Nietzsche, Ecce homo, s  29 
64 Tamże, s  30 
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Nietzsche dostrzegał oczywiście, że był to kolos na glinianych no-
gach, już chylący się ku upadkowi  Obiektem ataku jest jednak bez 
wątpienia chrześcijaństwo tryumfujące, posiadające jeszcze wówczas 
pełnię władzy duchowej i politycznej  Po drugie, w żadnym wypadku 
Nietzsche nie szuka i w swoim czasie nie znajduje wśród chrześcijan 
sprzymierzeńców  Cechuje go radykalna samotność  Po trzecie, walki 
z chrześcijaństwem nie da się w przypadku Nietzschego sprowadzić 
do jakichś zarzutów ad personam  Po czwarte, nie jest ona również po-
dyktowana partykularnym, osobistym, negatywnym doświadczeniem 
w obcowaniu z chrześcijanami  Nietzsche sięga w swej krytyce dużo 
głębiej  Poprzez genealogię dotrzeć chce do fundamentów  Przyznaje 
jednak, że atak jest u niego „dowodem życzliwości, wielkiej wdzięcz-
ności”  To sformułowanie budzi nadzieję, że iskrzenie pomiędzy nie-
mieckim myślicielem a chrześcijaństwem nie musi okazać się zwiastu-
nem gwałtownej walki, ale (być może) twórczej, wzajemnej inspiracji 

Do takich właśnie wniosków dochodzi Karl Jaspers  Zwraca uwagę 
na szczególną dialektykę zarówno myśli, jak i życiowej postawy, która 
była udziałem Nietzschego  Autor Tako rzecze Zaratustra w zaskaku-
jący sposób utożsamiał się z przeciwnikiem, dążąc równocześnie do 
przezwyciężenia go i wyprowadzenia swojej myśli dalej, ku nowym, 
oderwanym od przeciwnika horyzontom  Nietzsche nie zaprzeczał 
gwałtownie własnemu zapośredniczeniu w chrześcijaństwie, ale zapo-
średniczenie to próbował przekuć w odskocznię, nadającą mu dyna-
mikę  Karl Jaspers nie waha się więc napisać, że Nietzsche w jakimś 
sensie pragnie dalszego trwania chrześcijaństwa:

U Nietzschego zawsze jest już po walce, w walce tkwi już jakby za-
przestanie walki; gdyż włącza przeciwnika, przemienia się niejako w nie-
go, nie chce go zniszczyć, pragnie jego dalszego trwania, nawet dalszego 
trwania chrześcijaństwa65 

Zagadnienie wojny w myśli Nietzschego interpretuje także Krzysz-
tof Michalski  Jego wizja wydaje się momentami bliska filozofii 

65 K  Jaspers, Nietzsche a chrześcijaństwo, s  243 
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Michela Foucault  W zbiorze esejów Płomień wieczności Michalski opi-
suje świat pełen różnic  Różnimy się względem otoczenia, względem 
innych, których napotykamy  Taka konfrontacja z nieznanym może 
nam przynieść odkrycie nowych horyzontów, ale zawsze pozostaje 
ona niebezpieczna, nieoswojona przez uniwersalizujący rozum  Z tego 
powodu Michalski podkreśla w filozofii Nietzschego wagę konfliktu 
czy wręcz wojny z otoczeniem:

Konflikt, i to konflikt nieograniczony, a więc taki, o którym nie wia-
domo, jak się skończy, nie da się nigdy, na zawsze, wyeliminować  Czy 
inaczej wojny – konfrontacji bez granic – nie da się uniknąć  I to nie tyl-
ko jako nieuniknionego zła – lecz także, a nawet przede wszystkim jako 
nieusuwalnego składnika życia, ba, jako sedna życia  „Wiara w [możli-
wość powszechnej] zgody i możliwość eliminacji walki jest zasadniczym 
błędem – zanotuje Nietzsche – Oznaczałoby to śmierć!”66

Michalski odnajduje także bardzo Foucaultowski cytat w tekście 
Tako rzecze Zaratustra: „Mówicie, że dobra sprawa uświęca nawet 
wojnę? A ja powiadam wam: to dobra wojna uświęca każdą sprawę”67  
Wojna stanowi ontologiczne pryncypium rzeczywistości  Ta wypo-
wiedź Zaratustry przywodzi na myśl błyskotliwe odwrócenie klasycz-
nej formuły wojny autorstwa Clausewitza, dokonane przez Foucaulta 
podczas wykładów w Collège de France68 

66 K  Michalski, Płomień wieczności, s  80-81 
67 F  Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, s  36 (Część pierwsza – Mowy Zaratustry: 

O wojnie i ludzie wojennym) 
68 „Tak więc obok pierwszej hipotezy, głoszącej, że mechanizm władzy podlega za-

sadniczo i z istoty na represji, mielibyśmy drugą hipotezę, zgodnie z którą wła-
dza to wojna, wojna prowadzona z użyciem innych środków  I w tym momencie 
odwrócilibyśmy twierdzenie Clausewitza, mówiąc, że polityka to wojna prowa-
dzona innymi metodami  (…) Z jednej strony mamy hipotezę (…): mechanizm 
władzy to represja; z drugiej – tę, którą (…) nazwę hipotezą Nietzschego: u pod-
łoża stosunków władzy tkwi wojenne ścieranie się sił” (M  Foucault, Trzeba bro-
nić społeczeństwa: Wykłady w Collège de France, przeł  M  Kowalska, Warszawa 
1998, s  28-29) 
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Taka wizja wojny w filozofii Nietzschego zdaje się godzić w kon-
cepcję kompatybilności teizmu i ateizmu  Toczenie walki, według 
Michalskiego, ma być dla Nietzschego sposobem napotykania rady-
kalnej odmienności, a nie próbą nawiązywania współpracy i utożsa-
miania się z wrogiem  W zaprezentowanej powyżej wizji wojny Nie- 
tzsche poprzez wytworzenie olbrzymiego napięcia chce uzyskać ener-
gię potrzebną do pójścia naprzód  Porównuje je do wystrzelenia strza-
ły z łuku  W ten sposób miałby radykalnie zerwać z religią  

Sam Michalski proponujący powyższą koncepcje wojny i wal-
ki u Nietzschego przyznaje jednak, że dla niemieckiego myśliciela 

„możliwość eliminacji walki jest zasadniczym błędem”, a to oznacza, 
że błędne wydaje się także ostateczne wyeliminowanie posiadania 
przeciwnika  Pytanie, które pozostaje do rozstrzygnięcia, brzmi: czy 
Nietzsche zamierza ostatecznie wyniszczyć starego przeciwnika (czyli 
chrześcijaństwo) i w imię pryncypium walki wyszukać sobie nowego 
wroga, czy też, jak chciałby Jaspers, pragnie dalszego trwania chrześ-
cijaństwa jako swojego niezbędnego oponenta?

Na korzyść Jaspersowskiej interpretacji pojęcia walki w myśli Nie- 
tzschego przemawia wiele adekwatnych cytatów w pismach omawia-
nego tu dziewiętnastowiecznego krytyka religii  W Zmierzchu bo-
żyszcz Nietzsche zapisał:

triumfem jest nasze uduchowienie wrogości  Polega ono na głębokim 
zrozumieniu wartości, jaką stanowi posiadanie wrogów: krótko mówiąc, 
na czynieniu i wnioskowaniu przeciwnie do tego, jak niegdyś czynio-
no i wnioskowano  Kościół zawsze chciał unicestwienia swych wrogów: 
my, immoraliści i anty-chrześcijanie, widzimy naszą korzyść w tym, że 
Kościół istnieje    (…) Rezygnujemy z wielkiego życia, jeśli rezygnujemy 
z wojny69 

Takie postawienie sprawy przez Nietzschego skłania raczej do cy-
towanych powyżej słów Jaspersa o „dalszym trwaniu chrześcijaństwa”  
W Tako rzecze Zaratustra Nietzsche przyznaje jasno: „i wrogów mi 

69 F  Nietzsche, Zmierzch bożyszcz, s  28-29 
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trzeba do szczęścia!”70 Chrześcijaństwo mogłoby więc trwać jako ini-
mici necessarii 

Skomplikowane relacje z wrogami, nacechowane subtelną sympatią, 
ale i gwałtowną agresją, Nietzsche charakteryzuje, posługując się wie-
lokrotnie, na kartach różnych prac, metaforą łuku i strzały lub wyrzu-
canej w dal włóczni  W Przedmowie do Poza dobrem i złem pojawiają 
się następujące słowa:

walka z tysiącletnią presją chrześcijańskiego Kościoła (…) zaowocowa-
ła w Europie wspaniałym napięciem ducha, napięciem, jakiego nie znał 
świat; z tak napiętego łuku można dziś strzelać do najbardziej odległych 
celów  (…) My jeszcze mamy całą tę niedolę ducha i całe to napięcie jego 
łuku! Może też strzałę, zadanie, cel, kto wie?   71

W Tako rzecze Zaratustra tytułowy bohater wspomina między in-
nymi: „Włócznia, którą w swych wrogów cisnę! Jakże jestem wdzięcz-
ny nieprzyjaciołom swoim, że wreszcie włócznią miotać mogę!”72 

W innym fragmencie natomiast, drżąc o przyszłe losy Europejczyka, 
wypowiada słowa: „Biada! Zbliża się czas, gdy człowiek niezdolny bę-
dzie wyrzucić strzały tęsknoty ponad człowieka, gdy zwiotczeje cię-
ciwa łuku jego!”73 Zagrożeniem dla napiętego łuku jest uczony (der 
Gelehrte), czyli przedstawiciel obiektywnych nauk, i jego „jezuityzm 
średniactwa” (Jesuitismus der Mittelmässigkeit): „w jezuityzmie śred-
niactwa, który instynktownie stara się unicestwić niezwykłego czło-
wieka i złamać albo – jeszcze lepiej! – poluźnić wszelki napięty łuk”74 

Napięty łuk to – zdaniem Nietzschego – błogosławieństwo jego 
czasów  Właśnie ta napięta do granic możliwości sytuacja konfliktu 
pomiędzy starym światem metafizyki oraz pozytywnej nauki a nową 
filozofią Nietzschego przyniesie Europie wspaniałe owoce  Zwiotcze-
nie sił, poluzowanie cięciwy, a więc próba zbudowania osłabiającego 

70 F  Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, s  62 
71 F  Nietzsche, Poza dobrem i złem, s  6 
72 F  Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, s  62 
73  Tamże, s  12 
74 F  Nietzsche, Poza dobrem i złem, s  146 (p  206) 
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obie strony kompromisu, ma okazać się według Nietzschego zgub-
na w skutkach  Wówczas zabraknie niezbędnej do śmiałego skoku 
naprzód odskoczni  Karl Jaspers w pracy Nietzsche a chrześcijaństwo 
w taki oto sposób scharakteryzował głównego bohatera swojej książki:

Jego myślenie wyrosło z chrześcijaństwa, powodowane jedynie 
chrześcijańskimi pobudkami  Jego walka z chrześcijaństwem nie ma by-
najmniej na celu zwykłego wyrzeczenia się chrześcijaństwa, odrzucenia 
go i uwolnienia się od niego, lecz zmierza do przezwyciężenia go i prze-
ścignięcia, i to za pomocą sił, które chrześcijaństwo i tylko ono rozpo-
wszechniło w świecie75  

Pytanie o przyszłość chrześcijaństwa w wizji Nietzschego jest 
więc pytaniem o możliwość ostatecznego tryumfu nowej antropolo-
gii i definitywnego obalenia starej formacji religijnej  Czy Nietzsche 
zgodziłby się na zaprzestanie walki i wyczerpanie olbrzymiego rezer-
wuaru możliwości twórczych przekształceń, które daje wchodzenie 
w nieustanny konflikt z otoczeniem? Zapewne nie  Oznacza to jed-
nak, że chrześcijaństwo powinno dotrzymać mu kroku, by móc wciąż 
wadzić się z nim i zasługiwać tym samym na „życzliwość i wielką  
wdzięczność” 

PRZYSZŁOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSTWA

Podsumowując prowadzone w tym artykule rozważania nad kryty-
ką religii sformułowaną przez Nietzschego, chciałbym przedstawić na 
koniec, w jaki sposób niemiecki myśliciel pisze o przyszłości chrześ-
cijaństwa  Spróbuję odpowiedzieć na sformułowane powyżej pytanie, 
czy zdaniem Nietzschego chrześcijaństwo zdolne jest dotrzymać mu 
kroku i stanowić godnego przeciwnika w wielkiej filozoficznej wojnie 

Na początku należy odnotować, że Nietzsche jest świadomy przeło-
mowego charakteru swojej filozofii, ale także przełomowego momentu 

75 K  Jaspers, Nietzsche a chrześcijaństwo, s  178 
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dziejowego, w którym przyszło mu żyć  Badanie genealogiczne obnaża 
słabość i iluzoryczność religii chrześcijańskiej  Ogłoszenie jego wyni-
ków staje się przełomem:

Co dawniej było tylko chore, stało się dziś nieprzyzwoite – nieprzy-
zwoitością jest być dzisiaj chrześcijaninem  (…) Każda praktyka każdej 
chwili, każdy instynkt, każda stająca się czynem ocena wartości jest dziś 
przeciwchrześcijańska: jakim potworem fałszu musi być człowiek nowo-
czesny, że się mimo to nie wstydzi zwać jeszcze chrześcijaninem!76

Koniec XIX wieku dokonuje w Europie niezwykle istotnego prze-
kształcenia  Autobiograficzne wyznanie Nietzschego: „nie znam 
w ogóle ateizmu jako wyniku, a tym mniej jako zdarzenia: rozumie 
się on u mnie na podstawie instynktu”77 – coraz częściej przyjmowane 
jest jako oczywistość  Dawniej w chrześcijańskiej Europie obowiązy-
wała formuła Tertuliana z traktatu De testimonio animae: „dusza z na-
tury chrześcijańska” (anima naturaliter christiana)  Radykalne zerwa-
nie Nietzschego polega właśnie na zakwestionowaniu oczywistości tej 
formuły  Nietzsche antycypuje moment, w którym oczywistością jest 
niewiara, a nie wiara chrześcijańska  Bardzo trafnie ujmuje to Charles 
Taylor we wstępie do książki A Secular Age:

Why was it virtually impossible not to believe in God in, say, 1500 
in our Western society, while in 2000 many of us find this not only easy, 
but even inescapable?

Dlaczego w naszych zachodnich społeczeństwach w roku, powiedzmy, 
1500 niewiara w Boga wydawała się zupełnie niemożliwa, a w roku 2000 
wielu z nas nie tylko uważa, że przychodzi ona z łatwością, ale że jest 
wręcz nieunikniona?78

76 F  Nietzsche, Antychryst, s  36-37 (p  38) 
77 F  Nietzsche, Ecce homo, s  35 
78 Ch  Taylor, A Secular Age, Cambridge, Massachusetts–London 2007, s  25 
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W nowym duchowym pejzażu, w którym wiara w Boga nie jest już 
czymś oczywistym, na nowo należy pomyśleć rolę Boga, człowieka i re-
ligii  Można domniemywać, że wedle nietzscheańskiej nauki miejsce  
uśmierconego Boga zająć ma nadczłowiek79:

Niegdyś mawiano: Bóg; (…) ja was nauczyłem mawiać: nadczłowiek  
Bóg jest domniemaniem: lecz ja pragnę, aby domniemania wasze nie się-
gały dalej niż wasza wola twórcza  Czy zdołalibyście Boga stworzyć? – 
Więc milczcie mi o wszystkich bogach! (…) Bóg jest domniemaniem: 
lecz ja pragnę, aby domniemania wasze nie wykraczały poza to, co jest 
do pomyślenia  Czy zdołalibyście pomyśleć sobie Boga? – Lecz niech 
wam to wolę prawdy znamionuje, iż wszystko przeistacza się w myślane 
po ludzku, po ludzku widzialne, po ludzku odczuwane! Swoje własne 
zmysły powinniście domyśleć do końca!80

Powyższy cytat, mimo swej pozornej oczywistości, pozostaje jed-
nak bardzo dwuznaczny  Można go interpretować jako ostateczne ze-
rwanie z Bogiem  Zaratustra przyzywa nadczłowieka, o Bogu zaś nie 
ma już co myśleć ani mówić  Wspominane przez Zaratustrę „domnie-
manie” (a więc zapewne słabe poznanie przy pomocy religijnych auto-
-iluzji zaleczenia swoich lęków) nie powinno przeważyć nad twórczą 

79 Z taką wykładnią nie zgadza się oczywiście Martin Heidegger, poświęcający Nietz-
schemu wiele ze swoich pism  W Drogach lasu rozważa zakończenie pierwszej czę-
ści Tako rzecze Zaratustra  Pojawiające się tam słowa: „Pomarli bogowie wszyscy: 
niechże więc za wolą naszą nadczłowiek żyje” Heidegger komentuje: „można by, 
myśląc po prostacku, mniemać (…), że Nietzsche na miejscu Boga stawia człowie-
ka”  Szybko jednak ripostuje: „człowiek nigdy nie może ulokować się na miejscu 
Boga, ponieważ istota człowieka nigdy nie sięga obszaru istoty Boga”  Heidegger 
uważa, że metafizyczne owo metafizyczne miejsce opustoszałe po śmierci może 
pozostać puste  Nadczłowiek natomiast zajmie inne miejsce, „w stosunku do któ-
rego pozostaje w wyróżnionym związku [Beziehung]”  To inne miejsce to – zda-
niem Heideggera – „podmiotowość” (Subjektität)  Myśl Heideggera można by więc 
wpisać w historię emancypacji podmiotu spod władzy ograniczających go struk-
tur, ostatnią strukturą do przezwyciężenia jest metafizyka, którą uosabiało stare 
pojęcie Boga  Por  M  Heidegger, Powiedzenie Nietzschego „Bóg umarł”, w: tegoż, 
Drogi lasu, przeł  J  Gierasimiuk i in , Warszawa 1977, s  179 

80 F  Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra..., s  63 
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wolą nadczłowieka  Być może jednak ze słów Zaratustry da się wy-
ciągnąć inny wniosek: wniosek, aby na nowo pomyśleć Boga  Należy 
pomyśleć sobie takiego Boga, który nie przekroczy siły i woli twórczej 
nowego człowieka  W nowej post-Zaratustriańskiej pobożności nie 
należy zdawać się na transcendentną tajemnicę, której człowiek pod-
porządkowuje się ulegle  Być może powinien ją współkreować poprzez 
własną twórczą wolę  Zostanie ona wówczas sprowadzona do wymiaru 
ludzkiego, ale czy oznacza to w sposób konieczny jej deprecjację?

Zaratustra wprost głosi ateizm: „wreszcie abym wam, przyjaciele, 
całkowicie serce swe objawił: jeśliby bogowie byli, jakże zniósłbym, 
abym bogiem nie był! Dlatego nie ma bogów”81  

Jest to quasi dowód na nieistnienie bogów  Dlaczego jednak Zaratu-
stra sam nie chce stać się bogiem wśród bogów? Wówczas mógłby wy-
trzymać istnienie bogów, a tym samym ów quasi dowód na ich nieist-
nienie zostałby obalony  Zaratustra posiada przygotowaną odpowiedź: 
„Cóż by pozostawało do tworzenia, gdyby bogowie istnieli!”82 Nie chce 
sam stać się bogiem, ponieważ to odebrałoby mu jego najważniejszą 
ludzką cechę: potęgę twórczości  Dlaczego jednak Zaratustra odmawia 
stania się twórczym bogiem? Dlaczego nie dąży, by być jak Stwórca 
Wszechświata, i zamiast tego stwierdza, że istnienie bogów przekreśla 
perspektywy twórczości? Nauczyciel cnoty darzącej występuje prze-
ciwko metafizycznemu architektowi Wszechświata  Metafizyczny, zra-
dykalizowany obraz Boga–Stwórcy skazuje człowieka jedynie na funk-
cję biernego kustosza Bożej chwały stworzenia  W świecie urządzo-
nym wedle prawideł metafizyki wszystko zostało już zawczasu stwo-
rzone i pomyślane  Nawet jeśli poprzez jednostkowe czyny człowiek 
powołuje do życia potomstwo, wspaniałe budowle lub dzieła kultury, 
jest jedynie odtwórcą napisanego z góry, metafizycznego scenariusza  
Aby obalić quasi dowód Zaratustry na nieistnienie bogów, trzeba po-
myśleć takiego boga, który nie domyka dzieła stworzenia  Pozostawia 
je kruchym, wrażliwym na twórcze uderzenia rzeźbiarskiego młota, 
który chwyta do rąk pod koniec cytowanej powyżej mowy Zaratustra 

81 Tamże, s  63 
82 Tamże, s  64 
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Wydaje się, że sam Nietzsche charakteryzuje takiego Boga niedo-
mykającego Wszechświat w metafizycznym systemie  Mógłby on zo-
stać usłyszany przez Europę dopiero po wypełnieniu się miażdżącej 
nietzscheańskiej krytyki chrześcijaństwa:

Wszystko, co głębokie, lubi maskę; a najgłębsze sprawy wręcz niena-
widzą obrazu i metafory  Czyż nie jest tak, że dopiero przeciwieństwo 
mogłoby być prawowitym przebraniem, w którym przechadzałby się ja-
kiś zawstydzony bóg? Problematyczne pytanie; byłoby dziwne, gdyby na 
podobne jeszcze nie odważył się jakiś mistyk83 

Komentarz do powyższego cytatu rozpocząć należy od ważnej 
uwagi  Tłumacz nie rozpoznał aluzji do Księgi Rodzaju  W orygina-
le pojawia się bowiem: auf Bild und Gleichniss, czyli dosłownie: „na 
obraz i podobieństwo”, a nie, jak przetłumaczył Grzegorz Sowinski: 

„obraz i metaforę”  Post-nietzscheański bóg (bóg pomyślany dzięki bu-
rzycielskiej mocy filozofii Nietzschego) musi uwolnić się od idolatrii  
Nie może zostać zbyt łatwo sprowadzony do ludzkiego obrazu i do 
ludzkiego podobieństwa  Aby uratować swą prawdziwą transcenden-
cję, musi przybrać szaty swego przeciwieństwa  W kontekście sekula-
ryzacji bóg Nietzschego podaje się za nieistniejącego 

Kim jest ten „zawstydzony bóg”, podający się za nieistniejącego? 
Na dalszych kartach Poza dobrem i złem odnaleźć można wskazów-
kę, jak zinterpretować tę postać  W Części czwartej: sentencje i inter-
ludia w tłumaczeniu Sowinskiego czytamy: „Pozwalać się zdyskredy-
tować, okradać, okłamywać i wyzyskiwać: skłonnością taką mogłoby 
się wśród ludzi przejawiać zawstydzenie jakiegoś boga”84  Niemiecki 
oryginał85 można też interpretować trochę inaczej: „skłonność do da-
wania się zdyskredytować, okraść, okłamać i wyzyskać mogłaby być 
zawstydzeniem się boga pośród ludzi”  Taka wykładnia aforyzmu 

83 F  Nietzsche, Poza dobrem i złem, s  54 (p  40) 
84 Tamże, s  85 (p  66) 
85 Die Neigung, sich herabzusetzen, sich bestehlen, belügen und ausbeuten zu lassen, 

könnte die Scham eines Gottes unter Menschen sein.
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wskazuje na postać Chrystusa, który przebywając na ziemi, wśród lu-
dzi, przyjmuje postawę pokornego Sługi Pańskiego, a jej kulminacją 
jest radykalna kenoza na krzyżu 

A zatem, powracając do wcześniejszego cytatu, „zawstydzony bóg” 
to chrześcijański bóg kenozy, który najchętniej przyjmuje przebranie 
przeciwieństw (a więc szatę nieistnienia), aby ocalić swą transcen-
dencję  Z tego punktu możliwe jest rozwinięcie teologii śmierci Boga, 
ukazującej sekularyzację jako jedną z form autoprezentacji, którą 
przyjmuje chrześcijański Bóg w swym objawieniu  Oczywiście, wspo-
minany przez Nietzschego „jakiś mistyk” to nikt inny, jak święty Jan 
od Krzyża, który podobne doświadczenie opisał jako „noc ciemną”  
Na tym może polegać owo „głębokie doświadczenie duchowe”, które 
z figury śmierci Boga odczytać chce Tomáš Halík 

Konkludując, można więc powtórzyć założenia przyjęte na wstę-
pie artykułu, tym razem poparte przytoczonymi w tekście wyimkami 
z pism Nietzschego: niemiecki myśliciel przyjmuje dwuznaczną posta-
wę wobec religii judeochrześcijańskiej  Jest jej bezlitosnym, anihilują-
cym krytykiem  Może być także odczytany jako jej ukryty, polemiczny 
obrońca  Ta druga interpretacja wymaga oczywiście wyjścia poza tra-
dycyjną wykładnię pism filozofa i filologa z Bazylei  W świetle przy-
toczonych tekstów źródłowych zdaje się jednak równie uprawniona  
Niezwykle interesującą wizję przyszłości chrześcijaństwa  Nietzsche 
kreśli w 61 punkcie Jutrzenki, zatytułowanym Konieczna ofiara:

Ci poważni, dzielni, prawi, głęboko odczuwający ludzie, którzy obec-
nie z całego serca są jeszcze chrześcijanami, powinniby z obowiązku 
względem siebie żyć przez czas dłuższy na próbę bez chrześcijaństwa, 
winni są swej wierze, spróbować raz w ten sposób pobytu „na pustyni”, 
jedynie dlatego, by uzyskać prawo zabierania głosu o tem, czy chrześci-
jaństwo jest potrzebne  Tymczasem siedzą w swym zaścianku i lżą stam-
tąd świat poza zaściankiem, co więcej, gniewa ich to i boli, gdy ktoś na-
pomknie, że poza zaściankiem jest jeszcze cały świat! że chrześcijaństwo 
na ogół jest tylko zaściankiem! Nie, świadectwo wasze nie zaważy dopóty 
na szali, dopóki nie spróbujecie żyć przez długie lata bez chrześcijaństwa, 
dokładając szczerze starań, by wytrwać w poglądach wręcz niezgodnych 
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z chrześcijaństwem; dopóki nie odbiegniecie od niego daleko, daleko! 
Powrót wasz tylko wtedy będzie miał pewne znaczenie, gdy nastąpi za 
sprawą sądu utwierdzonego ścisłem porównaniem, nie zaś z tęsknoty! – 
Ludzie przyszli postąpią kiedyś tak samo z ocenami przeszłości; trzeba 
będzie dobrowolnie przeżyć je raz jeszcze, jak niemniej ich przeciwień-
stwa, by ostatecznie przysługiwało prawo przepuszczania ich przez sito86 

U Nietzschego wierzący nie składa ofiary z intelektu, lecz z samej 
religii w celu ratowania    religii  Myśl ta pojawi się na przykład w za-
skakującym rozróżnieniu wiary i religii dokonanym przez Karla Bart-
ha87  Nietzsche zwraca także uwagę, że opisane przez niego „wyjście 
na pustynię”, próba czasowego zawieszenia chrześcijaństwa to akt po-
święcenia, który wierzący są „winni swej wierze”  W tym sensie ateizm 
posiada religijny, duchowy sens, tak jak postulował to Tomáš Halík  
Nietzsche wreszcie z wielką intuicją diagnozuje, że nawet w świecie, 
w którym dusza jest naturalnie niechrześcijańska czy też niereligijna, 
nadal istnieją i istnieć będą ludzie „tkwiący w swym zaścianku” (kle-
ben an ihrer Scholle)  Ich gwałtowny sprzeciw wobec zewnętrznego 
świata, wobec realiów sekularyzacji, ich akt lżenia czy nawet bluźnier-
stwa (lästern) wobec tych, którzy próbują uzmysłowić im, że zaścianek 
nie jest przecież całym światem, nie unieważnia faktu, że chcąc nie 
chcąc dostają się oni pomiędzy dwie wielkie narracje, a ich wiara musi 
być rozważana łącznie z otaczającym ich ateizmem 

86 F  Nietzsche, Jutrzenka. Myśli o przesądach moralnych, s  54 
87 K  Barth, Die Kirchliche Dogmatik. Erster Band. Die Lehre vom Wort Gottes. 

Prolegomena zur kirchlichen Dogmatik, Verlag de Evangelischen Buchhandlung 
Zollikon, 1938, s  304-356 
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Czem jest, a czem nie jest filozofia religii? 
Czyli wieczorna opowieść na skrzyżowaniu jednej 

z dyscyplin filozoficznych z jedną spośród dyscyplin 
religioznawczych 

Tytuł brzmi nieco staroświecko, gdyż jest parafrazą innego tytu-
łu: Czem jest a czem nie jest matematyka, książki, która ukazała się 
w 1923 roku  Napisał ją Hugo Steinhaus  Od Steinhausa zapożyczam 
również jedną z jego maksym, dotyczącą publicznych wystąpień: nikt 
z reguły nic nie wie  Dlatego staram się wyjaśniać również kwestie 
dobrze znane specjalistom  Próbowałem nakreślić pozycję filozofii re-
ligii względem innych dyscyplin, nie tylko filozoficznych, a poprzez 
przybliżenie wybranej problematyki, którą porusza filozofia religii, 
wskazać jej możliwe strategiczne położenie, i przy okazji opowiedzieć 
również o tym, czym jest filozofia 

Próby zastanowienia się nad pozycją filozofii w stosunku do innych 
dziedzin wiedzy bywają pożyteczne, podobnie jak próby zastanowie-
nia nad wzajemnymi relacjami jej dyscyplin  Pomagają bowiem od-
powiedzieć na kilka pytań: co się zmieniło w uprawianiu dyscypliny? 
Czego właściwe chcemy się dowiedzieć? Jak możemy to zrobić? Tym 
samym próbujemy zrozumieć, jak dzisiaj wygląda sytuacja filozofii  
Dobrze przy tym zdawać sobie sprawę z tego, co niegdyś – w histo-
rii poszukiwań filozoficznych – już próbowano poznać i czy to się  
powiodło  
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Przedstawię tutaj trzy kwestie  Zaczynam od pytania: „Czem jest 
filozofia religii?” Następnie zastanawiam się, czym nie jest, a dokład-
niej, z czym nie należy utożsamiać dyscypliny, gdyż jej obszar prob-
lemowy jest znacznie szerszy  Na końcu zaś przedstawiam małe ćwi-
czenie myślowe, rodzaj wariacji imaginatywnej  Jej celem jest jedynie 
pobudzenie refleksji, pełni ona funkcję „likieru trawiennego”, znanego 
gdzieniegdzie jako digestivo, który podaje się po posiłku  

1. CZEM JEST FILOZOFIA RELIGII? 

1.1. Filozofia religii jest dyscypliną filozoficzną

Filozofia religii jest jedną spośród wielu dyscyplin filozoficznych  
Jak to możliwe, że części filozofii są zarazem odrębnymi dyscyplinami 
filozoficznymi? Poszczególne dyscypliny filozoficzne – takie jak logi-
ka, ontologia lub teoria poznania – mają swoje przedmioty zaintereso-
wań oraz metody wyróżnione w toku historycznego rozwoju  Są więc 
wyspecjalizowane w poszukiwaniach określonych tematów, i to różni 
je od pozostałych dyscyplin, tak samo jak one wyspecjalizowanych 
w rozważaniu własnych tematów  Nie oznacza to, że różne dyscypliny 
lub dziedziny pozafilozoficzne nie zajmują się podobnymi zagadnie-
niami  Chodzi jedynie o to, jak to robią i w jakim kontekście poruszają 
zajmujące je problemy  Również różne nauki interesują się tymi sa-
mymi zagadnieniami  Odwołują się jednak do innych metod, tradycji, 
sporów, stąd odpowiedzi na pytania – czym jest mit? co to znaczy my-
śleć mitycznie? – mogą być różne, jeśli udziela ich antropolog religii 
lub przedstawiciel innej szkoły filozoficznej  Podobnie odpowiedzi na 
pytanie „co to jest doświadczenie religijne?” będą różne w zależności 
od dyscyplin oraz użytych narzędzi 

Ujęcia problemu mitu lub doświadczenia religijnego różnią się więc 
„kątem wiedzenia”, sposobami analizy zagadnienia  Co nie oznacza, 
że różniące się oglądem dziedziny nie mogą wzajemnie korzystać ze 
swoich osiągnięć  Dlatego poszukiwania Ernsta Cassirera na temat 
mitu poza tradycją filozoficzną odwołują się do debaty etnologicznej 
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z przełomu XIX i XX wieku  Interpretują problemy poruszane przez 
antropologów kulturowych i religioznawców  Ważną rolę odgrywają 
w nich studia nad językiem i psychologią  Jednocześnie stanowią ka-
mień milowy w filozoficznej analizie zagadnienia mitu  

Punktem wyjścia dla uchwycenia kształtu dyscypliny są przykłado-
we problemy  Następnie można zwrócić uwagę na charakterystyczną 
grupę filozofów  Ażeby uchwycić pozycję filozofii religii, nakreślimy 
trzy współrzędne: problemów, postaci i przede wszystkim jej historii  
Dopiero wtedy znajdziemy się na przedpolach tej dyscyplin  I to jest 
nasze zadanie  

Punktem wyjścia do „namierzenia” filozofii religii są więc okre-
ślone historycznie problemy  Podejmowali je filozofowie różnych epok 
i odmiennych tradycji  Tworzą one pakiet wyróżnionych zagadnień, 
takich jak rozumienie bogów i Boga od starożytności po dzień dzi-
siejszy, bez względu na to, jak Bóg lub boskość była określana, czy 
mówiono o Absolucie, czy o sacrum lub całkiem Innym  Do tego do-
chodzą liczne tematy pochodne, na przykład spory na temat dowo-
dów na istnienie Boga  Poza filozofią Boga ważną rolę odgrywa temat 
doświadczenia religijnego, zła, zagadnienie wiary religijnej, analiza 
języka religijnego lub charakteru życia religijnego  Inna dużą podgru-
pę zagadnień tworzą relacje religii z naukami, następnie znaczenie 
i funkcja mitu w myśli religijnej i poza nią  Ważną problematyką są 
zagadnienia historyczne, związane z pojmowaniem boskości lub prze-
mianami religijności  

Często pojawiający się w debatach filozofowie pozwalają zbliżyć się 
do problematyki, którą się zajmuję  Przywołam tylko kilka ilustrują-
cych przykładów  W pracach filozofów religii przywoływana jest fi-
lozofia Platona, Plotyna, Augustyna z Hippony, Tomasza z Akwinu, 
Blaise’a Pascala, Georga Wilhelma Friedricha Hegla, SØrena Kierke- 
gaarda, Friedricha Nietzschego, Maxa Schelera, Paula Ricoeura, 
Emma nulea Lévinasa lub Richarda Swinburna czy Roberta Speaman-
na  Katalog mógłby się ciągnąć długo i nie wyjaśnia nam charakteru 
dyscypliny  Na wielu z wymienionych powołują się również przed-
stawiciele innych dyscyplin, a na niektórych spośród nich – niemal 
wszyscy filozofowie  Warto jednak pamiętać, że problemy dotyczące 
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religii były niekiedy w nowy sposób sformułowane lub u niektórych 
filozofów zajęły ważne miejsce w ich poszukiwaniach  Rozważania 
wielu z klasyków filozofów pozwalają wyznaczyć różną od przedmio-
towej i mniej wyraźną linię demarkacyjną dyscypliny  Wspomniani 
filozofowie poruszali najrozmaitsze zagadnienia i były one przez nich 
odmienne pojmowane  Umieścili jednak w swojej refleksji, niekiedy 
nawet w jej centrum lub w jego pobliżu, tematykę związaną z religią, 
co nie oznacza, że nie robili tego inni filozofowie, na przykład kry-
tyczni wobec religii  Tacy „rewolucjoniści” jak Baruch Spinoza, Artur 
Schopenhauer lub uczeń Hegla – Ludwig Feuerbach albo Karol Marks 
również należą do klasyków filozofii religii  Ich stanowiska także two-
rzą osie rozważań, charakterystyczne dla tej dyscypliny  Osi jest wiele 
i można je wytyczać zależnie od problematyki  

Obok klasyków dyscypliny są filozofowie religii uznani w poszcze-
gólnych krajach, uprawiający dyscyplinę w rodzimych językach  Two-
rzą oni charakterystyczne dla dyscypliny kręgi, skupione wokół prob-
lemów i postaci  Różnią się często preferowaną metodą lub tradycją 
filozoficzną danego kraju  Współcześni filozofowie religii – francuscy, 
niemieccy, polscy lub włoscy – poprzez swoją działalność tworzą śro-
dowiska również wyróżniające dyscyplinę pośród innych  

Mamy więc, z jednej strony, różne grona filozofów, skupionych na 
zagadnieniach religijnych, z drugiej zaś – określoną problematykę  
Nota bene zajmowali się nią niemal wszyscy filozofowie, przynajmniej 
do XIX stulecia  Przed nastaniem nowoczesności, czyli XIX stuleciem, 
trudno znaleźć myślicieli, którzy nie parali się jakimś problemem in-
teresującym filozofów religii, dlatego tak ważną rolę odgrywa tutaj hi-
storii filozofii i jej poszukiwania  

Gdy mówimy o tematach przewodnich charakterystycznych dla 
każdej z dyscyplin filozoficznych, winniśmy podkreślać liczbę mno-
gą  Rozpatrują one wiele problemów i znacznie więcej powiązanych 
z nimi szczegółowych zagadnień  W samej filozofii religii również ist-
nieją liczne podziały  Możemy wyróżnić wiele jej typów, akcentując 
metody  Na przykład filozofia religii uprawiana analitycznie skupiona 
jest na zagadnieniu języka religijnego, definicji, argumentacji  Nie-
kiedy przybiera charakter metafizyczny  Filozofia religii uprawiana 
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fenomenologicznie akcentuje doświadczenie religijne i jego opis, prze-
żywanie wiary oraz próby pojęcia Absolutu, a jej zainteresowanie 
świadomością odróżnia ją od koncentracji na języku  Z kolei herme-
neutyczna filozofia religii podchodzi do problemów bardziej historycz-
nie, akcentując proces rozumienia oraz kulturowego zapośredniczenie 
znaczeń religijnych  Istnieje wiele innych sposobów analizy, również 
odłam logiczny, to znaczy taki, który formalizuje prawdy wiary lub 
dowody na istnienie Boga  Metodologicznie uwarunkowanych typów 
filozofii religii jest znacznie więcej niż metod, gdyż mogą się krzyżo-
wać wzajemnie także z dziedzinami pozafilozoficznymi, nawiązywać 
do określonych tradycji myśli w szkołach filozoficznych, jak to robią 
na przykład neo-tomiści  Znane jest podejście egzystencjalne bądź 
pragmatyczne, akcentujące funkcje religii 

Środowiskowe podziały wiążą się z postaciami, które zdołały sku-
pić wokół siebie grupy filozofów  Tworzą się wtedy szkoły, często kon-
tynuujące określony typ uprawiania filozofii religii  Inny podział do 
dyscypliny wprowadzają różne religie i ich przedstawiciele  Na przy-
kład judaizm i islam mają własnych filozofów religii, którzy niekiedy 
poruszają się jedynie w obrębie rodzimych tradycji  Chrześcijaństwo 
posiada trzy główne nurty, różniące się w podejściu do filozofii religii: 
katolicki, protestancki i prawosławny  Tworzą one niekiedy trzy róż-
ne debaty  Również w innych kulturach i tradycjach religijnych poza-
europejskich uprawiana jest filozofia religii  Samą dyscyplinę można 
więc podzielić na liczne grupy językowe, religijne, metodologiczne, 
środowiskowe lub problemowe  Same liczne podziały, tutaj jedynie za-
sygnalizowane, świadczą o różnorodności tej dyscypliny, jednak nie 
wyjaśniają nam, czym się ona zajmuje  

Kwestie rozpatrywane przez daną dyscyplinę filozoficzną, najczęś-
ciej złożoną ze względu na problemy i podejście do nich, ujęte razem, 
tworzą historycznie ukształtowany, odrębny obszar tematyczny, po-
wiązany licznymi przesmykami z innymi obszarami pozostałych dy-
scyplin filozoficznych  Bez tych połączeń dyscyplina, miast się rozwi-
jać, może obumierać  Izolacja dyscypliny jest sygnałem jej słabnącej 
pozycji  Klasyczny spór dotyczący dowodów na istnienie Boga łączy 
filozofię religii między innymi z retoryką, historią filozofii, metafizyką 



128 tytuł pisma 1(1)/2014128 filozofiareligii.pl, 2015, nr 1

stefan klemczak

oraz z logiką  Pojawia się również w sporach teoriopoznawczych, jak 
i etycznych  Do tego dochodzą jeszcze różne podejścia do dowodów: 
od analitycznych przez pragmatyczne i historyczne do logicznych 

Gdy mówimy o odrębności dyscypliny, wstępnie warto zwrócić 
uwagę na różnicę przedmiotową oraz pomocniczo na najważniejsze, 
często wspominane postaci  Istotne są także różnice historyczne, czyli  
dzieje debat, ich charakter i natężenie w poszczególnych epokach  
Kwestie metodologiczne, czyli sposoby podejścia do zagadnień, tak 
samo umożliwiają wyróżnienie dyscypliny spośród innych  

Mimo że poszczególne dyscypliny na skutek podziałów tworzą od-
rębne, rozgałęziające się obszary poszukiwań, zarazem jednak wespół 
formują rozległe królestwo filozofii  Są jak osobne stany ze swoją auto-
nomią, które mimo różnic, pozostają zjednoczone  Chcąc jeszcze ina-
czej zobrazować podział filozofii, możemy odwołać się do osiemnasto-
wiecznej taksonomii królestwa przyrody autorstwa Karola Linneusza  
Najniższą jednostką „systematyczną”, którą poprzedza przeżycie, zdzi-
wienia lub ciekawość, jest w tym wypadku pojedynczy temat, badany 
następnie problem, na przykład: czy i jak można uzyskać prawdziwą 
wiedzę o świecie? Albo: czy istnieją jakieś obiektywne reguły rozumo-
we, pozwalające rozstrzygać, co powinno się robić, a czego nie powin-
no? Następnie mamy liczne teorie ujmujące ów temat  A dalej całą, nie-
kiedy długą historię sporów  Tworzą one rodzinę, połączoną próbami  
wyjaśnień, najczęściej skłóconą i nieskorą do pogodzenia  

Na przykład dyscyplina filozoficzna zwana już w starożytności 
etyką rozpatruje między innymi zagadnienie kryteriów tego, co się 
powinno, a czego nie powinno się robić  Powstała z poszukiwania od-
powiedzi na pytanie: jak żyć szczęśliwe? Czyli: co i jak mamy czynić, 
by móc prowadzić szczęśliwe życie? Co mamy wybierać? Czego się 
w życiu trzymać, a czego unikać? Liczne odpowiedzi na te i podobne 
pytania wymagają uzasadnienia, przekonujących argumentów, wyjaś-
niających teorii  Dotyczą podstaw praktycznych – życiowych wyborów 
ludzkich  Etyka w niektórych tematach przybliża się do filozofii religii  
Są obszary wspólne, interesujące obie dyscypliny  Co charakterystycz-
ne, filozofia religii zajmuje się również życiem praktycznym, gdyż reli-
gia jest głównie sprawą życiową i praktyczną, podobnie jak religijność  
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W obrębie filozofii religii istnieje zaś nurt skupiony na praktyce religij-
nej  Liczne tematy, które porusza etyka – na przykład: czym jest dobro 
lub zło? – formują odrębność owej dyscypliny względem innych dys-
cyplin  Jednak podobnie jak filozofia religii, etyka nazywana niekie-
dy filozofią praktyczną, wraz z innym dyscyplinami, składa się na re-
gnum filozofii  Dlatego w szkołach nie powinno być nauczania „samej” 
etyki – przedmiotem nauczania powinna być filozofia wraz z etyką, 
jako jedną ze swoich dyscyplin, którą przecież można podczas lekcji 
wyróżniać  Zagadnienia etyczne łączą się z wieloma innymi dyscypli-
nami, nie tylko filozoficznymi, jak to ma miejsce w wypadku bioetyki  

W toku historycznych przemian, powiększając się o kolejne dy-
scypliny, królestwo filozofii – jako ich radix i matrix – sprzymierza 
wszystkie w jedną mega-rodzinę  Podobieństwo rodzinne, które nie-
kiedy trudno dostrzec, widać dopiero wtedy, gdy śledzi się dzieje tego 
starego rodu i starannie przygląda jego nowym potomkom  

Filozofia, próbując posiąść wiedzę o „wszystkim” i o „całości”, 
została już przez Greków podzielona na części, których z czasem 
przybywało, podobnie jak wiedzy na temat świata  Poglądy na natu-
rę w starożytności różnią się znacznie od tego, co o przyrodzie mó-
wią współczesne nauki  Wbrew nieuchronnym podziałom, jednoczy 
ją – poza przeszłością – dążenie poznawcze, którym często kieruje 
chęć zdobycia prawdziwej orientującej w świecie wiedzy oraz cieka-
wość (curiositas)  Na filozofię – poza nowożytną dyscypliną, którą jest 
na przykład historia filozofii – obok starych tzn  przednowożytnych 
dziedzin (takich jak metafizyka, logika lub etyka) składają się liczne 
nowe dyscypliny  Przyjmuje się niekiedy, że historia filozofii powstała 
w pierwszej połowie XVIII wieku  A dokładniej, w latach 1721–1753, 
gdy uczeń Leibniza, Johann J  Brucker, napisał szereg dzieł poświęco-
nych uprawianiu filozofii oraz podręczniki do historii filozofii  Mimo 
że zagadnienia filozoficzne rozpatrywano historycznie już w starożyt-
ności, historia filozofii mogła powstać dopiero w nowożytności z racji 
pojawienia się nowej refleksji historycznej  Do nowoczesnych dyscyp-
lin należy również filozofia prawa lub jedna z młodszych dyscyplin – 
filozofia umysłu  I tak, nieco krążąc, zbliżamy się do historycznego 
usytuowania filozofii religii  
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Jest to bowiem nowoczesna dyscyplina filozoficzna, podobnie jak 
estetyka lub antropologia filozoficzna  O ile oś problemowa, o której 
już wspomnieliśmy, i ta związana z charakterystycznymi postacia-
mi może nie wskazywać na jej nowoczesny charakter, o tyle historia 
dyscypliny nie pozostawia żadnych wątpliwości  Na skutek wyzwań 
teoretycznych filozofia powiększała się, była stymulowana rozwojem 
nauk, odkryciami geograficznymi, które rodziły potrzebę nowych od-
powiedzi na stare pytania  Pojawiły się też nowe pytania, które nie 
mogły wcześniej być postawione z racji przyjmowanych założeń teore-
tycznych, dominacji określonych wyobrażeń na temat świata  Nowo-
żytne nauki ścisłe, jak i nowoczesne humanistyczne oraz najpóźniej-
sze z nich pragmatyczne zaczęły podnosić poprzeczkę wiedzy  Filozo-
fia przestała być – jak to bywało wcześniej – jedynym lub głównym 
obszarem pojmowania świata, rozumienia rzeczywistości  

W XIX stuleciu uzyskana przez nauki autonomia i wyniki poszu-
kiwań silnie oddziaływały na rozwój filozofii  Okazało się, że nowo-
cześnie traktowane problemy często wymagają połączenia sił wielu 
dyscyplin  Obok filozofii religii i jej związków z religioznawstwem 
interdyscyplinarność widoczna jest w uprawianiu estetyki bądź an-
tropologii filozoficznej czy ostatnio kognitywistyki  Wszystkie nowe 
dyscypliny filozoficzne są połączone problemowo z naukami  Daniel 
Clement Dennett uprawia filozofię, metaforycznie ujmując ją jako 
dźwignię wyobraźni (intuition pumps)  Służy ona eksperymentom my-
ślowym, przeprowadzanym w laboratoriach  Dodajmy: takich, w któ-
rych próbuje się poznać, czym jest umysł, świadomość, jak powstają 
myśli i podobne zagadnienia  Dennett twierdzi, że stając na granicy 
między dwoma światami – nauki i filozofii – udało mu się wziąć to, co 
najlepsze z każdego z nich  „Praca z naukowcami zapewnia mi dietę 
bogatą w fascynujące i problematyczne fakty”1  Podobnie ma się rzecz 
z relacjami filozofii religii i religioznawstwa  Nauki o religiach dostar-
czają fascynujących danych na temat kultury, historii, człowieka i jego 
różnokształtnej religijności  Bez tej „diety”, bogatej w zróżnicowane 

1 D C  Dennett, Dźwignie wyobraźni i inne narzędzia do myślenia, przeł  Ł  Kurek, 
Kraków 2015, s  547 
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i problematyczne fakty, filozofii religii groziłoby zamknięcie w monar-
chia solipsorum  

Zanim przejdziemy do historycznego naszkicowania pozycji filo-
zofii religii, jeszcze kilka słów o samej filozofii  Jej krótkie przedsta-
wienie powinno pomóc w ujęciu naszego tematu  Czemu służy i po co 
właściwie jest filozofia? 

Pytanie – co to jest filozofia? – z pozoru łatwe, najczęściej zadają 
dwie kategorie ludzi  Pierwsza to osoby, które o niej jeszcze nie słyszały 
lub słowo „filozofia” tylko rykoszetem obiło im się o uszy, najczęściej 
nie naruszając myśli  Druga kategoria pytających to sami filozofowie  
Pytując o to, czym jest dziedzina, którą uprawiają, często redefiniują 
jej rozumienie  Przy okazji formułują swoje teorie na ten temat, ule-
gając klimatowi epoki, w której tkwią niczym owady w bursztynach  
Najczęściej polemizując z poprzednikami, szukają własnego miejsca  
Tak pojawiają się kolejne ujęcia filozofii, które z perspektywy czasu 
stają się świadectwem tego, co niegdyś chcieliśmy wiedzieć i co udało 
się pojąć  Jak w inny sposób ludzie mogliby zorientować się w swoim 
położeniu w świecie, gdyby nie było filozofii? Czy bez filozofii doszło-
by w Europie do nowożytnego przełomu, metaforycznie nazywanego 
rewolucją kopernikańską? Dlaczego nowożytny przełom nie nastąpił 
w Chinach lub Japonii?

Filozoficzny proces zdobywania orientacji w świecie trwa już ponad 
2500 lat i, jak widać, przyniósł rezultaty  Ludzie są nieco lepiej zorien-
towani „w położeniu”, niż byli wcześniej w starożytności, średniowie-
czu lub XVII stuleciu  Proces nie jest ukończony, nie widać jego kresu, 
dlatego liczne funkcje filozofii są nadal nie do zastąpienia 

Historycznych formuł filozofii jest tak wiele, że ich wymienienie 
zajęłoby nam całą noc  Jednak wyliczając kolejne określenia, nie zro-
zumielibyśmy wiele, bowiem koncepcje filozoficzne ukute zostały 
w różnych okresach i odmiennych tradycjach filozoficznych  Posia-
dają swój charakterystyczny kontekst, często pozostają w sprzeczno-
ści, reprezentując przeciwstawne perspektywy myślenia  Stoją za nimi 
skonfliktowane ze sobą koncepcje, gdyż poszczególne teorie filozo-
ficzne są w ciągłej polemice  Agon filozoficzny, współzawodnictwo 
w wyjaśnieniu kwestii towarzyszy całym dziejom filozofii  Nie ma pax 
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philosophica – od początku bowiem filozofia była obszarem konflik-
torodnym i nadal nim jest, między innymi dlatego też zajmowanie 
się filozofią nie zawsze bywało i bywa bezpieczne  Teorie filozoficzne 
bowiem poza konkurencją – to znaczy innymi teoriami na określony 
temat – niekiedy eksperymentując myślowo, sprawiają ból nie tylko 
filozofom  Wprowadzanie fermentu myślowego, którego przykładem 
były dysputy Sokratesa, niekiedy wywoływało w słuchaczach wraże-
nie chęci rozkładu świata  Ale był to tylko chwilowy zawrót głowy, 
które mijał po upływie czasu historycznego  Chcąc zaproponować coś 
nowego, trzeba krytycznie ustosunkować się do poprzedników  Ście-
ranie się poglądów w dłuższych przedziałach czasu nie prowadzi myśli 
filozoficznej do chaosu i zwątpienia, lecz do jej rozwinięcia, również 
przez dystansowanie się do wielu poglądów  Historia filozofii jest ob-
szarem selekcji poglądów i przesuwania granic wiedzy  Sprawdzania 
narzędzi poznawczych i wyznaczania nowych horyzontów  

Jak powiedział Odo Marquard: „filozofia jest czymś, co pozwala 
mimo wszystko myśleć”  Etymologicznie odczytane „imienia” philo-
sophia czyli philo-sophia również niewiele nam teraz pomoże  Mówi 
ono o miłości do wiedzy  Poza miłością mądrości wyraża pragnie-
nie poznania – i na tym się skupimy  Filozofia, a właściwie jej dzieje, 
są więc historycznym zapisem sposobów orientowania się w świecie 
za pomocą teorii, w każdej epoce określa je charakterystyczny język, 
wyobrażenia i założenia  Co niemniej ważne, obok wiedzy na te-
mat świata i człowieka, filozofia zmaga się również z teorią narzędzi 
 poznawczych, którymi ludzie dysponują 

Historycznie rzecz ujmując, możemy rozumieć filozofię jako udo-
kumentowane dzieje prób zorientowania się „w całości” za pomocą 
wiedzy  Podobieństwo rodzinne między poszczególnymi dyscyplinami 
widoczne jest również w poszukiwaniu orientacji w świecie  Jednym 
z założeń tej działalności, często nieprzestrzeganym, jest posługiwanie 
się rozumem, a postulatami nagminnie łamanymi – jasne i wyraźne 
formułowanie poglądów  Odwoływanie się do tego, co poznawalne 
rozumowo, ma umożliwić, z jednej strony, przekazywanie wiedzy, 
z drugiej – jej sprawdzanie  
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Owe próby zdobycia orientacji „w całości” – różnie nazywanej, za-
leżnie od kontekstu teorii: kosmosem, naturą, absolutem, rzeczywi-
stością, światem, językiem, umysłem – były i pozostaną uwarunko-
wane historycznie  Oznacza to, że poszukiwania filozoficzne dzieją 
się, jak niemal wszystko w historii, i przynależą do pewnych epok  
Ich geografia, podobnie jak ich historia, zna wiele języków, religii, 
wydarzeń nieobojętnych dla kształtu prezentowanych teorii  Choć-
by sławne trzęsienie ziemi w Lizbonie z 1755 roku, które naznaczyło 
wiele poglądów filozoficznych  Towarzyszą im kulturowe wyobrażenia 
na temat świata, jak i indywidualne słabości  Duch czasu pozostawia 
więc rozpoznawalne nie tylko dla historyków filozofii ślady linii pa-
pilarnych na wszystkich koncepcjach filozoficznych  Nawet jeśli ich 
twórcy deklarują wiecznotrwałość swoich prawd i nawet gdy owych 
znaków czasu na pierwszy rzut oka nie widać, stają się one wyraźne, 
gdy użyjemy do ich rozpoznania odpowiednich narzędzi, na przy-
kład filologicznych  Panujący klimat opinii w danym okresie i miejscu 
współtworzy odmienność myśli  Z różnic indywidualnych i historycz-
nych bierze się wielokształtne pojmowanie problemów filozoficznych, 
różnorodność dyscyplin oraz zadań samej filozofii  Dlatego też tak 
trudno podać wiążącą lub dominującą definicję filozofii, jak i naszej 
dyscypliny  Nie przedstawiam więc definicji filozofii religii, lecz kilka 
uwag naprowadzających  

Współzawodnictwo między teoriami filozoficznymi – poszukują-
cymi odpowiedzi na pytania, czym jest czas, rzeczywistość, człowiek, 
Bóg, szczęście, wiedza, prawda lub wiara – rozwijało ową unikalną 
działalność  Jest ona wyraźne obecna w kulturze europejskiej, współ-
tworzy jej charakterystyczne rysy, odróżniając ją tym samym od po-
zostałych tradycji kulturowych  Dzieje filozofii nie tworzą spójnego 
systemu wiedzy, nie posiadają też ukrytej logiki  Poglądy niektórych 
filozofów, którzy deklarowali, że ją odkryli, odwoływały się do za-
łożeń pozahistorycznych  Niesprawdzalne rozumowo, przyjmowały 
też wątpliwe założenia i posiadały liczne błędy w analizie zagadnień  
W toku dziejów powstały liczne filozofie i ich złożone historie, które 
są zapisem poszukiwań, a nie podstępu  Ze względu na wielokształt-
ność dyscyplin filozoficznych obrazowo można je przedstawić jako 
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pogmatwaną sieć kanałów, coraz gęstszą dzięki nowym pracom me-
lioracyjnym, które próbują nawodnić nieużytki naszych myśli  

Teorie filozoficzne, udzielając odpowiedzi na nurtujące pytania, 
przy okazji często piętrzą kolejne problemy, zamiast zaprezentować 
proste rozwiązania  Dzieje się tak dlatego, że po namyśle wszystko 
okazało się nieprawdopodobnie złożone  Mimo niewątpliwego geniu-
szu filozofów, nikt nie przypuszczał, że świat, człowiek i to wszystko, 
co próbowano zrozumieć, jest aż tak skomplikowane  W poprzednich 
epokach złożoność obecnie opisywanego świata nikomu się nawet nie 
śniła  Nie jest winą filozofów, że to, co próbujemy pojąć, okazało się – 
i nadal okazuje się – aż tak skomplikowane  Dlatego nauki święcą ko-
lejne triumfy, jednocześnie uświadamiając nam, że im więcej wiemy, 
tym więcej przybywa niewiadomych  Filozofowie nie są winni temu, 
że nikt nie poinformował ludzi o ich położeniu, kondycji, nie wyjaśnił, 
co tutaj porabiają  

Wydaje się, że Hamlet miał rację, gdy mówił do przyjaciela: There 
are more things in haven and earth, Horatio/Than are dreamt of in your 
philosophy – chociaż księciu chodziło o coś innego niż wskazanie na 
pewną skłonność niektórych poszukiwań filozoficznych  Należy dodać 
jednak: nie śniło się filozofom w danej epoce  Ograniczeni horyzon-
tem panujących koncepcji i wyobrażeń nie przypuszczali, że kiedyś 
eksperymenty nie będą polegały na staczaniu w Pizie lub Padwie kul 
po równi pochyłej, tylko na rozpędzaniu cząstek do prędkości gra-
nicznych w laboratorium Conseil Européen pour la Recherche Nuc-
léaire na przedmieściach Genewy  Filozofowie mieli rację, podważa-
jąc rzeczy uchodzące za oczywiste, gdyż jeśli chodzi o wiedzę, nie ma 
nic bardziej zwodniczego niż oczywistość, mniemania oraz zdrowy  
rozsądek  

Nowe teorie nie unieważniają poprzednich, chociaż próbują je za-
stąpić  Wielkie koncepcje filozoficzne pozostają niezmiennie interesu-
jące, również rozpoznane z czasem jako błędne  Największe z nich są 
najważniejszymi ludzkimi osiągnięciami  Stanowią przekład refleksji, 
najczęściej całościowej, charakterystycznej dla pewnego czasu i miej-
sca, która jednak nie przestaje intrygować kolejne pokolenia  To, co 
głosili Platon, Arystoteles, Tomasz, Bacon, Hobbes, Kartezjusz, Kant, 
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Husserl, Russell czy Wittgenstein, stanowiło śmiałe próby uchwycenia 
„całości”  Powstanie nowożytnych nauk nie tylko przekształciło wie-
dzę, ale również odkształciło pozycję filozofii  

Nauki stały się w nowoczesnym świecie „najbardziej charaktery-
stycznym osiągnięciem naszej kultury”  Ernst Cassirer nazwał ów re-
wolucyjny proces „ostatnim krokiem w umysłowym rozwoju człowie-
ka”  „«Nauka» jest to wytwór późny i bardzo wyrafinowany”, zauważył 
niemiecki filozof, jeden z tych myślicieli, który zdał sobie sprawę z tego, 
że toczenie sporów filozoficznych bez liczenia się z obecnością auto-
nomicznych nauk może odbierać filozofii wiarygodność  „W świecie 
współczesnym nie ma drugiej potęgi, którą można by zestawić z potęgą 
myśl naukowej” – pisał w Eseju o człowieku  Kolejne pojawiające się na-
uki wymuszały podział wiedzy na coraz mniejsze części, jednocześnie  
poszukując syntez  Podobnie ma się rzecz z filozofią  

Aby zdobyć wiedzę „o całości”, należy poznać „szczegóły”  Filozo-
fia, zajmując się szczegółowymi zagadnieniami, została więc w toku 
swoich długich dziejów „rozparcelowana” na liczne dyscypliny filozo-
ficzne  Z racji pojawienia się nowej wiedzy w nowożytności powstało 
więcej dyscyplin niż uprzednio  

Filozofia religii jest jedną z dyscyplin filozoficznych, która również 
zajmuje się wybranymi „szczegółami” w imię ujęcia „całości”  Posia-
da swoją historię, problematykę, bohaterów i metody  Uprawiana jest 
w różnych tradycjach religijnych i kulturowych  Uczestniczy w no-
woczesnej „grze” między coraz bardziej umykającą całością wiedzy 
a mnożącymi się pod naciskiem refleksji „szczegółami”, domagający-
mi się kolejnych wyjaśnień  

Dyskurs na temat filozofii nie jest tylko tłem dla interesującej nas 
dyscypliny, opowieścią o jej otoczeniu  Próbuje on przybliżyć jej sedno, 
gdyż filozofia religii to dyscyplina filozoficzna  Można filozofię rozu-
mieć prosto – jako krytykę przesądów – lub pojmować nieco głębiej – 
jako wielki wysiłek myśli, która próbuje objąć tak przecież różnorodną 
ludzką działalność w uniwersalną formułę wiedzy  Bez względu jednak, 
jak będziemy definiować filozofię, jedno jest pewne: okazało się, że 
mimo tylu porażek poznawczych, filozofowie mieli rację, poszukując 
wiedzy o świecie, różnej od tej dotychczas zdobytej  Niemal nic z tego, 
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co niegdyś ludziom wydawało się prawdziwie poznane, nie okazało się 
takim, jak sadzili  Ani kosmos (wszechświat od łac  universum), ani 
człowiek, ani język, ani natura–przyroda, ani myśl i ludzkie poznawa-
nie nie są takie, jak niegdyś o nich sądzono  Podobny los utraty wiary-
godności czeka wiele ze współczesnych teorii filozoficznych  Ale na tym  
między innymi polega zmiana wzorców wiedzy, którą Thomas Kuhn 
ujmował za pomocą metafory rewolucji  Dotyczą one również filozofii  

Mimo upływu czasu i zmian w pojmowaniu świata, filozofia posia-
da coś więcej niż tylko odkrywcze teorie, uchodzące za prawdziwe 
lub błędne  Nie podlega – tak łatwo jak nauki – przewartościowaniu 
i falsyfikacji  Co prawda, łatwo obalić niektóre z teorii filozoficznych, 
nawet jeśli nie sprawia to większych kłopotów, często posiadają one 
jednak pewien nadmiar, wychodzący poza ich prawdziwość  Składa 
się nań forma myślenia, sposób ujęcia problematyki, sztuka argumen-
towania i polemizowania  Styl myślenia, sposób stawiania problemów 
nadaje im niejednokrotnie charakter ponadczasowy  Wielka filozofia 
posiada dodatkowe atuty i nawet błądząc, nie traci wszystkiego  Wiel-
kie dzieła filozoficzne zachowują swoją ważność kulturową, podobnie 
jak wielkie dzieła literackie lub dzieła sztuki: przekazują nieporówny-
walne z niczym sposoby pojmowania świata, charakteryzują się niedo-
ścignioną przenikliwością (jak dzieła Platona lub Kanta)  Poza prezen-
towaniem poglądów i rozwiązań problemów, wielkie dzieła filozoficzne 
są pokazem inteligencji, dociekliwości i pomysłowości  Pisane w wielu 
formach literackich: dialogach, traktatach, poezji, rozprawach, komen-
tarzach, aforyzmach, bajkach, listach encyklopediach, satyrach, auto-
biografiach, ujęte w quaestio disputattio – uczą myśleć, o ile potrafimy  
z nich skorzystać  

Potrzebujemy więc studiów, nauk, teorii, filozofii i filozofowania, 
ażeby lepiej pojąć nasze położenie  „Realizmu bowiem nie wynosimy 
z domu” – pisał jeden ze współczesnych filozofów2  „Realizm”, który 
często uchodził za zdrowy rozsądek, rozumiany jest tutaj jako histo-
rycznie uwarunkowane próby zdobycia orientacji w świecie z pomocą 

2 H  Blumenberg, Wir sind Realisten nicht von Haus aus; Höhlenausgänge, 1996, 
s  20 
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wiedzy i doświadczenia życiowego  Tak pojęty, wymaga ponawiania 
wysiłków poznawczych i nie jest raz wyuczoną umiejętnością pojmo-
wania świata  Realizm rozumieć możemy na wiele sposobów  Tak jak 
Marcel Proust, który pisał w Czasie odnalezionym, że „rzeczywistość 
tworzy się tylko w pamięci”  Realizmem w tym ujęciu jest zagłębianie 
się we wspomnienia, spośród których może przebić się niekiedy przy-
pomnienie mimowolne, najbardziej realne  Lub na przykład żartobli-
wie, tak jak Oscar Wilde, który odwracał klasyczne rozumienie odwo-
łujące się do zdrowego rozsądku: „coś, o czym się nie mówi, w ogóle 
się nie zdarzyło  Tylko słowo nadaje rzeczom realność”  

Akcentowanie realizmu świata fizycznego, idei albo Boga, słów lub 
umysłu należą do tradycji sporów i dobrze to ujął w kalamburze filozo-
ficznym Stefan Themerson  Oto jego krótką lekcja historii filozofii i za-
razem filozofii religii: „Kiedy Bóg przywiódł ptaka jednego do Hume’a 
i rzekł: «Nazwij go!», Hume wskazał palcem ku swej własnej czaszce 
i powiedział «Gęś»  Kiedy Bóg przywiódł ptaka do Berkeleya i rzekł: 
«Nazwij go!», Berkeley wskazał palcem Boga i powiedział «Gęś», ale kie-
dy Bóg przywiódł ptaka do Adama i rzekł: «Nazwij go!», Adam wskazał 
palcem ptaka, którego Bóg przywiódł do niego, i powiedział: «Gęś»”  

Niektórzy filozofowie powoływali się na zdrowy rozsądek jako pod-
stawę wiedzy  Inni znowuż filozofowaniu – to znaczy formułowaniu 
teorii – przeciwstawiali zdrowy rozsądek, który ponoć prawie wszyscy 
posiadamy  Niektóre z filozofii odwołują się do potocznego doświad-
czenia, budując w oparciu o nie swoje rozumienie świata  Wtedy pre-
zentowane jest ono jako „narzędzie” skuteczne i wystarczające czło-
wiekowi nie tylko do życia, lecz także do pojęcia „wszystkiego”, co 
istotne  Mimo obrony zdrowego rozsądku, który w powyższym żarcie 
reprezentuje Adam, sam nawet najzdrowszy rozsądek nie wystarczyłby 
do tego, aby ludzie pojęli „cały ten zgiełk”, co więcej – aby przetrwali? 

Adamowa znajomość świata być może wystarczyłaby, gdybyśmy 
„na co dzień” przebywali w Edenie  Lecz w historycznym świecie, gdzie 
kultura powstała z potrzeby przeżycia, a nie z powodu ważnej funkcji 
gry i zabawy („zabawa” Johana Huizingi), jesteśmy przymuszani bra-
kiem niektórych form adaptacyjnych do zdobycia orientacji „w terenie”  
Również stąd, z potrzeb, a nie tylko z ciekowości i zdziwienia, biorą się 
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poszukiwanie filozoficzne  „Gołym okiem” bowiem nie widać funk-
cji mitu, bezruchu Słońca i tego, że Ziemia się obraca, a Wszechświat 
rozszerza  Nie zauważymy przecież, że żywe organizmy posiadają kod 
genetyczny, a wszystko, co materialne, składa się nie tylko z atomów  
Podobnie nie widać długości czasu historycznego, jaki posiadają róż-
ne kultury ludzkie, dlatego refleksja na ten temat pojawiła się dopiero 
w XVII i XVIII wieku  Nie widać, jak działają nasze myśl 

To już współczesna specjalność  Tym bardziej trudno zrozumieć, co 
możemy wiedzieć i czego możemy się spodziewać oraz co zrobić, aby 
uzyskać prawdziwą lub prawdopodobną wiedzę  Większość ludzi opa-
nowuje w wystarczającym stopniu umiejętności praktyczne i żyje bez 
znajomości filozofii, odwołując się do przekazów tradycji  Bardzo dłu-
go obywano się bez wiedzy pochodzącej z filozofii i z nauk  Tak żyli 
ludzie przez setki tysięcy lat z hakiem, stopniowo tworząc instytucje, 
życie społeczne, ekonomiczne i prawne  Tworzyli sztukę i posiadali re-
ligie, ale nie dociekali tego i potrafili odpowiedzieć: jaka jest relacja 
słów i rzeczy? Do czego jest nam ta wiedza potrzebna? 

Między innymi dlatego, że grupa ludzi, poszukując wiedzy o „ca-
łości”, zdołała wypracować narzędzia poznania, sytuacja – nie tylko 
intelektualnie – zaczęła ulegać zmianie  Rzutowała ona na praktykę 
życiową  Życie bez refleksji teoretycznej rozbudzonej filozoficznie i bez 
wiedzy pochodzącej z nauk byłoby nadal możliwe, a nawet szczęśliwe, 
gdyby ludzie przebywali w rajskim ogrodzie  

Opowieść o filozofii, krążąc, przybliża nas do głównego tematu  
Kształt dyscyplin filozoficznych nie jest bowiem niezależny od tego, co 
się działo się z filozofią samą, w jakiej znajduje się kondycji  Przejdźmy 
zatem do podpunktu drugiego, w którym wskazujemy na nowoczesny 
charakter filozofii religii   

1.2 Filozofia religii jest nowoczesną dyscypliną filozoficzną

Skąd wiemy, że filozofia religii to dyscyplina nowoczesna, a nie sta-
rożytna lub średniowieczna? Przecież filozofowie zajmowali się zagad-
nieniami religii już w starożytnej Grecji i przez całe późniejsze dzieje 



filozofiareligii.pl, 2015, nr 1 139138 tytuł pisma 1(1)/2014138 filozofiareligii.pl, 2015, nr 1

czem jest, a czem nie jest filozofia religii?

filozofii? Jakie to ma właściwie znaczenie dla rozwoju dyscypliny, czy 
jest ona nowoczesna, czy nie? Nowoczesna – to znaczy kiedy dokład-
nie powstała? Myślę, że na razie wystarczy pytań i czas na odpowiedzi  

Nazwa „filozofia religii” pojawiła się w XVIII wieku  Sama dyscy-
plina zaś rozwinęła dopiero w XIX stuleciu  „Nowoczesny” to znaczy 
powstały po 1750 roku, przynależny do XIX stulecia i dalej  Wszystkie 
nowoczesne dyscypliny filozoficzne udzielały nowych odpowiedzi na 
stare pytania  Podobnie jak na pytanie: co to jest religia? – również 
odpowiedź na pytanie: co to jest człowiek? – w ramach antropologii fi-
lozoficznej uzyskała nowe wyjaśnienia  Od czasu Antropologii w ujęciu 
pragmatycznym (1798) Immanuela Kanta przez dzieła Maxa Schele-
ra, Helmutha Plessnera, Ernsta Cassirera, Arnolda Gehlena lub Han-
sa Blumenberga, znajdujemy odpowiedzi, których nie mogli udzielić 
wcześniejsi filozofowie – nie z racji braku zdolności, ale z racji podej-
ścia do zagadnienia oraz dostępnej im wiedzy  

W starożytnej Grecji już padły odpowiedzi na pytanie, kim jest czło-
wiek  Podobnie istniały opowieści w licznych tradycjach religijnych  
Jednak nie były to odpowiedzi, które pozwoliłyby dalej już nie pytać  
Antropologia filozoficzna nie mogła pojawić się w starożytności i śred-
niowieczu, podobnie jak filozofia religii  Nowoczesne odpowiedzi zo-
stały udzielane w inny sposób w stosunku do poprzednich teorii  Cha-
rakteryzowały je również odmienne założenia  Często akcentowały po-
dejście funkcjonalne lub historyczne  Zwracały uwagę na to, jak „działa” 
i co możemy wiedzieć, a nie – czym jest w istocie  Nie unieważniały 
poprzednich formuł, ale proponowały nowe ujęcia tematu w kontekście 
właśnie pojawiającej się wiedzy  Nie gwarantowało to prawdziwości po-
znania, gdyż wiedza ulegała i ulega zmianom, ale umożliwiało odkrycie 
tematu na nowo  Obok filozofii w tym samym czasie występują już sa-
modzielne nauki, które niekiedy jeszcze dwa stulecia wcześniej stano-
wiły jej części  Wiedza pochodząca z nauk, na przykład religioznawcza, 
oraz nowe metody rozwinięte w nowoczesności – takie jak hermeneuty-
ka filozoficzna lub fenomenologia czy podejście analityczne – uczyniły 
z filozofii religii wyspecjalizowaną, osobną dyscyplinę  

Przypomnijmy tu pokrótce wprowadzoną przez Ernsta Cassirera 
koncepcję form symbolicznych – to kulturowe sposoby nadawania 
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znaczeń, za których pośrednictwem człowiek pojmuje świat, jedno-
cześnie manifestując swoją duchową aktywność  Spośród form symbo-
licznych Cassirer wyróżnił mit i religię, język, sztukę, historię i naukę  
Łatwo zauważyć, że każda z wymienionych form stała się tematem 
odrębnej dyscypliny filozoficznej  Dodajmy: nowoczesnej dyscypliny 
filozoficznej  Filozofowie, co prawda, wcześniej zajmowali się językiem 
lub nauką, dopiero jednak w nowoczesnym świecie z owej sięgającej 
starożytności refleksji wyłoniły się: filozofia języka i filozofia nauki  
Podobnie obok filozofii religii pojawiła się również estetyka (później: 
filozofii sztuki), a wraz z nimi filozofia historii  Podobnie rzecz ma się 
z dyscyplinami, którymi z powodzeniem interesował się Cassirer: filo-
zofią kultury lub antropologią filozoficzną  Obie również są nowoczes-
nymi dyscyplinami filozoficznymi  Problem z określeniem charakteru 
dyscypliny nie leży więc tylko w przedmiocie poszukiwań najczęś-
ciej znanym już filozofom starożytnym i średniowiecznym  Chodzi 
o wcześniej nieznane możliwości ujęcia tematu religii, człowieka, hi-
storii, prawa, umysłu, nauki lub sztuk  Decydujący dla powstania no-
woczesnych dyscyplin był kontekst historyczny, wyłaniające się nauki, 
odkrycia geograficzne, zmiany społeczne, instytucjonalne i polityczne  
W ten sposób, nie tylko dzięki zastosowanym narzędziom, powstały 
nowe możliwości refleksji starych tematów  

Pojęcie historii jest dobrym przykładem dla unaocznienia nowo-
czesnej genezy filozofii historii  Pojęcie wywodzi się z greki (istoria), 
znane było Rzymianom, pojawiało się w debatach średniowiecznych 
i wczesnonowożytnych  U Herodota czy Pliniusza Starszego historia 
oznaczała obserwację, badanie, dociekania, wiedzę o przyrodzie  Poję-
cia przez wieki zmieniają swoje znaczenia, podobnie pojęcie religii (ła-
cińskie), jak i historii, pojęcie kultury oraz nauki  Historia rozumiana 
jako próba ujęcia całości przeszłych ludzkich dokonań pojawiła się do-
piero w drugiej połowie XVIII stulecia  Nazwę nowej dyscypliny filo-
zoficznej ukuł Voltaire w 1765 roku: La philosophie de l’histoire  Dzięki 
temu zjednoczeniu różnych typów wiedzy historycznej pod jednym 
sztandarem, zarówno historia, jak i filozofia dziejów miały już około 
roku 1770 podobne znaczenie  Historia jako jedność wiedzy o prze-
szłości nie była w ten sposób pojmowana wcześniej, więc nie mogła  
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powstać dyscyplina, zbierającą i jednocząca refleksję na temat ludzkiej 
dziejowości (Geschichtlischkeit)  A jako że nie ma doświadczeń bez po-
jęć i nie ma pojęć bez doświadczeń – twierdził Reinhard Koselleck,  
wyjaśniając narodziny nowoczesnego pojęcia historii w ramach se-
mantyki historycznej – nie było możliwe, aby w przed-nowożytnym 
świecie powstał namysł na temat niektórych zagadnień  Brak wielu te-
orii i brak wielu pojęć uniemożliwiał taką refleksję, podobnie jak przy-
zwyczajenie do wielu wcześniejszych poglądów  Dlatego dyscypliny fi-
lozoficzne – takie jak filozofia sztuki, religii, prawa lub nauki – mogły 
powstać dopiero w XVIII/XIX wieku, wtedy to bowiem powstały poję-
cia i teorie umożliwiające ich rozwój  Często ich pierwsze formuły spo-
tykamy już w XVI stuleciu, lecz ich samodzielny rozwój potrzebował 
 dodatkowego wsparcia  

Filozofia religii jako samodzielna dyscyplina filozoficzna nie mo-
gła wyłonić się jedynie z poruszanych znacznie wcześniej tematów  Jej 
charakterystyczne zagadnienia były częścią innych dyscyplin metafi-
zyki, teorii poznania, etyki bądź teologii  Zajmowali się nimi niemal 
wszyscy filozofowie, nie wyróżniając jednak takiej dyscypliny  Przed 
Sattelzeit – „okresem przełęczy” jak metaforycznie nazwał Koselleck 
przełom połowy XVIII wieku – w marszu ku nieznanej wówczas no-
woczesności sprawami religii zajmowała się obok filozofii głównie 
teologia  

Pojęcie religii przeszło metamorfozę znaczeniową, podobnie jak 
pojęcie historii, które stało się pojęciem wiodącym w określonym mo-
mencie historycznym, próbując sprostać nowym ludzkim doświadcze-
niom  Nabrało przez to charakteru kolektywnego, ujmując nie tylko 
empiryczne wydarzenia, ale również warunki możliwości historii  Na 
przełomie XVIII i XIX stulecia historia niemal na wzór Boga zaczęła 
„działać sama” i ogarniać wszystkie ludzkie doświadczenia  W takich 
to okolicznościach utrwalała się nazwa nowej dyscypliny: filozofia hi-
storii  Po tym gdy posłużył się nią Hegel, stała się jedną z ważniej-
szych części filozofii  Za Heglem podążyli kolejni filozofowie, propo-
nując własne koncepcje: Wilhelm von Humboldt, Karol Marks, myśli-
ciele oraz historycy dziewiętnastowieczni Leopold von Ranke, Jacob 
Burckhardt i kolejni  Dzięki zebraniu indywidualnych, pojedynczych 
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historii poszczególnych rodów i krain w jedno uniwersalne pojęcie 
mogła w XIX i w XX stuleciu pojawić się ogólna refleksja nad histo-
rycznością jako taką  Stymulowała zarazem odkrywanie kolejnych hi-
storii, udzielając się mniej lub bardziej innym dyscyplinom  Dlatego 
mówimy o historii wszechświata, ziemi, życia gatunków, człowieka, 
kultur, języków, społeczności, religii, sztuk, historii filozofii, idei i po-
jęć  Podobnie jak pojęcie historii, zmieniało się pojęcie religii, zbierając 
wszystkie religii pochodzące z różnych kultur  Stało się one kolektywne,  
a wraz z nowymi teoriami pojawiała się refleksja  

Porządkując chronologię, dodajmy, że nowoczesność to XIX i być 
może niecałe XX stulecie, a jej źródła tkwią w osiemnastowiecznych 
i nieco wcześniejszych odkryciach i debatach  Być może nowoczesność 
trwała tylko do połowy XX wieku i wtedy rozpoczęła się późna nowo-
czesność lub po-nowoczesność? Jak właściwie nazywa się „nasz” czas 
historyczny, to osobny problem  Nie mamy jeszcze utrwalonej nazwy, 
takiej jaką posiada od mniej więcej XIX stulecia na przykład renesans  
Używamy jedynie propozycji nawiązujących w nazwie do nowoczes-
ności i dystansujących się od niej poprzez przedrostki „po” i „post”  
Trudność z określeniem naszego, obecnego czasu wynika z braku dy-
stansu historycznego, stąd na razie powstają różne ersatze określenia  
Od „po-nowoczesności” lub „post-nowoczesności” lepsza wydaje się 
nazwa hiper-nowoczesność lub ultranowoczesność, wskazująca na ak-
celerację niektórych zjawisk  Zauważmy od razu, że w ramach filozofii 
religii mówi się niekiedy o post-sekularności, natrafiając na ten sam 
problem kryteriów podziału historycznego  Post-sekularność tworzy 
paralelną nazwę do po-nowoczesności  Zakłada się w tej nazwie pew-
ne rozumienie nowoczesności, a wyróżnikiem zmiany epokowej czyni 
sekularyzację  Jak się ją pojmuje – czy tylko kwantytatywnie jako opis 
faktów, czy równie substancjalnie, jako rozpoznanie zmian o charak-
terze historiozoficznym – to już temat na inną dyskusję  

Nowoczesność to okres mniej więcej pomiędzy 1750 rokiem a 1950  
Nowożytność zaś jako epoka rozwijała się wyraźnie od XVI-XVII stu-
lecia i za datę przełomową możemy uznać (na przykład za Heglem) 
filozofię Kartezjusza; podążając zaś za Ernstem Cassirerem i Hansem 
Blumenbergiem rok 1543 – wtedy ukazało się w Norymberdze dzieło 
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Mikołaja Kopernika De revolutionibus orbium coelestium  Również 
w tym samym roku w Bazylei ukazał się pierwszy podręcznik ana-
tomii autorstwa flamandzkiego badacza Andreasa von Wesel zwa-
nego Vesaliusem  De humani corporis fabrica jak i De revolutionibus 
przygotowywały drogi ku odkrywaniu kosmosu i natury człowieka  
Służyły zdobyciu lepszej orientacji, podobnie jak dzieła Kartezjusza 
i Pascala, Spinozy i Leibniza  W zaproponowanym podziale nie chodzi 
o dokładne daty lub postaci – czy starożytność kończy się w roku 476, 
czy na przykład w 529? – tylko o wyróżnienie historycznych zmian 
w pojmowaniu świata  Dlatego tyle mówimy o epokach i koncepcjach 
świata, gdyż rzutowały one również na poglądy filozoficzne  Wygasza-
ły lub osłabiały niektóre dyscypliny i stymulowały powstanie nowych, 
wytyczając poznaniu kolejne niekiedy ciaśniejsze od poprzednich ho-
ryzonty  „Ciaśniejsze” na skutek wyraźniejszego odróżniania wiedzy 
od domniemań  

Kiedy dokładnie narodziła się filozofia religii? Jeden z austriackich 
jezuitów, Sigismund von Storchenau, opublikował w roku 1772/73 
pracę: Die Philosophie der Religion  To najprawdopodobniej pierwsze 
dzieło noszące tę nazwę  Wcześniej podobną tematykę, którą zajmo-
wał się Storchenau, określano mianem theologia naturalis, akcentując 
rozumową drogę poznania oraz rozpoznaną już powszechność reli-
gii  Zgodnie z panującym w jego środowisku klimatem opinii, Stor-
chenau potraktował filozofię religii jako formę apologii katolicyzmu  
Filozofia religii w jego dziele to narzędzie rozprawiające się z wywro-
towymi nurtami myśli religijnej  Miała ona za zadanie potwierdzać 
prawdziwość wyznania względem innych odłamów chrześcijaństwa, 
jak i zająć stanowisko wobec ówczesnych oświeceniowych sporów fi-
lozoficznych  Zanim pojawiła się filozofia religii, dominowała zatem 
teologia„wzmocniona” przez koncepcję „natury”  

W 1821 roku wspomniany już Georg Wilhelm Friedrich Hegel – 
prawdopodobnie jako jeden z pierwszych wielkich filozofów – po-
prowadził uniwersyteckie zajęcia na temat filozofii religii  Zatem 
w przeciągu niespełna 50 lat dyscyplina nabrała znaczenia, nie tracąc 
nadal wielu z teologicznych założeń  Podobnie jak filozofia prawa, fi-
lozofia historii lub estetyka – po tym jak Hegel umieścił je w swoim 
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rozkładzie zajęć i zarazem w systemie filozofii – filozofia religii sta-
ła się dyscypliną pełnoprawną i powszechnie znaną  Dopiero od tej 
pory jest ona wyraźne obecna pośród filozoficznej rodziny  Wcześniej 
znane były jej tematy i byli liczni filozofowie zainteresowani tą samą 
tematyką, jak choćby Christian Wolff  Pomimo jego dwóch tomów  
Theologia rationalis z lat 1736–1737, które poruszały wiele zagadnień 
charakterystycznych dla formującej się dyscypliny, pomimo myśli 
Kanta na temat religii, to dopiero dzięki Heglowi filozofia religii uzy-
skała wyraźną odrębność tematyczną oraz odpowiednią rangę  

Wystarczy wspomnieć, że Hegel potraktował religię „globalnie” 
i historycznie  Zbliżył ją samą do filozofii, wynosząc refleksję nad 
religią do głównych zadań filozoficznych: zarazem próbował sięgnąć 
do jej kulturowych „korzeni”, jak i wskazać na jej funkcje  W jego 
systemie religie pierwotne nazywane są religiami przyrody i czarow-
nictwem; dalej wyróżniał religię chińską, hinduską, buddyzm  Zo-
roastryzm sąsiaduje u niego z religią egipską  Judaizm wraz religią 
grecką, rzymską i historią chrześcijaństwa tworzą jeden historyczny, 
a zarazem dialektyczny ciąg wierzeń  Ukryty dla praktykujących sens 
poszczególnych religii, cel ich powstania i przyczyny rozwoju tworzą 
system idei religii, który odsłania ludzkości dopiero filozofia Hegla  Po 
jego szczeblach wspinał się duch absolutny, by dopiero z tej perspek-
tywy ogarnąć całość siebie i swoją długą, podstępną względem religii 
niechrześcijańskich, z góry przemyślaną drogę  Metafizyka łączy się 
u Hegla z teologią, a ta z historią  Wszystko się zazębia w pojęciach 
i tylko w nich, podobnie jak poszczególne dyscypliny pracują zgodnie 
w jednym celu – odkrycia logiki dziejów  Hegel przyjmował więc za-
łożenia teologiczne i na kanwie filozofii religii tworzył nową historio-
zofię  Mimo to odróżniał już między innymi kult religijny czyli prak-
tyczne formy religijności od świadomości religijnej – czyli przeżywa-
nie i praktykę religijną od filozoficznego namysłu nad religiami  Wiele 
z religii potraktował po macoszemu, a jednak to jego próbie zjedno-
czenia refleksji nad wszystkimi religiami należy się pierwszeństwo  
w wyodrębnieniu dyscypliny  

Po Heglu filozofia religii nabierała siły i poszukiwała autonomii 
względem teologii  Uwalniała się od roszczeń historiozoficznych, 
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opartych na pojęciach metody dialektycznej  Jej oddzieleniu się od 
tego typu metafizyki sprzyjały nowe nurty filozoficzne, takie jak po-
zytywizm, marksizm, pragmatyzm, wspomniane już fenomenologia, 
hermeneutyka lub filozofia analityczna  Filozoficzna różnorodność 
ujęć tematu religii stała się faktem w drugiej połowie XIX wieku  

O ile Hegel był jednym z pierwszych obok Friedricha Schleierma-
chera filozofem religii, o tyle Friedrich Schelling był jednym z pierw-
szych wielkich filozofów nowoczesnej koncepcji mitu  Poza napisa-
niem Filozofii objawiania rozwinął refleksję nad tym zagadnieniem, 
odświeżając greckie pojęcie mitu, i uczynił z niego ważny filozoficzny 
problem  Filozofia mitu rozwijała się przez całą nowoczesność, tworząc 
wraz z filozofią religii pakiet, który zestawił wspominany już Cassirer  
Przywołanie jako inicjatorów Hegla i Schellinga nie oznacza, że nie 
było przed nimi innych filozofów, zajmujących się zagadnieniami cha-
rakterystycznymi dla filozofii religii  Jednak to recepcja dzieł Hegla 
i Schellinga miała znaczenie dla uformowania się nowych dyscyplin, 
poszukujących zrozumienia dla tego, co wydawało się już wcześniej 
zrozumiałe  

Gdyby ktoś, kto studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim na 
przykład w roku akademickim 1803/1804, miał okazję także studio-
wać obecnie, zauważyłby kilka różnic  Po pierwsze, nie było wtedy 
płci żeńskiej wśród studiujących  Na początku XIX wieku studenci 
mieli do wyboru tylko cztery wydziały: filozoficzny, lekarski, prawny 
i teologiczny  W ciągu dwustu lat „spór fakultetów”, to znaczy rozwój 
jednych dyscyplin i zanik innych, odmienił kształt wydziałów i pro-
gramów studiów  Przed dwustu laty wydziały składały się z katedr, 
a na wydziale filozoficznym wśród wykładanych przedmiotów wy-
różniano obowiązkowe i nieobowiązkowe  Obowiązkowych wykła-
dów wysłuchać musieli wszyscy studenci filozofii; na pierwszym roku 
były to: filozofia teoretyczna, matematyka czysta i stosowana, historia 
powszechna, język grecki i lekcja religii  Na drugim roku nadal obo-
wiązkowe były: greka, historia i religia, a z nowych przedmiotów po-
jawiały się: fizyka eksperymentalna, metafizyka i filozofia praktyczna 
czyli etyka  Do przedmiotów nadobowiązkowych należały: matema-
tyka stosowana, technologia, historia sztuki i rzemiosła, astronomia, 
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geografia fizyczna, historia filozofii, dyplomatyka, archeologia, heral-
dyka, numizmatyka, estetyka, ekonomia, pedagogika, język niemiecki 
wraz z literaturą, język francuski wraz z literaturą oraz język włoski 
wraz z literaturą3  Nie było więc wtedy wydziału nauk przyrodniczych, 
jak i humanistycznych, nie mówiąc o dziedzinach pragmatycznych, 
takich jak socjologia, i psychologia  Jeszcze żaden August Comte lub 
Wiliam James nie powołali ich do życia  A Hegel wówczas obmyślał 
nowe dyscypliny  

Jakie ma to znaczenie dla rozumienia filozofii religii? Takie, że 
również na podstawie programu studiów można zauważyć, kiedy i jak 
zawiązywały się nowe dyscypliny  Religioznawstwo jako dziedzina 
uniwersytecka pojawiła się w drugiej połowie XIX stulecia  W Polsce 
zaś dopiero 40 lat temu na Uniwersytecie Jagiellońskim  W podobnym 
czasie co religioznawstwo, filozofia religii rozpowszechniała się na wy-
działach filozoficznych  Ich połączeniu sprzyjała nowa humanistyka  
Mniej więcej w połowie XIX wieku dyscypliny odwołujące się do kate-
gorii rozumienia świata, a nie jego wyjaśniania – którą to umiejętność 
przypisano naukom ścisłym – połączono w Niemczech w fundacyj-
nym określeniu Geisteswissenschaften („nauki o duchu”)  Odwoływały 
się one do doświadczenia wewnętrznego, związanego z przeżywaniem  
Opierały się na doświadczeniu estetycznym oraz religijnym  W ten 
sposób około 1850 roku w opozycji do Naturwissenschaften („nauk 
o przyrodzie”) powstała grupa nowych nauk, zajmujących się – jak są-
dzono – nieredukowalnymi do naturalnych (przyrodniczych) podstaw 

„potencjałami” ludzkimi  Pośród nich wyróżniano między innymi 
główne obszary–hasła przewodnie badań humanistycznych: państwo, 
religię i kulturę4  Nie trzeba już chyba dodawać, że usamodzielniły 
się one następnie jako nauki polityczne, religioznawcze i dyscypliny  
kulturoznawcze  

Jedną z ważnych przyczyn stymulujących rozwój filozofii religii 
było religioznawstwo  Nowością, którą wprowadzało, było rozważanie 

3 M  Chamcówna, K  Mrozowska, Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 
1765–1850, Kraków 1965, s  97-99 

4 J  Burckhardt, Weltgeschichtliche Betrachtungen [Rozważania o historii świata] 
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zagadnień w sposób globalny i historyczny oraz porównawczy  Po-
traktowanie religii jako faktu kulturowego, charakterystycznego dla 
wszystkich społeczności, sprzyjało nowej refleksji filozoficznej  Ważne 
okazało się również zwrócenie uwagi na metody, które wnosiły filolo-
gie, historia wraz z archeologią, językoznawstwo i podobne nowe po-
szukiwania  Zwróćmy zatem teraz uwagę na religioznawstwo, które 
otworzyło filozofię religii, jak i w ogóle filozofię, na wiele wcześniej 
nieznanych zagadnień  

1.3. Filozofia religii jest dyscypliną religioznawczą

Powiedzieliśmy już, że filozofia religii jest nowoczesną dyscypliną 
filozoficzną, należącą do królestwa filozofii  Jak więc należy rozumieć 
tezę, że jest zarazem dyscypliną religioznawczą? Czy można należeć 
do dwóch dziedzin, zachowując odrębność? Jak to możliwe i co to 
oznacza dla określonej dyscypliny filozoficznej, że przynależy zarazem 
do poszukiwań pozafilozoficznych? I co to właściwie jest religioznaw-
stwo? Tyle pytań  

Zacznijmy od końca  Religioznawstwo to nowoczesna dziedzina 
wiedzy, również jej nazwa mówi o „wiedzy na temat religii”  W in-
terdyscyplinarnym ujęciu religia jawi się jako jedno z tych zjawisk, 
podobnie jak kultura lub historia, które z racji swojej złożoności do-
magają się współpracy wielu dziedzin wiedzy i tworzą one związek 
dyscyplin religioznawczych, skupionych na fenomenie religii  Wielość 
perspektyw to siła, a nie słabość tego paktu  Skupienie na religii po-
zwala w szczegółowy sposób zagłębić się zarówno w problem kultury, 
jak i natury ludzkiej  Powstały nowe narzędzia, które umożliwiają roz-
patrywanie wielu problemów: od polityki, przez historię po teologię  
Owa współpraca, nazywana interdyscyplinarnością, charakteryzuje 
wszystkie nowoczesne nauki  Współpraca dyscyplin religioznawczych 
sprzyjała rozwojowi filozofii religii, podobnie jak interdyscyplinarność 
historii sprzyjała rozwojowi filozofii historii  Bez tej współpracy wielu 
nauk trudno byłoby zmierzyć się całościowo, wszechstronnie i krytycz-
nie z takimi fenomenami, jak sztuki, religie, społeczeństwo lub kul-
tura  Nowoczesne nauki tworzą grupy złożone z wyspecjalizowanych 



148 tytuł pisma 1(1)/2014148 filozofiareligii.pl, 2015, nr 1

stefan klemczak

dyscyplin  Umożliwia to różne przekroje badanego problemu  Starają 
się one rozumieć na przykład religię, przyglądając się jej z wielu stron 
tak, by oświetlić jej najróżniejsze aspekty  Poszukując elementów 
wspólnych w różnych religiach, zarazem odsłaniają różnice występu-
jące pomiędzy nimi  Każda z dyscyplin religioznawczych zachowuje 
odrębność metodologiczną i tematyczną, podobnie jak dyscypliny fi-
lozoficzne; razem jednak tworzą zespół dziedzin, połączony, jak się 
szybko okazało, złożoną problematyką religii i religijności oraz około 
150-letnią tradycją współpracy  Dzięki religioznawstwu można lepiej 
rozumieć życie duchowe, społeczne, psychiczne, jak i potrzeby reli-
gijne człowieka  Religie są dynamiczne, poza ich licznymi i długimi 
historiami powstają nowe ruchy religijne, które domagają się wyjaś-
nienia  Mimo zaniku religijności w wielu krajach rozwiniętych, staty-
stycznie rzecz ujmując na Ziemi jest coraz więcej ludzi religijnych, co 
wiąże się z przyrostem demograficznym  

Religioznawstwo jest więc nowoczesnym przymierzem wielu dy-
scyplin badawczych, zawartym w celu zrozumienia fenomenu religii  
Pomiędzy dyscyplinami następuje wymiana wiedzy, czemu nie towa-
rzyszy utrata odrębności  Nie będziemy zagłębiać się w ponad stuletnią 
historię religioznawstwa, które ma swoje lokalne odmiany, zależnie od 
języka i kraju, gdzie się rozwijało  Ważne dla niniejszych rozważań jest 
to, że pośród wielu dyscyplin religioznawczych jest również obecna 
filozofia religii, podobnie jak jest obecna psychologia bądź socjologia 
religii 

Obecność filozofii prawa wśród nauk prawnych, podobnie jak obec-
ność na wielu wydziałach filozofii historii wśród nauk historycznych 
sprawia, że owe dziedziny zyskują refleksję nad swoimi podstawami, 
metodami i problemami granicznymi  Filozofia zaś poszerza pole ba-
dawcze o nowe problemy lub ich nieznane wcześniej ujęcia  Filozofia 
religii jest również częścią religioznawstwa, podobnie jak antropologia 
może być dyscypliną religioznawczą, kulturoznawczą, może pojawić 
się w obrębie historii sztuki i na wydziałach filologicznych  Można 
uprawiać antropologię antyku greckiego, jak i antropologię kina, o ile 
się wie, co to jest antropologia i do czego służy  W XX wieku historia 
stała się również nauką społeczną, a geografia – historyczną  Interakcje 
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między poszczególnymi dyscyplinami są warunkiem możliwości roz-
woju wielu dziedzin wiedzy  

Kulturowe występowanie religii – jeśli chcemy je poznać – wymaga 
drobiazgowych badań filologicznych, historycznych, psychologicznych, 
społecznych, filozoficznych, antropologicznych, kulturowych, geogra-
ficznych, zajmujących się sztuką, prawem, mediami i wielu innych  
Dlatego religioznawstwo składa się z tak wielu dyscyplin, do których 
dochodzi jeszcze fenomenologia religii lub historie poszczególnych re-
ligii  Swoje początki zawdzięcza rozwojowi humanistyki na przełomie 
XVIII i XIX stulecia  Następnie, gdy pojawiły się nauki pragmatycz-
ne (socjologia i psychologia), religioznawstwo pozyskało kolejne nowe 
dys cypliny  Psychologia religii i socjologia religii oraz ekonomia religii 
tworzą pragmatyczny korpus poszukiwań  W końcu istotny jest także 
rozwój niektórych nauk przyrodniczych, głównie psychologii ewolu-
cyjnej, antropologii fizycznej i podobnych dziedzin, które poszerzają 
perspektywę religioznawczą  Dlatego współczesny obszar poszukiwań 
jest tak rozległy i wydaje się, że nie ma sensu wyznaczanie ścisłych gra-
nic dyscyplinarnych nowoczesnych dziedzin  Liczą się problemy i pró-
by ich rozwiązania, ważne są metodyczne i krytyczne poszukiwania, 
które już mają swoją tradycję i niemałe osiągnięcia  Gdy praktykowa-
ne jest podejście krytyczne, wymagające samooceny, świadome narzę-
dzi, których używa, i horyzontów, do których dociera, umożliwia ono 
powodzenie poszukiwań  Przez krytykę często rozumie się namysł nad 
tym, jak powstaje lub jak powstawała zdobyta wiedza: to wzmocniona  
teoretycznie refleksja nad sposobami poznawania  

Religioznawstwo uformowało się na przecięciu trzech „dróg”: nauk 
humanistycznych, nauk pragmatycznych i filozofii  Filozofia i histo-
ria wielu religii oraz filologie i językoznawstwo, połączone następnie 
z naukami pragmatycznymi, socjologią religii i psychologią, utworzy-
ły współczesny korpus  Niektórzy „ojcowie” religioznawstwa – warto 
poszukać, czy były matki?– tacy jak William James lub Georg Simmel 
byli również filozofami  Inni spośród największych – na przykład Emi-
le Durkheim lub Mircea Eliade – studiowali filozofię  Edukacja filozo-
ficzna stanowiła niegdyś jeden z podstawowych elementów przygoto-
wań do poszukiwań religioznawczych  Gdy próbuje się wypracować 
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nowe koncepcje, metody, zadania, zastanawiać nad sposobami po-
znania religii, nieuchronnie porusza się zagadnienia filozoficzne  Jest 
wiele ważnych więzi, łączących religioznawstwo z filozofią, poza histo-
rią dyscypliny i filozoficzną refleksji nad fenomenem religii  Są to na 
przykład problemy, które odnajdujemy we współcześnie toczonych de-
batach, poświęconych zagadnieniom istotnym dla rozumienia współ-
czesnego świata  Jeśli przyjrzymy się niektórym sporom na temat 
religii, możemy zauważyć, że wiele z dominujących poglądów pocho-
dzi od filozofów  Leszek Kołakowski, Jürgen Habermas, Karl Löwith 
lub Jacques Derrida czy Giorgio Agamben zajmowali się lub zajmują 
również analizą współczesnych problemów religijnych  Pozwala to łą-
czyć tradycyjne przekonania na temat religii z wiedzą religioznawczą  
i filozofią  

W filozoficznych dyskusjach powraca pytanie o po-nowoczesny 
status religii  Próbuje się zrozumieć, na czym polegają jej historycz-
ne przemiany i jakie funkcje pełni religia we współczesnym świecie  
Dwudziestowieczni klasycy filozofii, tacy jak Paul Ricoeur, Charles 
Taylor, a nawet Ludwig Wittgenstein, poświęcili religii wiele uwag, 
które mają nie tylko metodologiczne znaczenie dla poszukiwań  
religioznawczych  

Religioznawstwo jest więc oknem na świat dla filozofii religii  Co to 
oznacza? I jaki widok rozpościera się z tego okna? 

Są to nowe widoki na religię i kulturę, które pojawiają się dzięki 
rozwojowi poszczególnych dyscyplin religioznawczych  Skąd filozofo-
wie mieliby czerpać wiedzę, jak dostrzegać nowe wyzwania, jeśli nie 
korzystając z dorobku właśnie tych nauk? Historia klasycznych prob-
lemów jest nadal wiążąca dla każdej z dyscyplin filozoficznych, jednak 
niezwrócenie uwagi na nowe kwestie rozpatrywane przez nauki ogra-
nicza ich możliwości zdobywania orientacji w świecie  Na koniec tej 
części jeszcze jedna ogólna uwaga na temat okien  

Filozofia religii jest filozofią nieczystą, chociaż zajmuje się rów-
nież zagadnieniami charakterystycznymi dla filozofii czystej, dlate-
go właśnie może być zarazem dyscypliną religioznawczą  Każda fi-
lozofia nieczysta może być częścią innej dziedziny wiedzy  Filozofia 
nauki na przykład fizyki, a filozofia prawa – prawa  Co to znaczy, że 
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filozofia jest „nieczysta”? Czy chodzi o jakieś grzeszki lub złe filozoficzne  
skłonności? 

Za Immanuelem Kantem można filozofię podzielić na „czystą” 
i „nieczystą”  Kant, dostrzegając różnice w podejściu do wiedzy, od-
różniał czystą filozofię od filozofii pragmatycznej, to znaczy „nieczy-
stej”, którą nota bene zajmował się po ukończeniu trzech Krytyk  „Nie-
czystą” to znaczy dokładnie filozofią „powiązaną z wiedzą o świecie”5  
Filozofia czysta zajmuje się sama sobą, własnymi podstawami i moż-
liwościami  Jej spektakularnym przykładem jest Krytyka czystego ro-
zumu  Filozofia „czysta”, która – jak sądzono – nie musiała liczyć się 
z innymi typami poznania, była charakterystyczna dla niektórych te-
orii starożytnych i wielu średniowiecznych  Jej elementy znajdujemy 
również we współczesnych ujęciach filozofii  

Filozofia „czysta” pojęta jako metafizyka lub jako idealizm jest nadal 
praktykowana przez niektórych „ortodoksyjnych” analityków, zwanych 
niekiedy „autonomistami”  Przy tym podejściu ceniona jest praca sa-
mego czystego, to znaczy nieuchronnie spekulatywnego rozumu  Pew-
ne jej odmiany są pożyteczne, jeśli idzie o sprawdzanie siły argumen-
tów lub poszukiwanie podstaw wiedzy  Widać to szczególnie dobrze 
w niektórych poszukiwaniach fenomenologicznych  Natomiast filozofia 
„nieczysta” – do której należy filozofia religii, antropologia filozoficzna 
i inne, liczne, wspomniane już nowoczesne odmiany filozofii – potra-
fi korzystać z dorobku innych nauk  W ten sposób tworzy nowe formy 
poszukiwań: poprzez powiązanie filozofii z wiedzą o świecie, na przy-
kład dostarczanej przez biologię lub etologię, w przypadku antropologii 
filozoficznej, jak również historię  Filozofia nieczysta nie obawia się więc 
korzystania z osiągnięć innych nauk  Nie oznacza to, że nie jest w sto-
sunku do nich krytyczna lub że tylko przetwarza ich dane  Filozofia 

„trawiąca” jedynie wiedzę naukową przestaje być filozofią  
Włoski filozof Enzo Melandri (1926–1993), wyjaśniając nowe po-

łożenie filozofii, posługiwał się analogią w stosunku do monadologii 

5 Zob  I, Kant, Antropologia w ujęciu pragmatycznym, przeł  E  Drzazgowska, P  Sos-
nowska, Warszawa 2005, s  5; Logika: podręcznik do wykładów, przeł  A  Banasz- 
kiewicz, Gdańsk 2005, s  111-112 
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Leib niza  Dodajmy szybko – to koncepcja metafizyczna z początku XVIII  
wieku  Próbowała uchwycić ukrytą sub-strukturę świata – „całość” zbu-
dowaną zdaniem Leibniza z monad – substancji  Sama więc filozofia ro-
zumiana jako „nieczysta” nie jest „ponad” ani „przed” lub „pod” innymi 
naukami  Nie jest dziedziną poprzedzającą je, lecz znajduje się obok nich  
Jest to pogląd głoszony wbrew tezom m in  Wittgensteina, który nadal 
widział filozofię jako podstawę wiedzy, nie wspominając o Edmundzie 
Husserlu i jego rozumieniu fenomenologii  Fenomenologia była jedną 
z licznych specjalności Melandriego  Filozofia w jego ujęciu jest zatem 
jak monada obok innych monad, pojęta jako jedna inter pares, czyli nie-
zależna „w sobie”, tak jak pozostałe dziedziny nauk są niezależne  Po-
mimo niezależności monady występują razem i współpracują, tworząc 
żywy system  Filozofii winna towarzyszyć świadomość znajdowania się 
na równi z każdą inną dyscypliną jako dziedziną „w sobie”  W ten spo-
sób możemy wyobrazić sobie, a nawet szczegółowo opisać, poszczególne 
nauki jako samodzielne „monady”  Są często złożone niekiedy z wielu 
pomniejszych „elementów”, jako dziedziny „w sobie”  Posiadają one okna, 
które umożliwiają im rozglądanie się pośród innych dziedzin „w sobie”  

Religioznawstwo rozumiane jako próba całościowej, metodycznej, 
interdyscyplinarnej refleksji nad fenomenem religii również można 
przedstawić za pomocą tego obrazu  Ograniczona horyzontem tego, 
co intersubiektywnie, rozumowo poznawalne, tworzy monadę złożoną 
z wielu innych mniejszych monad, dziedzin „w sobie”  Mimo że składa 
się z wielu dyscyplin religioznawczych, monady jako różne nauki tworzą 
dynamiczny, zmienny historycznie, otwarty system wzajemnych wię-
zi  Powyższa analogia do monadologii zdaje się jednoczyć autonomię 
i heteronomię, charakterystyczną tak dla nauk, jak i dla filozofii  Każda 
dziedzina ma swoją krótszą lub dłuższą historię oraz własne otwarte, 
ale i zarazem ograniczone przez specjalizację pole teoretyczne  Jest jed-
nocześnie „monadyczna” i, o ile nie jest filozofią czystą, posiada okna 
otwarte na inne dziedziny i ich wiedzę  Tym samym ulega historycz-
nej interferencji i transformacji  Filozofia w takim ujęciu jest monadą 
zaglądającą śmielej i częściej do okien innych monad  Dlatego współ-
czesny filozof Odo Marquard mówi żartobliwie o filozofach jako o ka-
skaderach ekspertów  Zaglądanie do okien innych monad tworzyło już 
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wspomniane nowoczesne dyscypliny filozoficzne  Dlatego dla filozofii 
religii religioznawstwo stanowi okno na wiedzę pochodzącą ze świata  

Filozofia religii wchodzi w relacje z innymi dyscyplinami filozoficz-
nymi, takimi jak antropologia filozoficzna, historia filozofii lub filo-
zofia kultury  Semiotyka lub filozofia języka, filozofia umysłu czy też 
kognitywistyka są jej odniesieniami, podobnie jak dyscypliny religio-
znawcze  W ten sposób filozofia religii może być nie tylko częścią filo-
zofii, religioznawstwa, ale również kulturoznawstwa lub innych dzie-
dzin, interesujących się fenomenem religii  Nie traci przy tym, o ile jest 
krytycznie uprawiana, swojej tożsamości  

„Nieczystość” wielu dyscyplin filozoficznych, poza korzyściami ta-
kimi jak otwarcie na wiedzę pochodzącą z nauk, rodzi również proble-
my  Jednym z podstawowych jest utrzymanie autonomii przez filozofię  
Filozofia nie powinna być bowiem relacjonowaniem osiągnięć nauko-
wych, podobnie jak nie jest „służką” (ancilla) innych typów poznania  
Powstają również inne problemy, na przykład natury metodologicznej  
Interdyscyplinarny dialog współczesnych nauk jest trudny ze względu 
na specjalistyczne języki i metody, a niekiedy wydaje się niemożliwy  
W przypadku nazbyt odległych dyscyplin łatwo o nieporozumienia 
lub nadużycia  Fikcje stosowania niektórych pojęć i teorii, pochodzą-
cych z nauk ścisłych w humanistyce, przekonująco uchwycili Alan So-
kal i Jean Bricmont w książce: Modne bzdury. O nadużywaniu pojęć 
z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów6  

Współcześnie możemy uprawiać historię sztuki, odwołując się do psy-
chologii, jak czynił to Sir Ernst Gombrich, lub do antropologii, co pro-
ponuje Hans Belting  Podobnie filozofię religii można uprawiać, odwo-
łując się do psychologii, jak czynił to już pragmatysta William James, lub 
do socjologii, co próbuje robić  Jürgen Habermas  Dominująca pozycja 
we współczesnej refleksji filozoficznej, podobnie jak i w naukach, „dzie-
dzin nieczystych”, nie jest aktem zdrady, lecz potrzebą przegrupowania 
sił  Powodem jest wspomniane już wielokrotnie odkrywanie złożoności 

6 A  Sokal, J  Bricmont, Modne bzdury: o nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ści-
słych przez postmodernistycznych intelektualistów, przeł  P  Amsterdamski, War-
szawa 2005 
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zagadnień  Dzięki połączeniu sił możliwe jest powstawanie nowych 
przestrzeni teoretycznych  Podobnie „działa” obecnie kognitywistyka: na 
przecięciu kilku dyscyplin filozoficznych, psychologii i biologii  Mody-
fikując wcześniejsze podejścia do problemu poznania, organizuje nowe, 
również poprzez zmienną konfigurację dyscyplin  Nowe wyzwania w po-
staci prób poznania umysłu, świadomości, języka, religii lub kultury będą 
coraz wyraźniej potrzebowały współpracy „dyscyplin nieczystych”  

Gdy około 1630 roku Galileusz pisał, że „filozofii może tylko wyjść 
dobrze na naszych dyskusjach, gdyż jeśli myśli nasze są prawdziwe, 
to wynikiem ich będą nowe osiągnięcia, a jeśli są fałszywe, to przez 
ich obalenie ich jeszcze potwierdzenie znajdą uprzednie doktryny” 
(przeł  E  Ligocki), sądził, że filozofia może się wiele nauczyć z wiedzy 
pochodzącej z obserwacji i eksperymentów  Wydaje się, że nadal nie 
powinno jej szkodzić to, co prezentują nauki, nawet jeśli obalanie ich 
poglądów jest obecnie sprawą znacznie trudniejszą  

Filozofia religii potrafi być dyscypliną mediującą  Podobnie jak 
psychologia religii porusza się swobodnie w obszarze religioznawstwa 
i psychologii lub socjologia religii zarazem jest dyscypliną socjologicz-
ną i religioznawczą  Korzystają na tym wszystkie dziedziny i dyscypliny  
zainteresowane problematyką  Monady pośród innych monad  

2. CZEM NIE JEST FILOZOFIA RELIGII? 

2.1. Filozofia religii nie jest tożsama z filozofią religijną

Chcąc ustalić miejsce filozofii religijnej w ramach filozofii religii, 
musimy odpowiedzieć na pytania: co to jest filozofia religijna? Czym 
różni się od filozofii „zwykłej”? 

Jeden z francuskich historyków filozofii Pierre Hadot (1922–2010), 
zajmując się głównie starożytnością, rozwinął teorię ćwiczeń ducho-
wych7  Teza, którą postawił i demonstrował na wielu przykładach, za-

7 Wyd  polskie P  Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, przeł  H  Domański, 
Warszawa 1992 
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kłada, że filozofie starożytne jako jeden z głównych celów rozważań 
stawiały ulepszenie życia praktycznego  Pod postacią ćwiczeń ducho-
wych były one traktowane co najmniej na równi z poznaniem teore-
tycznym  Koncepcje filozoficzne, posługując się teoriami, próbowały 
konkurować ze sobą i zorientować się „w całości”  Jednocześnie nie-
kiedy ich głównym celem było opanowanie umiejętności życia prak-
tycznego  Należy dodać: szczęśliwego życia  Szczęście było w różnych 
szkołach filozoficznych odmienne pojmowane, ale sam cel praktyczny 
filozofii odgrywał istotną rolę w jej uprawianiu  Dlatego wielu filozofów  
starożytnych nie spisało swojej filozofii, lecz ją praktykowało  

Hadot rozwinął kategorię ćwiczeń duchowych, opisując z jej po-
mocą różne strategie zapanowania nad kruchością istnienia  Wypra-
cowali je filozofowie starożytni, ale ich śladem udawali się filozofo-
wie różnych epok  Hadot zwracał uwagę na to, że po upadku myśli 
starożytnej: greckiej i rzymskiej, tradycja ćwiczeń duchowych była 
częściowo przejęta przez powstające wówczas chrześcijaństwo  Pomi-
mo zmian wielu teorii ślady praktyki filozoficznej odnajdujemy poza 
średniowieczem w myśli i postawie Michela Montaigne, Immanuela 
Kanta, Johana Wolfganga Goethego lub Ludwiga Wittgensteina  Nie 
ograniczają się one do tradycji filozoficznej lub religijnej  Ćwiczenie 
duchowe jako zadanie filozoficzne nie zniknęło więc zupełnie z ob-
szaru filozofii, chociaż jego rola w filozofii nowożytnej nie była już tak 
znacząca, jak w starożytności  W międzyczasie chrześcijaństwo prze-
jęło odpowiedzialność za praktykę życiową, łącząc ją z wiarą religijną  

Myśl chrześcijańska zatem nie tylko przejęła od filozofów greckich 
pojęcie teologii i zaadoptowała do własnych celów; również prze-
kształciła ćwiczenia duchowe w ćwiczenia o charakterze religijnym  
Wcześniej nie miały takiej funkcji, gdyż szczęścia poszukiwano nie 
w ocaleniu przez Boga i w zaświatach, ale w życiu filozoficznym, pro-
wadzonym najczęściej w ramach którejś z szkół filozoficznych lub na-
wiązaniu do nich, jak w ćwiczeniach Marka Aureliusza  Wydaje się, że 
europejska filozofia religijna zawiązała się między innymi w oparciu 
o tradycję ćwiczeń duchowych  Drugim jej źródłem są liczne, rozgałę-
zione korzenie religijne  Po upadku świata starożytnego poszukiwania 
filozoficzne nabierały religijnego charakteru  Wtedy to pojawiły się 
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sławne formuły, łączące wiarę z poznaniem filozoficznym, uzależnia-
jące poznania od wiary lub wiarę od poznania  Już Klemens Aleksan-
dryjski postulował, aby potraktować filozofię jako eusebeie (łac  pietas)  
Anzelm z Cantenbury głosił formułę fides quaerens intellectum, zaś 
Tomasz z Akwinu ratio fide illustrata  Filozofia religijna w średniowie-
czu zyskała nowy kształt  Stała się powszechna  

Praktyki starożytne nie są więc jedynym źródłem myśli religijnej 
lecz jej zaczynem  Filozofię religijną tworzą różne praktyki religijne, 
połączone z filozofowaniem lub rozmyślaniem  Są znane w wielu tra-
dycjach kulturowych, również pozaeuropejskich  Filozofia religijna 
jest więc często spotykaną formą życia religijnego w ramach wielu tra-
dycji kulturowych i intelektualnych  Co ją charakteryzuje? Założenia 
oraz nastawienie praktyczne, a także sposób uprawiania  

Filozofia religijna to rodzaj rozmyślania filozoficznego, które po-
szukuje nie tylko poznania całości lub zrozumienia prawd religijnych, 
ale również jest formą wyznania lub pogłębienia wiary  Często służy 
jej utrzymaniu i rozważaniu  Charakteryzuje się celami praktycznymi, 
to znaczy sprzyja nie tylko lepszemu poznaniu prawd wiary, ale tak-
że służy utwierdzeniu religijnemu  Filozofia w tym wypadku pomaga 
praktykować życie religijne i rozwijać doświadczenia o charakterze 
religijnym  Można ją określić jako filozofię zaangażowaną, podobną 
do filozofii zaangażowanej politycznie czy społecznie, ale nie tożsa-
mą z nią  W myśli zaangażowanej w życie społeczne chodzi bowiem 
głównie o zmianę świata zewnętrznego  W filozofii religijnej ważną 
rolę odgrywa świat wewnętrzny  W wypadku filozofii zaangażowanej 
politycznie przeświecają jej niekiedy – poza chęcią zdobycia władzy 
lub znaczącej pozycji politycznej – dodatkowe cele: poprawienia życia 
ludzi lub naprawa społeczeństwa lub państwa  Często chodzi o wpro-
wadzenie konkretnych zmian w życiu politycznym  Filozofia religijna 
wydaje się bardziej introwertyczna  Jej celem – poza wyjaśnieniem 
prawd religijnych i ich głoszeniem – jest próba ustanawiania osobi-
stej relacji z transcendencją, a jednocześnie przełożenie tego, co su-
biektywne w doświadczeniu, na język uniwersalny  Filozofia religijna 
różni się od teologii, chociaż niejednokrotnie się z nią splatała i splata  
Chodzi głównie o niezależność instytucjonalną, swobodę poszukiwań 
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religijnych, która charakteryzowała na przykład myśl Blaise’a Pasca-
la  Mogą one prowadzić – jak w wypadku wielu mistyków, takich jak 
Mistrz Eckhart – do odstępstw dogmatycznych – po czasie cenionych 
również przez teologów, ale bulwersujących wtedy, gdy żył Eckhart  
Poglądy teologiczne wielu filozofów religijnych nie mieściły się w dog-
matycznych ramach swoich czasów, a na dodatek filozofowie religijni 
niejednokrotnie krytykowali instytucje religijne (dobrym przykładem 
jest myśl Sørena Kierkegaarda). Ich poszukiwania prowadziły niekiedy 
do refleksji niezależnej od przyjętych schematów teologicznych  

Filozofia religijna jest więc formą filozofowania poszukującego, 
niekiedy na własną rękę, zrozumienia doświadczeń religijnych oraz 
prawd wiary  Nurt filozofii religijnej, zaangażowanej po stronie jednej 
z doktryn religijnych lub je przekraczający, jest jedną z charaktery-
stycznych składowych filozofii religii  Nie należy jednak sprowadzać 
jej do takiego pojmowania filozofii 

Również myśl niereligijna lub antyreligijna jest przedmiotem jej 
zainteresowania  Ograniczenie do filozofii religijnej powodowałoby 
wykluczenie z obszaru namysłu wielu odmiennych tradycji religij-
nych  Nie mówiąc już o innej problematyce, związanej z rozumieniem 
fenomenu religii  Zawężenie zainteresowań do filozofii religijnej nie-
uchronnie prowadziłoby do marginalizacji filozofii zależnej i wyspe-
cjalizowanej jedynie w nurcie wybranego życia religijnego  Jako dy-
scyplina nieczysta może poruszać się na obszarze całej historii filozofii 
i dzięki religioznawstwu interesuje się różnymi tradycjami religijnymi  
Filozofia religijna jest najczęściej jedno-kulturowa  

Filozofia religii zajmuje się – poza filozofią religijną – również atei-
zmem i jego źródłami  Deizm, agnostycyzm, sceptycyzm oraz praktyki 
ćwiczeń duchowych są tematami jej poszukiwań, podobnie jak religij-
ne poszukiwania myślicieli, artystów czy tak zwanych ludzi prostych  
Przygląda się historycznym i obecnym sporom między naukami i reli-
giami i w ten sposób zbliża się do filozofii nauki i jej poszukiwań  Wy-
maga to znajomości nie tylko historii nauk, ale również historii kultu-
ry  Interesuje ją analiza języka religijnego, jak i podstawy teorii, często 
sytuowane w micie  Bada zagadnienie sekularyzacji, jak i obecności 
myśli mitycznej w dziełach sztuki, polityce lub pojmowaniu świata  
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Podobnie jak nie należy utożsamiać filozofii religii z filozofią reli-
gijną, nie należy jej mylić z teologią  Myśl teologiczna ma własną tra-
dycję, która niekiedy splatała się z filozofią religijną, jak i z dziejami 
całej filozofii  Na odrębność charakteru obu fakultetów wskazywał 
już Immanuel Kant  W 1797 roku pisał: „nad uczonymi jako takimi 
mogą sprawować władze tylko uczeni” – a następnie charakteryzował 
zadania poszczególnych fakultetów  Oddzielał teologię jako fakultet, 
nad którym mogą sprawować władzę ludzie nieuczeni, nieznający 
się ani na naukach, ani na filozofii, lecz posiadający władzę religijną  
W efekcie – sądził Kant – „teolog będzie ujmować cały problem jako 
kwestię wiary wspartej na pewnych, nie dających się uzasadnić i wy-
jaśnić, odczuciach boskości Biblii, lecz pytania dotyczącego boskiego 
pochodzenia Biblii nie wolno mu w ogóle podnosić publicznie, gdyż 
lud w ogólności nie rozumie tego w tym zakresie, w jakim jest to spra-
wa uczonych, i w ten sposób zostałby on tylko wplatany w grubiańskie 
mędrkowanie oraz popadłby w wątpliwość”8  

Zastrzeżenia Kanta podyktowane są obawą o wiernych oraz pod-
stawami wiedzy wywiedzionymi jedynie z wiary  Nie sposób ich uza-
sadnić w podobny sposób, jak uzasadnia się twierdzenia naukowe  Co 
prawda wspomniany już wielokrotnie Hegel często łączył teologię z fi-
lozofią, dbając jedynie o odmienną retorykę  Jednak nadmieniliśmy 
już, że filozofia religii – podobnie jak cała nowożytna myśl filozoficz-
na – stopniowo traciła związki z teologią na rzecz otwarcia ku poszu-
kiwaniom nauk  Nie oznacza to, że teologia (a właściwie teologie) nie 
jest interesująca dla filozofii religii  Należy pamiętać o filozofach reli-
gii, spośród których wielu łączyło i łączy swoje rozważania z myślą te-
ologiczną  W XX wieku choćby Paul Tillich, a na początku XIX wieku 
Antonio Rosmini spajali obie tradycje w jedną koncepcję teologicznej 
filozofii, w imię uzyskania gwarancji religijnych, jak również wiedzy 
bardziej uniwersalnej od tej pochodzącej z ludzkiego rozumu 

O ile łączenie filozofii z naukami może ją wzmacniać, a nawet 
zdominować, o tyle założenia teologiczne są często niesprawdzalne 
i trudne do dyskusji z racji obwarowań dogmatycznych  Przy takim 

8 I  Kant, Spór fakultetów, przeł  M  Żelazny, Toruń 2003, s  62 
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połączeniu filozofia staje się na powrót „służką teologii” (ancilla), jak 
to proklamowali niektórzy średniowieczni filozofowie  Jest wówczas 
niekiedy składana na ołtarzu tak zwanych prawd wyższych i niepo-
jętych, ale tylko pozornie przegrywa, na co wskazują dzieje filozofii  
Jej żywotność pokonała różne okresy, a filozofia wychodziła z nich 
wzmocniona  

Tradycje teologiczne, które nazbyt zachłysnęły się myślą filozoficz-
ną, odrywały się od praktyki życiowej  Nabierały charakteru speku-
latywnego, często nie dbając o podstawy, poprawność rozumowania 
lub logikę  Groziły im niekiedy – i nadal grożą – kolejne antynomie, 
paradoksy wywołane abstrakcyjnym językiem, który wnosi niespo-
dziewane założenia  Nazbyt wiele teorii łatwo odrywa teologię od 
jej praktycznych celów i ram doktrynalnych  Próby przejęcia filozofii 
pod swoje skrzydła nie są więc bezkarne, co zauważył już na przy-
kład Franz Overbeck (1837–1905)  Nie wiadomo, czy teologia przez 
to czasem nie traciła z oczy wielu ze swoich priorytetów, inkorporu-
jąc filozoficzny słownik, jak i problematykę  Niewątpliwie zaś filozo-
fia przejmująca język teologii odrywa się od historii, tracąc wiele ze 
swoich właściwości, jak również kontakt z innymi dyscyplinami fi-
lozoficznymi  To kolejny temat na osobną dyskusję  Relacje filozofii 
i teologii domagają się osobnej refleksji  Podsumowując ten napoczęty 
wątek, wydaje się, że nie sposób pominąć różnic między teologicznym 
a filozoficznym spojrzeniem na religie  Perspektywa teologiczna z góry 
przyjmuje założenia dotyczące wartości wybranej religii oraz pozosta-
łych  Na przykład religia protestancka jest dla teologów protestanckich 
prawdziwa, a inne religie chrześcijańskie już takie nie są  To w ramach 
tradycji religijnej zrozumiałe założenia  Filozofia religii nie poszuku-
je osądu i obrony doktryn wiary, ale ich poznania i zrozumienia jako 
zjawisk religijnych i przejawów myśli religijnej  

Teologie zajmują się religią „własną”, w ramach danej tradycji  Ro-
bią to często w sposób apologetyczny, pragmatyczny i najczęściej za-
mknięty na wiele hipotez z racji swoich nadrzędnych funkcji  Nato-
miast filozofia religii może się przyglądać fenomenowi religii w ogóle, 
w różnych jego aspektach, nie przyjmując z góry rozstrzygających za-
łożeń  Interesuje ją doświadczenie religijne, bez względu na kulturę, 
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z której wyrasta, jak i obwarowania teologiczne  Na przykład pewne 
wątki poszukiwań na temat charakteru wiary religijnej i doświadczeń 
religijnych odnajdujemy w myśli Wittgensteina, podobnie jak w krę-
gu myślicieli nawiązujących do jego filozofii  Punktem wyjścia były 
osobiste przemyślenia filozofa, jednak aspirują one do filozoficznej 
uniwersalności  Obszar filozofii religii nie jest więc ograniczony do 
filozofii religijnej, tym bardziej do teologii, a nawet do samej szeroko 
pojętej religii  

Na przykład teza, że „w religii Bóg pojawił się spóźniony”, pod-
kreśla historyczną „wtórność”, mimo oryginalności wielu rozważań 
filozoficznych i teologicznych  Poprzedzają je różnorodne wierzenia, 
które trwały już tysiące lat  Religie były obecne przed powstaniem 
filozoficznych i teologicznych koncepcji boga i teologii  Refleksja filo-
zoficzna kieruje się ku etnologii i antropologii oraz do początków kul-
tury, często związanych z religią  Historia religijnych „pierwocin” jest 
także jedynym z tematów filozofii religii, który łączy ją z antropologią 
i fenomenologią religii  

Nie wspomniałem o licznych pozaeuropejskich tradycjach filozofii 
religijnej  Są odmienne, zanurzone w swoich tradycjach kulturowych  
Można się zastanawiać: czy na przykład buddyzm Zen nie jest jakąś 
skrajną formą filozofii religijnej? Z pewnością jest również obecnie 
praktykowanym ćwiczeniem duchowym  Filozofię religijną spoty-
kamy w tradycji judaizmu bądź islamu  Nowoczesna myśl żydowska, 
która rozwinęła się w XX wieku, w dużej mierze jest przykładem fi-
lozofii religijnej i zaangażowanej  Najbardziej znani jej przedstawicie-
le – Martin Buber, Franz Rosenzweig Gershom Scholem lub Emma-
nuel Lévinas – uprawiali filozofię, łącząc ją z teologią biblijną Starego 
Testamentu  Jednym z głównych celów ich poszukiwań była odnowa 
religijnej tradycji judaizmu w kontekście nowoczesnej myśli filozoficz-
nej  Podobnie ma się rzecz z wieloma nurtami myśli islamu, gdzie do-
minuje filozofia religijna  
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2.2. Filozofia religii nie jest ograniczona do religii

Zdaje się, że konieczność zajmowania się przez filozofię religii prob-
lematyką pozareligijną jest dosyć jasna  Musimy uważać, aby nie ziś-
ciło się ostrzeżenie Groucho Marxa: „wydaje się, że to banały, ale nie 
dajcie się zwieść – to rzeczywiście są banały”  

Przekraczanie wynika z samych badań fenomenu religii, które odsy-
łają do innych zagadnień, jak i z charakteru poszukiwań filozoficznych  
W obu przypadkach na przykład problem języka oraz metodologii  
nauk domaga się dodatkowych poszukiwań  

Upraszczając, jeśli język potoczny jest wieloznaczny, a języki po-
szczególnych nauk dążą do jednoznaczności, to język filozoficzny 
nakierowany jest na „kontrolowaną wieloznaczność” – przysposabia 
język potoczny do określania pojęć transcendentalnych  Wyjaśnijmy: 
pojęcia transcendentalne są poza doświadczeniem  Najbardziej ogól-
ne – takie jak dobro lub piękno – przysparzają najwięcej kłopotów, 
podobnie jak metafory  Od czasów późnego Wittgensteina powoli 
gaśnie iluzja języka swoiście filozoficznego  Język, podobnie jak inne 
władze poznawcze człowieka, wymaga stałej refleksji, gdy prowadzimy 
poszukiwania, wnosi założenia i wieloznaczności  Podobnie wyniki 
poznawcze „obciążają” języki poszczególnych dyscyplin religioznaw-
czych  W ten sposób powstaje problematyka, niezwiązana ściśle z po-
znawaniem samej religii, która umożliwia obserwację tego, jak pozna-
jemy  Czy pojęcia, którymi się posługujemy, coś desygnują? Do czegoś 
odsyłają? Co z pojęciami abstrakcyjnymi? Najbardziej ogólnymi, które 
tak często występują w refleksji nie tylko filozofów religii? 

Prawdopodobnie już człowiek przedpiśmienny i niemówiący na-
uczył się zakładania sideł  Jeśli są one wykopanymi dołami lub ukry-
tymi podstępnie pętlami, zaciskającymi się na nodze zwierzyny, mu-
szą w przybliżeniu „wymierzyć” to, co mają „w przyszłości” pochwycić  
Podobnie jest z pojęciami: ich użycie związane z mownością człowieka, 
pozwala podobnie jak zakładane „sidła” chwytać zdobycz, uprzedzać 
niebezpieczne sytuacje, planować i działać na odległość  W punkcie 
wyjścia pojęcia miały wyprzedzać zmysły i tym samym ochraniać lu-
dzi przed grożącym im niebezpieczeństwem  Ich rolą było poszerzanie 
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poznawczego horyzontu zmysłów, poprzez wyjście poza ich ograni-
czony zasięg  Pojęcie jest oszczędnością intuicji, a ta oszczędnością do-
tyku i innych zmysłów  Niegdyś „pojęcie” służyło głównie samozacho-
waniu poprzez „wybieganie wprzód i poza” to, co widać, słychać oraz 
czuć  Pojęcia to organ działania na dystans – perceptio per distans –  
który rozwinął się w opowieści czyli micie  Poszerzenie horyzontów 
ludzkich nastąpiło dzięki mitom, gdyż opowiadały, jak to „wszystko” 
się zaczęło i kto tym rządzi, jak nazywają się bogowie i kiedy można 
się z nimi się porozumieć  Horyzont człowieka obejmował już wtedy 
całe życie ludzkie lub życie wielu pokoleń  Mity stopniowo rozwinęły 
się w teorie, co widać dobrze podczas lektury pism presokratyków  Za 
pomocą teorii można już było próbować ustalić porządek wszystkiego, 
co jest i czego nie ma  

Aby lepiej zabezpieczyć kruche istnienie, z pojęć z czasem wyłoni-
ły się opowieści (mity), objaśniające świat poprzez nadawanie imion 
i znaczeń  Potem zaś pojawiły się śmiałe teorie, które dały początek 
filozofii i naukom  Pełnią one funkcje podobne do tych, jakie począt-
kowo pełniły pojęcia, poszerzając ludzkie horyzonty  Pozwalają rozej-
rzeć się w świecie jako całości, jak również umożliwiają poznawanie 

„szczegółów”  Pojęcia, mity i teorie pozwalają „opanować” nie tylko 
ustanawianą dzięki nim przeszłość  Nie mamy do niej innego dostępu, 
jak tylko poprzez zawodną pamięć i opowieści, świadectwa, różnego 
typu „ślady” domagające się wyjaśnień  Przede wszystkim jednak po-
zwalają wybiegać w przyszłość, planować, uprzedzić niespodziewa-
ne niebezpieczeństwa, czyhające w budzącej lęk przyszłości  Funkcja 
pojęć, które mogą być nieostre, abstrakcyjne, niezrozumiałe, również 
jest przedmiotem zainteresowania filozofów religii  Szczególnie gdy 
zdamy sobie sprawę z tego, że najbardziej abstrakcyjne pojęcia są naj-
większymi z „pułapek” łownych, jakie skonstruował człowiek  Są tak 
wielkie, że nie wiadomo dokładnie, co w nie wpada  Dlaczego trzeba 
je szczególnie dokładnie sprawdzać  Podobnie ważną rolę poznawczą 
odgrywają metafory  Jaką pełnią funkcję i co z ich pomocą możemy 
zrozumieć? Jeszcze inny problem stanowią rozumowania, na przykład 
analogiczne  Na ile gwarantują one poprawność wniosków? 
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Już Sokrates „po zerwaniu” z filozofią przyrody odkrył, że myśle-
nie dotyczące człowieka wymaga abstrakcji, w której gubi się bezpo-
średniość poznania rzeczywistości  Abstrakcja łatwo może także stać 
się teoriopoznawczą pułapką  Język metafizyki, teologii i wielu innych 
rozważań dotyczących boskości roi się od abstrakcji  Wymagają one 
sprawdzenia i przemyślenia  Co mówili o boskości Arystoteles, Duns 
Szkot, Kuzańczyk lub Giordano Bruno? Nie można poważnie zajmo-
wać się tylko jednym problemem związanym z religią w ramach histo-
rii filozofii  Temat rozumienia koncepcji Boga u Kartezjusza jest ściśle 
połączony z innymi wątkami jego filozofii, które wymagają kompeten-
cji i nie należą do nurtu problematyki charakterystycznej do filozofii 
religii  Znajomość ówczesnych debat – dotycząca na przykład scepty-
cyzmu, jak i innych wątków myśli kartezjańskiej – sprzyja rozumieniu 
poszukiwanego problemu  

Wielu filozofów, którzy zajmują się zagadnieniami charakterystycz-
nymi dla poszukiwań filozofii religii, zajmowało się niemal wszyst-
kim, co było w danym czasie dla nich interesujące  Czy Gottfried 
Wilhelm Leibniz był filozofem religii dlatego, że napisał Teodyceę? To 
jedno z najważniejszych historycznych pism tej dyscypliny otoczone 
jest morzem innych zagadnień, debat, koncepcji, bez znajomości któ-
rych trudno pojąć pomysły Leibniza  Każda wielka filozofia starała się 
być „całościowa”  Próbuje poruszać się na wielu obszarach, jak czynił 
to Immanuel Kant lub Edmund Husserl, przeszukując kolejne tematy  
Obecnie jest to coraz trudniejsze, ale interdyscyplinarność pozostaje 
warunkiem możliwości prowadzenia szerszej refleksji, w tym dotyczą-
cej filozofii religii  Czy Giambattista Vico był filozofem religii dlate-
go, że temat Opatrzności napina myśl zawartą w jego głównym dziele, 
zatytułowanym Nauka Nowa? Jeśli gdzieniegdzie spotyka się osoby, 
które uważają się za „czystych” filozofów, w tym filozofów religii, i nie 
interesują ich inne zagadnienia filozoficzne, często są to metafizycy lub 
krypto-teolodzy  Tam, gdzie mamy do czynienia z poszukiwaniami fi-
lozoficznymi, przekraczanie dyscyplin–monad jest zasadą  

Administracyjnie rzecz biorąc, mówi się o filozofach religii podob-
nie, jak o filozofach nauki  Czy na przykład Karl Popper zajmował się 
tylko sprawami nauki? Co zrobimy z jego miejscami kontrowersyjnym 
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dziełem Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie? Wyspecjalizowani fi-
lozofowie sztuki i filozofowie historii oraz prawa mogą pojmować 
swoje poszukiwania wąsko bądź szeroko  Specjalizacje filozoficzne są 
konieczne, podobnie jak konieczne jest obecnie zajmowanie się jed-
nym okresem historii filozofii, a nie całą jej historią  Jednak poszuki-
wania filozoficzne nie powinny zamykać się w obszarze jednej dyscy-
pliny, podobnie jak nie powinny być zamknięte na wiedzę pochodzącą 
z nauk  

Dzieje filozofii, jeden z podstawowych obszar „łowieckich” dla fi-
lozofów religii, daleko wykraczają poza historię filozofii  Filozofia re-
ligii oscyluje pomiędzy historią filozofii, religioznawstwem, własnymi 
zagadnieniami, współczesnymi debatami i innymi dyscyplinami filo-
zoficznymi  Dlatego na początku pojawiło się określenie: strategiczne 
położenie  Dostrzegł je również Jürgen Habermas, który sądzi, że filo-
zofia religii winna przejąć na siebie ciężar mediacji pomiędzy różnymi 
wyznaniami  Tym samym wyznaczył jej praktyczne cele, zakładając, 
że bez uprzedniego i wzajemnego uznania równouprawnienia wszyst-
kich religii nie da się ustanowić żadnej formy politycznego pokoju  
Wydaje się, że lepiej jest do tego zadania przygotowane religioznaw-
stwo  Strategiczność filozofii religii polega na czym innym  Może się 
stać ona jedną z najważniejszych współczesnych dyscyplin, o ile nie 
zamknie się w konfesyjnych ramach  Może przyczynić się do lepsze-
go rozumienia nowożytnych przemian i naszego obecnego położenia, 
uważnie przyglądając się przemianom religii i religijności  

W jednym z poematów filozoficznych An Essay on Man, opubliko-
wanym 1734 roku, Alexander Pope zakładał istnienie w świecie stwo-
rzonego porządku opartego na hierarchicznym podziale  Mówił o:  

„God above, or Man below” (Bogu na górze albo człowieku w dole), 
a następnie pytał: „What can we reason, but from what we know?” (Jak 
możemy rozmyślać, inaczej jak wychodząc od tego, co znamy?)  I dalej 
„Of Man what see we, but his station here, From which to reason, but 
from what we know?” (Z człowieka cóż znamy, prócz jego ziemskiego 
bytu, z czego możemy wnioskować, jeśli nie z tego, co wiemy?)  

O ile filozofia religii stąpa po twardym gruncie, staje się punktem 
odniesienia dla wielu innych dyscyplin filozoficznych  Jej główne oraz  
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pomniejsze zagadnienia domagają się kolejnych wyjaśnień  Doświad-
czenie religijne, wiara religijna, życie religijne, obecność religii w po-
lityce i polityki w religii są tematami, które – rozpoznane – pozwalają 
lepiej rozumieć nasz świat  Zadaniem filozofii religii nie jest dzwonie-
nie kluczami do tajemnic, przewidywanie nadejścia Mesjasza ani upra-
wianie teologii politycznej  Tym zajmują się osoby najczęściej lepiej 
poinformowane od filozofów  Nie jest jej zadaniem czynienie z Boga 
„podwykonawcy pomysłów zbawczych”, zaproponowanych w celu re-
alizacji politycznych lub innych zapędów  Jej zadaniem jest wszech-
stronne poznawanie fenomenu religii w oparciu o analizę narzędzi  
poznawczych, jak i dostępną obecnie wiedzę  

Wspominałem o innym głównym temacie filozofii religii, jakim 
jest mit  Dokładniej o micie i religii jako formie symbolicznej a pro-
pos koncepcji Ernsta Cassirera  Zaznaczyliśmy też, że ważnym nowo-
czesnym teoretykiem mitu był Schelling, który rozwinął filozofię mitu  
W Polsce zajmował się tym zagadnieniem Leszek Kołakowski, a poza 
nią wspomniany już wielokrotnie Ernst Cassirer, Claude Lévi-Strauss, 
Paul Ricoeur, Hans Blumenberg i Odo Marquard, a także Theodor 
Adorno, Jürgen Habermas i wielu innych wybitnych filozofów  To no-
woczesny temat, który łączy filozofię z religioznawstwem, antropolo-
gią i wieloma innymi dziedzinami  Mit i myślenie mityczne występuje 
również poza religiami i odnajdujemy je w sztukach, ideologiach bądź 
w mowie potocznej i codziennym myśleniu ludzkim  Obecnie również 
temat mitów politycznych stał się jednym z ważnych celów filozoficz-
nych poszukiwań i łączy filozofię religii z filozofią polityki oraz hi-
storią  Również ta problematyka, gdybyśmy ją spróbowali teraz jakoś 
ułożyć, zajęłaby nam wiele czasu  

Zwróćmy raz jeszcze uwagę na to, że nie można zamknąć filozo-
fii religii w ramach tematów religijnych  Warto również pamiętać, że 
wielu naukowców i filozofów, których nie określa się mianem „filozo-
fów religii”, w interesujący sposób zajmowało się charakterystycznymi 
problemami tej dyscypliny  Znaleźli się nawet logicy – tacy jak Kurt 
Gödel, który zainteresował się dowodami na istnienie Boga  Znane jest 
dzieło Józefa M  Bocheńskiego pod tytułem Logika religii, powstałe na 
kanwie wykładów wygłoszonych w 1963 roku w New York University  
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Bocheński próbował poddać język religijny formalizacji, poszukując 
prawdziwych twierdzeń religijnych  Logika formalna, wydawałoby się, 
jest obszarem jak najbardziej odległym od języka naturalnego i świa-
ta przeżywanego, w którym rozgrywają się dzieje religii oraz refleksja 
na jej temat  W tym kontekście jeszcze dziwniejszy może wydawać się 
tekst Bocheńskiego Pięć dróg (Die Fünf Wege ) z 1989 roku, w którym 
autor formalizował drogi dowodzenia istnienia Boga Tomasza z Akwi-
nu  Nawet najodleglejsze dyscypliny mogą połączyć zaskakujące więzi 
problemowe  

Zanim przejdziemy do eksperymentu myślowego i jednocześnie za-
dania domowego, podsumujmy dotychczasowe uwagi  Filozofia religii 
jest nowoczesną dyscypliną filozoficzną  Zarazem dyscypliną religio-
znawczą  Nie należy jej sprowadzać do filozofii religijnej i jej zakres 
nie pokrywa się z filozofią religijną, podobnie jak z myślą antyreligijną  
Z powodu natury zagadnień, którymi się zajmuje, przekracza grani-
ce, jakie na początku starałem się naszkicować, mówiąc o problemach  
Wspominaliśmy o postaciach, środowiskach, metodach i jej historii  
Zaznaczyliśmy, że filozofia religii, jeśli ma być dyscypliną żywą, to 
znaczy filozofią „nieczystą”, winna wchodzić w interakcje z innymi 
dziedzinami wiedzy  Jej zakres problemowy nie jest więc ograniczony 
do religii, chociaż religie i ich złożoność leżą w centrum jej zaintere-
sowań  

3. JAK WYGLĄDAŁBY ŚWIAT BEZ RELIGII?

Na zakończenie przechodzimy do części trzeciej, do ostatniej pró-
by przybliżenia filozofii religii  Nie powiódł się definicyjny blitzkrieg  
Porażka jest rzeczą zwykłą w filozofii  Mam nadzieję, że przynajmniej 
pojawią się pytania i domysły, a hasła, które padły – nowoczesność, 
nieczystość i nieoczywistość – wywołają chęć do dyskusji  

Czy nasz świat mógłby istnieć bez religii? Na pierwszy rzut oka 
pytanie brzmi naiwnie  Skoro są ludzie niereligijni i kraje statystycznie 
„niereligijne”, takie jak nasz sąsiad Czechy, to znaczy, że można żyć bez 
religii  Ludzie niereligijni żyją w nowoczesnych świeckich państwach 
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i zdaje się, że religia nie jest im do życia potrzebna  Nie o to jednak 
chodzi w tym pytaniu  Mam na myśli wyimaginowaną nieobecność 
wszelkich form religijności  Poprzez krańcowość wyobrażenia chciał-
bym wyostrzyć problem: czym jest religia? Jak wyglądałby taki świat 
i co musiałoby się stać, aby religie i religijność zupełnie znikły z tej pla- 
nety? Owe dywagacje, na które trudno udzielić rzetelnych odpowiedzi, 
mają jedynie pobudzić refleksję  Uświadomić nie to, czym religia jest 
w istocie, ale jaką rolę pełni w świecie? Do czego ludziom jest potrzeb-
na? Gdy zaczniemy zastanawiać się, co by było gdyby lub jak to było-
by bez niej, wtedy zmuszeni jesteśmy do refleksji nad tym, co znaczy 
gdy jest i dlaczego tak często odgrywa ważne role? Tymi pytaniami 
o charakterze funkcjonalnym chciałbym zakończyć  Wcześniej jednak 
pozwolę sobie na kilka swobodnych hipotez, dywagacji i domysłów  

Być może religia mogłaby zupełnie zniknąć, gdyby ludzie stali się 
nieśmiertelni? Do tego wszyscy, a nie wybrani, i za sprawą samych sie-
bie? To znaczy z pomocą wiedzy i nauk? Opanowanie śmiertelności 
oraz powszechny dobrobyt mogłyby spowodować zanik potrzeb re-
ligijnych? Ta utopia prowadzi do pytania: cóż mogłyby jeszcze wtedy 
ofiarować religie? Z drugiej strony, co uświadamia religioznawstwo, 
religia jest sprawą praktyczną  Wiele religii nie posiada rozwiniętej es-
chatologii, stąd być może gdyby ludzie byli już nieśmiertelni, również 
pozostałaby niektóre z potrzeb religijnych, na przykład rytuały czy 
niektóre ze świątecznych praktyk? Być może ważniejsze niż się wy-
daje są tradycje religijne i ich praktyczne formy wyrazu, łączące ludzi 
w grupie? Od razu pojawił się problem, którego teraz nie pokonamy  
Religie są różne i jest ich wiele  Gdy mówimy „religia”, którą z nich 
mamy na myśli? Dlatego będę dążył ku funkcji religii, która być może 
jest podobna w większości religii  

Forma ćwiczeń i swobodnych pytań oraz dywagacji powinna z po-
mocą hipotez, wyobrażeń, imaginacji i być może błędnych tez napro-
wadzać na odpowiedzi: dlaczego ludzie są religijni i do czego służą 
religie? Dlaczego w tak wielu kulturach mamy różne formy religij-
ne? Czy ma to coś wspólnego z różnorodnością języków? Podobnie 
jak pytanie: co stanie się, kiedy ludzie odkryją inne formy inteligen-
tnego życia w kosmosie i uzyskają z nimi kontakt? – pytanie o zanik 
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wszystkich form religii jest próbą stanięcia wobec nowej sytuacji  Jak 
zatem wyglądałby świat bez religii? Czy oznaczałoby to, że mamy do 
czynienia z innym, już nowym człowiekiem i nowym rodzajem życia 
kulturowego? 

Wyobraźmy sobie takie sceny  Widzimy miasto i żyjących w nim 
ludzi  Miliony ludzi  Chodzą do pracy, siedzą w parkach, w domach, 
w kinach i teatrach  Żłobki, szkoły, uczelnie, szpitale i cmentarze po-
zbawione są śladów przynależności religijnej  Podobnie sądy i koszary  
Tak samo giełda i sklepy, biura i filharmonie  Nikt z mieszkańców nie 
zna żadnej religii i nie słyszał o takim zjawisku  Nie widział nigdy form 
życia religijnego ani jego śladów, na przykład w postaci dzieł sztuki  
Umierają bez obrzędów religijnych, chorują, nie poszukując pociechy 
religijnej, rodzą się bez przynależności do danej tradycji religijne  Nie 
widać w ich strojach i zachowaniach żadnych śladów jakiejkolwiek 
religijności  Nie ma świątyń, związków wyznaniowych, spotkań wy-
znawców, świętych ksiąg  Ludzie, których widzimy oczyma wyobraźni, 
nie znają żadnej z religii, nigdy nie słyszeli o religiach i nie wiedzą, co 
to znaczy wierzyć w Boga lub bogów  Ich życie przebiega podobnie do 
naszego, ale dzieje się w świecie bez znajomości i bez praktyki jakiej-
kolwiek z religii  Ślady po religijnej przeszłości zostały zatarte, są nie-
obecne  Na uniwersytetach i w szkołach nie wykłada się przedmiotów, 
które mówiłyby cokolwiek o przeszłej religijności społeczeństw  

Czy wtedy ludzie byliby bardziej racjonalni? Czy ludzie skupiliby 
się bardziej na życiu tu i teraz, to znaczy tam i wtedy byliby przez to 
szczęśliwsi, lepsi? Czy rzeczywiście ludzie postępowaliby racjonalnie 
i co to właściwie znaczy „postępować racjonalnie”? To kolejny spor-
ny temat  Przecież ludzie religijni postępują racjonalnie  Tak samo jak 
ludzie niereligijni mogą postępować i myśleć nieracjonalnie  A co z lę-
kiem przed śmiercią? Byłyby zapewne leki bez recepty, uśmierzające 
wszelkie lęki  Czas życia wypełniony byłby szczelnie pracą i rozryw-
kami? Chyba możemy wyobrazić sobie takie społeczeństwo? Jednak 
dopóki tak nie wygląda życie na planecie Ziemia, filozofia religii jako 
dyscyplina filozoficzna i jako jedna z dyscyplin religioznawczych jest 
potrzebna do rozumienia świata  Z pewnością taki świat odciąłby lu-
dzi od ich przeszłości  Historia kulturowa naszego gatunku nie byłaby 
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zrozumiała  Być może takie społeczeństwo mogłoby powstać dopiero 
po jakimś kataklizmie? Po jakimś końcu świata? 

Jak mogłoby „wewnętrznie” wyglądać takie wolne od religijności 
życie, gdyby nie było żadnego substytutu w miejsce wierzeń religij-
nych? A co mogłoby być takim substytutem? Ci wyobrażeni ludzie nie 
są ateistami  Ateiści i agnostycy oraz deiści mogli się pojawić dlatego, 
że istnieją religie i ludzi religijni  Wyobrażeni bohaterowie nie znają 
religii, gdyż w świecie tego wyobrażonego filmu nie ma jej w żadnej 
postaci  Czy ludzie w takim świecie byliby rozumniejsi? Bardziej wol-
ni? Niezależni? 

A teraz kolejny problem czy właściwie seria problemów  Co musia-
łoby się stać, aby świat tak wyglądał? Odrzućmy hipotezę o naukowej 
nieśmiertelności jako nazbyt fantastyczną  Niegdyś sądzono, że jeśli 
rozwiną się nauki i ludzie posiądą wiedzę, religie przestaną im być po-
trzebne  To była błędna teza  Ludzie często myślą mitycznie, również 
zajmując się naukami, nadal, pomimo rozwoju nauk są często irra-
cjonalni  Myślenie mitycznie pojawia się w życiu codziennym, polity-
ce, historii i naukach  Człowiek nie potrafi odnosić się do codziennej 
rzeczywistości tylko naukowo  „Światopogląd naukowy” był marze-
niem nowoczesnego człowieka  Wyrażał jego roszczenia do zdobycia 
wiedzy prawdziwej na każdy temat i do umiejętności posługiwania się 
nią  Jednak ze względu na złożoność świata, wielość nauk i trudność 
w opanowaniu choćby jednej dziedziny wiedzy, a co dopiero wielu, 
oczekiwania, jakie pokładano w światopoglądzie naukowym, nie zo-
stały spełnione  Pozostało pojęcie „światopoglądu naukowego”, któ-
rym szafuje się, zależnie od potrzeb  Ta hipoteza również chyba odpa-
da  Ludzie nie będą myśleli naukowo, zawsze racjonalnie i nauki nie 
wyprą religii  Wydaje się, że dalszy rozwój nauk z racji ich złożoności 
i innych funkcji nie może doprowadzić do hipotetycznego usunięcia 
ze świata religii  Inna hipoteza to siłowe i retoryczne działanie jakieś 
ideologii  

Czy możliwe jest zatarcie siłą wszystkich form ludzkiej religijności? 
Przez jakiś czas, na pewnym obszarze to się może częściowo powieść  
Podobnie jak „usunięcie”, mówiąc eufemistycznie, jakiejś grupy etnicz-
nej lub społecznej  Tak samo jak „usunięcie” jednej z form działalności 
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kulturowej, nurtu sztuki lub grupy książek  Jednak na dłuższą metę to 
się może powieść  

Trzecia hipoteza na temat możliwego świata bez religii to naturalna 
kulturowa ewolucja ludzi  Zakłada ona jednak pewną wizję historiozo-
ficzną, a nie biologiczną  Stopniowy proces uwalniania od wierzeń miał-
by być spowodowany rozczarowaniem i odczarowaniem świata  Społe-
czeństwa wyrzekałyby się dobrowolnie religii nie z powodu postępów 
wiedzy naukowej, ale w wyniku rozwoju kultury, zastępującej różne 
obszary życia religijnego innymi zajęciami  Jak miałoby to wyglądać? 

Wydaje się, że podstawowe funkcje religii można ująć w czterech 
grupach  Po pierwsze, religia może dostarczać podstaw moralnych  Po 
drugie, religia może odpowiadać na wybrane pytania natury ogólnej 
(świat-oglądowej) i formułować praktyczne zasady postępowania nie 
tylko w sytuacjach granicznych: narodzin, śmierci, zmian wiekowych 
i instytucjonalnych etc  często zrytualizowane  Po trzecie, religia może 
pozwalać wyznawcom mieć nadzieję lub zapewnia równowagę życio-
wą, budując zręby sensownego „obrazu świata”  I wreszcie, po czwarte, 
religia stabilizuje życie ludzkie, jako jedna z nielicznych instytucji uni-
fikujących przynajmniej częściowo pojęcie świata, konstruując przy 
tym praktyczną moralność  Z pewnością są i inne funkcje religii  Czy 
są one do zastąpienia? Przez co? Czy religie więc mogą zniknąć? Na 
jakie potrzeby ludzkie odpowiada religia?

A teraz jeszcze trudniejsze ćwiczenie  Wyobraźmy sobie ludzi, któ-
rzy nie myślą mitycznie i są w 100% racjonalni? Co porabialiby oni tu-
taj, na Ziemi? Na tym „paradoksie racjonalności” zakończmy niniejsze 
dywagacje  

Artykuł jest poprawionym zapisem wystąpienia z 26 września 2014  Spotkanie 
odbyło się w Instytucie Religioznawstwa na Wydziale Filozoficznym UJ, pod-
czas tzw  Nocy Naukowców  Odczyt przygotowany dla szerszej publiczności 
miał za zadanie popularyzowanie działalności Zakładu Filozofii Religii  Przy-
wołuję nieliczne noty bibliograficzne, do minimum ograniczyłem tzw  „apara-
turę”, sygnalizuję jedynie wybrane źródła, miejsca, postaci  Przygotowując tekst 
do publikacji, zachowałem swobodny, chwilami beletrystyczny ton  
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Człowiek zanurzony w świecie 
Abrahama Joshuy Heschela myślenie o człowieku

1. WSTĘPNE ROZPOZNANIA

Kim człowiek naprawdę jest?
Wydawałoby się, że na to krótkie i proste pytanie można krótko 

i łatwo odpowiedzieć 
Wydawałoby się…, że starczy wziąć człowieka i go opisać 
Ale jakiego człowieka – Francuza, Polaka, Hiszpana, Hindusa, Gre-

ka, młodego, dorosłego, starego…
Nie istnieje w przyrodzie człowiek w ogóle  Istnieją i są dostępni 

tylko poszczególni, pojedynczy ludzie!
Co o człowieczeństwie stanowi?
Co jest istotą człowieka, a co tylko składową zmienną? 
Ciekawą propozycję rozstrzygnięcia tego dylematu przedstawił Jan 

Jakub Rousseau  Głosił on, że natura, ta najgłębsza prawdziwa natu-
ra człowieka, ujawnia się w stanie natury  Ten francusko-szwajcarski 
filozof sądził, że gdy małemu dziecku umożliwi się dorastanie i doj-
rzewanie w bliskim kontakcie z przyrodą i gdy zaprzestanie się skła-
niania dziecka do przyswajania celów i ideałów narzucanych przez 
społeczeństwo – to wówczas obudzą się w dziecku naturalne i dobre 
skłonności  
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Opisywany przez Jean-Jacques’a Rousseau człowiek natury1 (na-
zwany później „dobrym dzikusem”), mimo że pozbawiony wycho-
wania, nieznający literatury, filozofii, sztuki, miał być istotą dobrą, 
szczerą i szczęśliwą  Działać miał wyłącznie instynktownie i być bar-
dzo sprawny fizycznie  Miał być moralny i kochać świat  Miał też być 
czysty od złych uczuć, takich jak zawiść, chciwość, zajadłość  Miał 
zaspokajać tylko najelementarniejsze potrzeby jedzenia, snu, seksu, 
wypoczynku, a mimo to miał być szczęśliwy i dobroduszny 

Te piękne, acz naiwne, przekonania zweryfikowało życie  W wieku 
XVIII i XIX odnotowano szczególnie wiele przypadków znalezienia 
„dzikich dzieci”, czyli młodych ludzi złapanych w ostępach leśnych  
Ani Dziki Piotr z Hanoveru, ani Dziewczynka z Szampanii, ani Chło-
piec z Aveyronu (Wiktor), ani chłopiec-niedźwiedź z Litwy nie speł-
niali nadziei pokładanych w „naturalnych ludziach”… A nawet można 
powiedzieć, że ich zachowanie, mowa, postawa – bardziej przypomi-
nały zwierzęta niż dobrych i szczęśliwych ludzi… Badanie Lineuszo-
wego homo ferusa nie okazało się trafną metodą na odnalezienie tego, 
co najbardziej o podstawowej naturze człowieka stanowi 

Opisane tu przypadki wydają się potwierdzać tezę, że człowiek 
w pełnym tego słowa znaczeniu nie istnieje poza kulturą  Dlatego bar-
dzo interesujący wydają się myśliciele, którzy nie w badaniach „dzi-
kich ludzi” poszukują sposobów na dotarcie do źródeł człowieczeń-
stwa  I z pełną świadomością opisują człowieka „wrzuconego” w ludzki  
i społeczny świat  

Tu właśnie poszukuje prawdy o człowieku Abraham Joshua Heschel  
Opisuje on człowieka licznymi więzami połączonego ze światem  Moż-
na powiedzieć – człowieka zanurzonego w kulturze… Według tego 
myśliciela, nie ma innego punktu wyjścia niż własno-kulturowy  Nie 
sposób wznieść się na jakiś absolutnie neutralny i absolutnie obiek-
tywny punkt obserwacyjny, aby stamtąd, w pełni prawdy, rozpoznać 
rzeczywistość: i ludzką, i społeczną 

1 J J  Rousseau, Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi, 
przeł  H  Elzenberg, Warszawa 1956, s  139-141 
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Abrahamowi Heschelowi, z racji miejsca urodzenia i z racji później-
szych zainteresowań, szczególnie bliski był judaizm w formule, jaka 
rozwinęła się na polskich Kresach wschodnich (dziś określanych jako 
Europa Środkowo-Wschodnia)  Człowiek, jakiego opisuje Heschel,  
zanurzony jest w kulturze judaizmu i z opisu tej sytuacji myśliciel  
rozpoznaje kondycję człowieka 

2. USYTUOWANIE W ŚWIECIE 

Abraham Heschel sądzi, że nie sposób w prostej formule ująć tego, 
kim jest człowiek  Myśliciel uważa, że definicja zawsze wychodzi z ja-
kiejś perspektywy – jedne aspekty człowieczeństwa uznając za podsta-
wowe, a inne za małoistotne  Taka metoda prowadzi, jego zdaniem, do 
redukcjonizmu  Człowiek jest bowiem istotą bardzo złożoną i nie do 
końca określoną, dlatego Heschel uważa, iż lepiej człowieka opisywać, 
niż definiować2 

Heschel staje też w opozycji do cieszących się współcześnie naj-
większą popularnością poglądów, przyznających człowiekowi uprzy-
wilejowane miejsce w rzeczywistości  Podejście sytuujące istotę ludzką 
ponad światem uważa on za z gruntu fałszywe  Według niego, czło-
wiek jest w świecie i jest poprzez świat  Twierdzi, że współczesna na-
uka już dawno odrzuciła ptolemeuszowy model rzeczywistości, który 
sytuował człowieka w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do świata  
Człowiek jest elementem przyrody, ważnym, ale nie najważniejszym3  
Wydaje się, że Heschelowi bliski jest pogląd Giovanniego Pico della Mi-
randola, przyznający człowiekowi wysoką, ale nie najwyższą pozycję  

2 Pisze na przykład: „As description of one of many aspects of the nature of man, 
these definitions may indeed be correct  But when pretending to express his es-
sential meaning, they contribute to the gradual liquidation of man’s self-under-
standing  And the liquidation of the self-understanding of man may lead to the 
self extinction of man” (Who is Man, Stanford 1965, s  25) 

3 Podobny pogląd na sposób usytuowanie człowieka w porządku rzeczywisto-
ści przez Heschela ma znawca współczesnej filozofii żydowskiej Adam Lipszyc 
(A  Lipszyc, Ślad judaizmu w filozofii XX wieku, Warszawa 2009, s  99)  
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w kosmosie  Ten filozof włoskiego renesansu sytuował człowieka po-
nad tym, co ziemskie i cielesne, ale poniżej tego, co boskie4  

Dla Abrahama Heschela autorytet nauki nie jest jednak rozstrzy-
gający we wszystkich trudnych kwestiach  Na przykład, gdy pisze 
o innych aspektach stosowania metod matematyczno-doświadczal-
nych do wyjaśniania świata, jest już bardziej powściągliwy  Uważa, że 
współcześnie wysoka pozycja nauk szczegółowych oraz odwołującej 
się do nich filozofii jest niezasłużona  Wynika ona bardziej z odno-
towywanych w dwudziestym wieku sukcesów techniki – bazującej na 
osiągnięciach nauk fizyczno-biologicznych w rozwiązywaniu wielu 
praktycznych problemów życiowych i w ułatwianiu życia – niż z praw-
dziwości opisu rzeczywistości  Zdaniem Abrahama Heschela, taka 
sytuacja spowodowała, że współczesny człowiek zatracił umiejętność 
dziwienia się  Nabrał przekonania, że wszystkie zagadki i niedosko-
nałości znalazły albo wkrótce znajdą prawdziwe i proste rozwiązania  

Myśliciela niepokoi taka sytuacja intelektualna współczesnego czło-
wieka  Jego zdaniem, zaufanie do nauki było efektem długotrwałego 
procesu, którego korzenie tkwią w nowożytności  Wśród tych, którzy 
ten trend zapoczątkowali i nadali mu obecny kierunek, filozof wymie-
nia Izaaka Newtona, Michaela Faradaya i Herberta Spencera  

Heschel nie neguje faktu, że wiele procesów zachodzących w świe-
cie ma regularny przebieg i może być ujęte w matematyczne formuły  
Uważa jednak, że taka sytuacja nie może oznaczać uniwersalności ta-
kiego podejścia  Sądzi także, że samo uprawianie nauki należy wpierw 
poprzedzić odwołaniem się do wartości, choćby po to, aby ustalić, po 
co naukę warto uprawiać 

4 Przywoływany przez Giovanniego Pico della Mirandola Bóg mówił do człowie-
ka: „Umieściłem cię pośrodku świata, abyś tym łatwiej mógł obserwować wszyst-
ko, co się w świecie dzieje  Nie uczyniłem cię ani istotą niebiańską, ani ziemską, 
ani śmiertelną, ani nieśmiertelną, abyś jako swobodny i godny siebie twórca 
i rzeźbiarz sam sobie nadał taki kształt, jaki zechcesz  Będziesz mógł się dege-
nerować i staczać do rzędu zwierząt; i będziesz mógł odradzać się i mocą swego 
ducha wznosić się do rzędu istot boskich” (G  Pico della Mirandola, O godności 
i wolności człowieka, w: A  Nowicki [red ], Filozofia włoskiego odrodzenia, przeł  
Z  Kalita, Warszawa 1967, s  139) 
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3. BOGACTWO ŚWIATA 

W tym miejscu warto zapytać za Abrahamem Heschelem: „Co na-
prawdę widzimy, kiedy postrzegamy świat?”5

Myśliciel uważa, że człowiek wrzucony w świat postrzega więcej 
niż pozytywista potrafi ująć w ramach scjentystycznego paradygma-
tu  Zdaniem Heschela, współczesne umysły zbyt łatwo dostosowują 
się do konwencjonalnych ujęć, schematów i aktualnie modnych opinii  
Zauważa nawet, iż człowiekowi dziś żyjącemu bardziej niż woli wie-
rzenia brakuje woli dziwienia się  

Jak rozumieć to stwierdzenie? Heschel jest przekonany, że prawdzi-
we zetknięcie z rzeczywistością – a mówiąc precyzyjniej: zanurzenie 
w rzeczywistość – stawia człowieka wobec ogromu doznań  One są 
i wcześniejsze, i bardziej fundamentalne niż najbardziej podstawowe 
kategorie  „Zasadnicze znaczenie ma fakt, iż odczuwamy więcej niż 
możemy wyrazić”6  W tym przeżywaniu-odczuwaniu zdobywa czło-
wiek elementarną wiedzę przedpojęciową  Myśliciel sądzi, że każda 
próba artykulacji doświadczenia objawia ludzką bezradność  Zetknię-
cie z rzeczywistością nie odbywa się bowiem poprzez pojęcia (one są 
wszak już produktem myślenia), ale na bardziej elementarnym pozio-
mie  Każda konceptualizacja jest już przystosowaniem rzeczywistości 
do możliwości intelektualnych ludzkiego umysłu  Autentyczne wejście 
w kontakt z rzeczywistością ma miejsce na płaszczyźnie przedkoncep-
tualistycznej, w obszarze wrażliwości na to, co bezpośrednie i przed-
pojęciowe  

Człowiek Abrahama Heschela jest zanurzony w świecie  I nie jest to 
świat aksjologicznie neutralny, który można byłoby wyczerpująco opi-
sać, odwołując się jedynie do praw fizyki, chemii i biologii  Tego świata 

„jest więcej”, niż nauki szczegółowe potrafią zobaczyć i ująć w sobie 
właściwe schematy 

Co w takim razie naprawdę widzi człowiek, gdy postrzega świat?

5 A J  Heschel, Bóg szukający człowieka, przeł  A  Gorzkowski, Kraków 2007, s  48 
6 Tamże, s  146 
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Heschel pokazuje, że człowiek to bogactwo doznań selekcjonu-
je i kategoryzuje na trzy różne sposoby  Określa je jako siłę, piękno 
i majestat7  Te trzy kategorie myśliciel nazywa „aspektami postrzega-
nia świata”  Nigdzie jednak nie wyjaśnia wprost, jak rozumie termin 
„aspekt” 

W słownikowym znaczeniu „aspekt” to punkt widzenia, strona, od 
której dana sprawa lub rzecz – a w przypadku Heschela świat – bę-
dzie rozpatrywana  Jednak ze sposobu, w jaki filozof używa tego ter-
minu w swoich pracach, można wnosić, że chodzi mu o coś więcej, że 
nie jest to tylko obserwowanie świata z zewnętrz  Myślę, że pod tym 
terminem kryje się sposób, w jaki człowiek uczestniczy w świecie, by 
nie powiedzieć, jest w nim zanurzony  Przy takiej wykładni terminu 
„aspekt” bardziej zrozumiałe stają się trzy wymienione powyżej punkty  
wyjścia  I je teraz będę starał się przybliżyć  

Pierwsze podejście wiąże się z postrzeganiem świata jako potencjału  
do wykorzystania  Rzeczywistość jawi się tu jako magazyn materiałów 
i narzędzi, po które można sięgać i dowolnie przetwarzać 8 

W realizacji takiego nastawienia do świata bardzo pomocna oka-
zała się współcześnie rozwijana nauka  Podpowiadała ona jeszcze 
efektywniejsze i szybsze sposoby przystosowania różnych aspektów 
rzeczywistości do potrzeb człowieka  Wiedza przestała zatem być 
rozwijana w służbie prawdy  Heschel jest przekonany, że dążenie do 
uprawiania nauki w celu przeobrażania świata stoi w sprzeczności ze 
starożytno-greckim, czysto poznawczym, ideałem poznawczym  Ko-
rzeni takiego użytecznościowego nastawienia do wiedzy doszukał się 
filozof już u Franciszka Bacona  On to bowiem pierwszy postawił tezę, 
że wiedza jest siłą  Do popularyzacji takiego podejścia przyczyniła się 
również filozofia Augusta Comte’a  W wizji rozwoju wiedzy, głoszonej 
przez tego prekursora pozytywizmu, ludzie po przezwyciężeniu etapu 

7 „Trzy aspekty natury pochłaniają uwagę człowieka: potęga, urok i majestat  Po-
tęgę człowiek wykorzystuje, w uroku znajduje upodobanie, majestat napełnia go 
groźbą” (A J  Heschel, Człowiek nie jest sam, przeł  K  Wojtkowska-Lipska, Kra-
ków 2001, s  13) 

8 „Natura pojmowana jako składnica narzędzi to świat, który nie wskazuje nicze-
go poza samym sobą” (A J  Heschel, Bóg szukający człowieka, s  51)
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religijnego i metafizycznego dojdą do etapu naukowego i uznają na-
ukową metodologię za uniwersalną  W jej świetle wyjaśnianie religijne 
jawi się jako archaiczne i przez to mało wiarygodne  Według zwolen-
ników tej, inspirowanej pozytywistyczną wizją metodologii nauk ści-
słych, wizji świata, losy religii mogłyby potoczyć się w dwójnasób: albo 
należałoby ją zastąpili postawą ateistyczną; albo, jeśli jednak miałaby 
ona jakoś istnieć, to wyznaczyć jej należy jedynie immanentne punk-
ty odniesienia  Obiektem czci miałby być nie transcendentny Bóg,  
lecz ludzkość  A miarę dobra i zła miałyby wyznaczać nie Dekalog, lecz  
ludzkie potrzeby i interesy9 

Współcześnie myśl ta przybrała postać przekonania, że posiada-
nie wiedzy gwarantuje sukces, a sztuka życia polega na umiejętności 
znalezienia właściwego narzędzia i stosownego posłużenia się nim, 
we właściwy sposób i we właściwym momencie  Zatem miarą warto-
ści rzeczy staje się ich użyteczność  Warto zauważyć, iż te analizy są 
zbieżne z poglądami Martina Heideggera  On to bowiem istotę mate-
rializmu wiązał nie z przedmiotami i obiektami, lecz z takim nasta-
wieniem do rzeczywistości, gdzie wszystko jest czymś-do-czegoś-ze-
-względu-na-coś10  

Następnym, wymagającym omówienia sposobem otwarcia na rze-
czywistość jest piękno  Ono jest doświadczeniem, które przekracza 
użytecznościowe postrzeganie świata  W świetle piękna, świat nie jest 
do czegoś  On jest swoisty, budzi zachwyt, satysfakcję, zauroczenie  
Ale opisy Heschela nie są tu jednoznaczne  Piękno w wizji Heschela 
nie jest do końca samodzielnym sposobem postrzegania rzeczywisto-
ści  Może być traktowane jako kategoria czysto estetyczna – i wówczas 
świat dany jest do zewnętrznego podziwu  Postrzeganie, przyglądanie 
się czemuś, zachwyt wywołują przyjemne, satysfakcjonujące, dopeł-
niające odczucia  I na tym „korzyść” z piękna by się wyczerpywała  Ale 
w tym przypadku piękno wydaje się bliskie wcześniej omówionemu 

9 Tamże, s  49 
10 „Istota materializmu nie leży w twierdzeniu, że wszystko jest wyłącznie materią, 

lecz raczej w określeniu metafizycznym, według którego wszelki byt przejawia 
się jako materiał do pracy” (M  Heidegger, List o humanizmie, w: tegoż, Znaki 
drogi, przeł  J  Tischner, Warszawa 1999, s  293) 
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sposobowi czytania rzeczywistości, w tym sensie, że czasami uży-
tecznościowym zabiegom towarzyszą przyjemne odczucia, satysfakcja 
zwieńczająca i dopełniająca użyteczność  

Ale w pracach11 Abrahama Heschela można też znaleźć wyjaśnia-
nie natury piękna w opozycji do poglądów Immanuela Kanta  We-
dług królewieckiego filozofa, piękno jest tym, co „podoba się zupełnie 
bezinteresownie”12, i stoi w opozycji do wzniosłości, która ma zachwy-
cać, nie poprzez podobanie się, ale poprzez porażenie czy też nawet 
wzbudzenie grozy  

Heschel natomiast sądzi, że możliwe są sytuacje, gdy wzniosłość 
nie przeciwstawia się pięknu  Co więcej, piękno – podobnie jak dobro 
i prawda13 – może podprowadzać pod doświadczenie wzniosłości  My-
śliciel sądzi, że wzniosłość, choć nierzadko doświadczana, jest często 
pomijana, bo trudno ją zawrzeć w słowach lub innych formach wypo-
wiadania się  Jej źródłem może być zarówno majestat gór i przepast-
ność dolin, jak i płatki śniegu oraz krople rosy  Poczucie cudowno-
ści – a nie przytłoczenie czy nawet zgroza – jest reakcją na doznawaną 
wzniosłość  

Według Heschela, dwa aspekty postrzegania świata – piękno 
i wzniosłość – mogą się zatem także uzupełniać  

Abraham Joshua Heschel, próbując wyjaśnić, czym jest wzniosłość, 
stwierdza, że nie jest to ani szał, ani jakieś olśnienie  Wskazuje raczej 
na coś, co apeluje do rozumu poprzez „poczucie cudowności i zdzi-
wienia” 

To, czym ona jest, autor Człowieka szukającego Boga stara się oddać 
także przy pomocy innych terminów, takich jak na przykład majesta-
tyczność i dostojność  Warto zauważyć, iż pisząc o wzniosłości, często 
posługuje się on metodą negatywną, tak jakby łatwiej było mu określić,  
czym wzniosłość nie jest, niż czym jest  

Zachodzące w świecie procesy, określane przez Maxa Webera 
jako odczarowywanie świata, powodują, że ludzkie postrzeganie i prze- 

11 A J  Heschel, Bóg szukający człowieka, s  53-54 
12 I  Kant, Krytyka władzy sądzenia, przeł  J  Gałecki, Warszawa 1986, s  168 
13 A J  Heschel, Bóg szukający człowieka, s  54 
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żywanie świata staje się coraz bardziej jednowymiarowe  Współczesny 
człowiek jest przekonany, iż natura wskazuje na samą siebie i w sobie 
samej się wyczerpuje  Dlatego, zdaniem Heschela, wzniosłość znika 
z tak zwanego nowoczesnego myślenia  

Ale pojmowanie rzeczy jako oczywistych, bo naturalnych, wynika 
nie tylko ze współczesnych trendów kulturowych, lecz również z in-
telektualnego wysiłku ludzi wykształconych  A u podstaw ich starań 
dostrzega Heschel wiarę, że istnieją pojęcia tak pojemne, iż można 
w nich zawrzeć całą złożoność świata  Taką wiarę przejawiali w śred-
niowieczu teologowie, a współcześnie kontynuują ją ci uczeni, którzy 
pojęcia starają się zastępują zgrabnymi matematycznymi formułami  
Współczesny człowiek jest bowiem przekonany, że jeśli coś uporząd-
kuje (zracjonalizuje), to opanuje i będzie rządził 

Wydaje się, że u podstaw myśli Abrahama Heschela leży przeko-
nanie, iż rzeczywistość nie jest nigdy dana sama w sobie  Zawsze jest 
„dana jako”14  Nie ma nagich faktów  Wszystko, co jest, ukazuje się za-
wsze z jakimś sensem  

Myśliciel uważa, że poczucie wzniosłości (czyli doznanie na pozio-
mie przedkonceptualistycznym) nie jest takie rzadkie, ale człowiek czę-
sto nie potrafi go wyrazić  Wzniosłość to, według Abrahama Heschela, 
ani rzecz, ani jakość rzeczy  Ona związana jest z tym, co poza nią  To 
aluzja rzeczy, wobec znaczenia większego niż ona sama  Wzniosłość 
to zdarzenie wkraczania czegoś znacznie większego w ludzkie życie  
Heschel uważa, że tragedią człowieka współczesnego jest to, że dąży 
on do zrozumienia siebie w oderwaniu od tego, co poza nim  

W odpowiedzi na pytanie: „Co poza człowiekiem?” – zasadza się ta 
bardziej religijna część Heschelowej filozofii  

Stanięcie wobec rzeczywistości, która dana jest w doświadczeniu 
wzniosłości, to spotkanie z nieznanym  W jego wyniku człowiek zy-
skuje intuicję „czegoś poza”, ale próby jej precyzyjniejszej artykulacji 

14 Pisze na przykład: „Wzniosłość nie istnieje tak po prostu  To nie rzecz ani jakość, 
lecz raczej zdarzenie, akt Boga, cud  Dlatego nawet góry nie traktujemy jako 
rzeczy  To, co zdaje się być kamieniem, jest dramatem; to, co wydaje się natural-
ne, jest cudowne  Nie ma wzniosłych faktów; są jedynie Boże działania” (tamże, 
s  55) 
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uświadamia człowiekowi jego bezradność  Doznaje więcej niż potrafi 
wyartykułować  Tajemnica, której dotknął, jest głębią niezgłębialną, to 
znaczy nie sposób jej zamknąć czy też ogarnąć w kategorie i symbo-
le, jakie człowiekowi są dostępne  Czyli zachodzi różnica między tym, 
czego człowiek dotyka, a tym, co potrafi zakomunikować przy pomo-
cy słów, kategorii, pojęć, symboli… Heschel jest przekonany, że nawet 
religia nie do końca radzi sobie z udźwignięciem tego doświadczenia  

4. RELIGIA JAKO ZAKOTWICZENIE  
DOŚWIADCZENIA WZNIOSŁOŚCI

W głębi ludzkiej duchowości, na jakimś najbardziej fundamental-
nym poziomie, dopatruje się Heschel źródeł podstawowych intuicji  
Cudowność, zdumienie, bojaźń – w tych terminach stara się przybli-
żyć tajemnicę niewysławianego  Transcendencja nie jest czymś, co leży 
w porządku bytowym  Jest dana jako podstawa biegu zdarzeń, dotyka-
jących i naznaczających człowieka  Dana jako niemożność ich przewi-
dzenia, zaplanowania i zrozumienia  Dlatego Bóg to nie jest ktoś, wo-
bec kogo się staje, bo nie jest On jednym z elementów tego świata  Bóg 
to tajemnica, której człowiek doświadcza  Tajemnica, która wzywa do 
zgłębiania, ale której ogarnąć się nie da  Pisze Heschel: „Dana nasze-
mu umysłowi pewność rzeczywistości Boga pochodzi nie z doświad-
czenia, lecz z naszej niemożności doświadczenia  To nie porządek ist-
nienia, lecz transcendencja w nieprzewidywalnych zdarzeniach całego 
porządku, to odniesienia do transcendencji we wszelkich działaniach 
i rzeczach wzywają nas do najgłębszego zrozumienia”15  Dlatego wiara 
jest dla Heschela przede wszystkim odpowiedzią na tajemnicę  Za tę 
odpowiedź człowiek jest odpowiedzialny  „Wiara jest aktem człowieka, 
który przekracza samego siebie, odpowiadając Temu, który przekracza 
świat”16  

15 Tamże, s  148 
16 Tamże, s  149 
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Zdaniem Abrahama Heschela, sprawą religii i religijnego myślenia 
nie jest ani poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o istnienie i naturę 
Boga, ani pytanie o strukturę człowieka  Religia i związana z nią po-
stawa religijna jest odpowiedzią na wyzwanie, jakie płynie od Boga  
Dla Heschela to wezwanie i odpowiedź na nie jest fundamentem czło-
wieczeństwa  Człowiek religijny mówi: „Jestem wezwany”17 – a nie jak 
Kartezjusz, ojciec nowożytnego myślenia: „Myślę, więc jestem”  

I tu autor Człowieka szukającego Boga widzi miejsce dla religii pro-
fetycznych, a w szczególności dla judaizmu  Jego zdaniem, myśl biblij-
na doprowadziła do rewolucji w myśleniu o tajemnicy  Tajemnica nie 
jest ani absolutem, ani prawem, ale Kimś, Kto troszczy się i o czło-
wieka, i o bieg dziejów świata  Bóg jest znaczeniem, które transcen-
duje tajemnicę  W dialogu z Nim jest człowiek Biblii  Heschel zwraca 
ponadto uwagę, że Księga ta nie angażuje się zbytnio w poszukiwanie 
istoty Boga, lecz opisuje, jak człowiek doświadcza Objawienie  Filozof 
uważa, że odkrywanie Bożego wezwania to indywidualne zadanie dla 
każdego człowieka  Ale wiedzę o tym, jak praktykować to bycie we-
zwanym, należy, jego zdaniem, czerpać z mądrości zbiorowej, którą 
najlepiej artykułuje wspólnota żydowska  Czyli nie system teologiczny, 
ale pamięć i mądrość czerpana z wydarzeń, które są uważane za prze-
jawy troski i opieki Boga nad ludem Izraela  

Ten Bóg troszczy się o człowieka  Jak kiedyś pytał Adama: „Gdzie 
jesteś?” – tak i współcześnie pyta człowieka: „Gdzie jesteś?” A odpo-
wiedzią na to wezwanie winno być zaufanie Bogu  

Wiara nie jest wiedzą o Bogu  Jest wydarzeniem, zaangażowaniem 
realizowanym w czasie, a nie stanem stabilnego trwania  To postawa 
angażująca nie tylko intelekt, ale całego człowieka  Abraham Joshua 
Heschel jest przekonany, że nie istnieje sposób na udowodnienie ist-
nienia Boga  Ale też nie przyznałby z pewnością racji Tertulianowi, 
gdy ten mówi, że „wierzy, bo to absurdalne”  

17 „Do I exist as a human being? My answer is: I am commanded – therefore I am  
There is a built-in sense of Indebtedness in the consciousness upon at certain 
moments to reciprocate, to answer, to live in a way which is compatible with the 
grandeur and mystery of living” (A J  Heschel, Who is Man?, s  111) 
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Według Heschela, człowiek, który otworzył się na majestat, doświad-
cza obecności Boga w świecie  Jest przekonany, że żyje w przestrzeni 
Bożej, przestrzeni współbycia i miłości: „Nie istniejemy w próżni  Bo-
ska powaga otacza nasze życie”18 

Wiara wymaga i rozumu, i uczynków  Do ukazania ich roli w życiu 
religijnym przywiązuje Heschel dużą wagę  Uczynki są odpowiedzia-
mi na wezwania Boga oraz dopełnieniem przymierza  Według myśli-
ciela, człowiek dobrze czyniący potwierdza w ten sposób prawdziwość 
swojej wiary  Uczynki wprowadzają wiarę w przestrzeń społeczną  
W nich bowiem to, co duchowe, łączy się z tym, co fizyczne  W ten 
sposób uczynki stają się durkheimowskimi „faktami społecznymi”, 
dlatego można powiedzieć, że w pewnym sensie obiektywizują wiarę 
i pokazują, co to znaczy wierzyć  

Modlitwa jest według Heschela odpowiedzią Bogu: „tu jestem” na 
Jego poszukiwawcze zapytywanie  Modlitwa jest tym, co łączy duszę 
z Bogiem  Modlitwa nie polega na myśleniu  Człowiekowi religijnemu 
nie chodzi o poznanie Boga, ale o to, by dać Mu się poznać  Nie prośba, 
ale zrozumienie, czego Bóg chce  W modlitwie człowiek „przekracza 
siebie” i, mówiąc obrazowo, wznosi się ku górze  

5. DOOKREŚLANIE CZŁOWIEKA

Powyższe rozważania pozwalają dookreślić Heschelową wizję czło-
wieka  

Bycie człowiekiem wiąże on nie tylko z jakąś strukturą przestrzen-
ną-cielesną, ale także z czymś, co ją przekracza i co jest określane jako 
sfera duchowa  A tu ważne jest znaczenie  Człowiek, inaczej niż przed-
miot, drzewo czy kamień, jest kimś, kto sam o siebie zapytuje  Chce 
wiedzieć: kim jest? po co jest? w relacji do kogo żyje? Poszukiwanie 
odpowiedzi na te pytania wiąże się nie tylko z zaspokojeniem „zwy-
kłej” ciekawości, ale jest przede wszystkim sposobem bycia człowieka, 
jako człowieka właśnie  

18 A J  Heschel, Pańska jest ziemia, przeł  H  Halkowski, Kraków 2010, s  144 
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Współczesne próby zdefiniowania tego, kim jest człowiek, natrafiają 
na zamęt pojęciowy  Zdaniem Heschela, pogoń za modą, chęć „bycia 
trendy”, sprawia, że człowiek gubi to, co kiedyś było ważne i oczywiste  
Ten stan rzeczy znajduje odbicie choćby w wieloznaczności terminu 
„ludzki”  Raz może on być używany dla określenia wielkości i wyjąt-
kowości człowieka  To podejście znajduje na przykład wyraz w zdaniu: 

„Człowiek to brzmi dumnie”  Drugi raz dla usprawiedliwienia słabości 
i podatności na pokusy świata  Ma to miejsce, gdy mówi się o „ludz-
kiej słabości” albo o „ludzkim prawie do błądzenia”  W tym drugim 
przypadku filozof, w nawiązaniu do koncepcji Martina Bubera, mówi 
o „zaćmieniu człowieczeństwa”19  Rozumie je jako niezdolność do od-
krycia duchowej strony człowieka, strony, która niesie to, co o człowie-
czeństwie stanowi  

Abraham Heschel zbliża się do ujęcia specyfiki człowieka na dwóch 
drogach  Jedna prowadzi poprzez zestawienie procesów i wydarzeń, 
a druga poprzez rozważania na temat natury potrzeb  

Rozróżnienie tego, co się dzieje, na procesy i wydarzenia, pozwa-
la filozofowi ukazać specyfikę ludzkiej aktywności  Procesy charak-
teryzują się regularnością i stabilnością wzorców – związane są z po-
rządkiem fizycznym  Wydarzenia z kolei są nieregularne, wyjątkowe – 
i wykraczają poza porządek fizyczny  

Życie człowieka zredukowane do procesu byłoby nieludzkie i sta-
nowiłoby swego rodzaju wegetację  W takim życiu człowiek, podobnie 
jak roślina, nie miałby nic sobie właściwego i własnego, bo wszystko 
z góry byłoby zaprogramowane i zadane  A bycie człowiekiem sprowa-
dzałoby się do ciągu faz: do narodzin, wzrastania, dojrzałości i wreszcie  
do odchodzenia  

Wydarzenia z kolei wiążą się z decyzjami ludzkiej woli  Nie ma tu 
gotowego wzoru czy też przepisu, według jakiego miałoby się realizo-
wać jakieś zadania  Żadne normy, rozporządzenia ani nawet boskie 
prawa nie będą realizowane, jeśli człowiek wpierw nie uzna ich zasad-
ności lub wpierw nie pokocha  Tu natomiast ludzkie życie ma charakter  
dramatu, który jest budowany przez ciąg zdarzeń 

19 M  Buber, Zaćmienie Boga, przeł  P  Lisicki, Warszawa 1994 
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Drugi sposób zbliżenia się do opisania natury człowieka wiedzie 
poprzez analizę potrzeb  Zaspokajanie potrzeb jest, według Heschela, 
sensem życia zwierząt, ale i w przypadku człowieka są one niezmier-
nie ważne  Są to dążenia do użycia i posiadania  Potrzeby są tym, cze-
go człowiek doświadcza w pierwszej kolejności  Nie winy, zepsucia czy 
też zła, ale właśnie potrzeb  Mają one jeden kierunek: skierowane są 
do człowieka  Potrzeby są łącznikiem między ludzkim światem we-
wnętrznym i zewnętrznym  Jedne potrzeby są wrodzone, inne płyną 
ze świata  Filozof jest przekonany, że istnieje pewne kwantum potrzeb, 
które muszą być zrealizowane, aby człowiek mógł żyć  Są to potrzeby 
elementarne, takie jak potrzeba jadła czy też napoju  Ale są i takie, któ-
re są wytworzone sztucznie, powołuje je do istnienia reklama i moda  
Heschel zauważa, że człowiek jest niewyczerpywalnym źródłem w ge-
nerowaniu wciąż nowych potrzeb  Wnętrze człowieka jest miejscem 
ścierania się tych, tak różnorodnych, potrzeb:

 „Wznosimy dziś wzrok ku potrzebom, jakby były święte, jakby za-
wierały kwintesencję wieczności  Potrzeby to nasi bogowie  Trudzimy 
się i nie szczędzimy wysiłku, by je zadowolić  Tłumienie pożądania 
jest uważane za świętokradztwo, które nieuchronnie zemści się, po-
wodując jakieś zaburzenie umysłowe  Czcimy nie jedną, ale cały pan-
teon potrzeb i doszliśmy do tego, że patrzymy na moralne i duchowe 
normy wyłącznie jak na osobiste pożądanie w przebraniu”20  Gdy nie 
ma zasady ustalającej ich porządek – górę biorą przypadkowe bądź 
„najmocniejsze” z nich, często nieprzewidywalne w swych konsekwen-
cjach  

Namiętność, czyli miłowanie czegoś, może iść w wielu kierunkach  
Heschel uważa, iż aby zamierzony cel osiągnąć, należy nie tyle rady-
kalnie ograniczyć pożądania, ale odpowiednio je kształtować – by nie 
rzec: wychowywać  Jest on przekonany, iż niesłuszna jest wiara w pier-
wotne zepsucie natury ludzkiej  Byt jest dobry i dlatego cielesność 
może ku niemu się kierować  Heschel przeciwstawia się zatem chrześ-
cijańskiej nauce o naznaczeniu natury grzechem pierworodnym  Bli-
ski mu judaizm „nie jest związany doktryną grzechu pierworodnego 

20 A J  Heschel, Człowiek nie jest sam, s  159 
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i nie wie nic o wrodzonym zdeprawieniu natury ludzkiej  Słowo ‘ciało’ 
w jego słowniku nie zawiera w sobie posmaku grzeszności”21  Ale nie 
znaczy to, iż Heschel lekceważy niebezpieczeństwa  Nie ciało jest złe, 
ale to, co człowiek z tym ciałem może zrobić  Dlatego pisze: „Wróg nie 
tkwi w ciele, on jest w sercu, w ego”22 

Człowiek jest wolny  W związku z tą konstatacją przed rozumem 
i inteligencją każdego staje niezwykle istotne pytanie: „Jak wyposa-
żyć człowieka w zdolność do panowania na całością życia?”23 Heschel 
jest przekonany, że istota człowieka wiąże się nie z cielesnością czy 
też z tym, czym aktualnie jest, ale z czymś dużo trudniej uchwyt-
nym  Z pewnym projektem realizacji siebie  Człowiek może podążać 
w wielu kierunkach  Więcej: jest przymuszony, aby wybierać  Zada-
nie człowieka widzi myśliciel dość jasno – jest to podbój przestrzeni 
i uświęcanie czasu24 – z tym, że rozumie je inaczej niż główny nurt 
kultury współczesnej, czyli sensowność i wyjątkowość życia człowieka 
wiąże ze służeniem celowi znajdującemu się poza nim  W przekonaniu 
Heschela, człowiek jest nie tylko tym, kim jest w chwili obecnej, ale 
również tym, ku czemu zmierza  „Osoba jest tym, do czego aspiruje  
Żeby poznać siebie, pytam: Czym są cele, które staram się osiągnąć? 
O jakie wartości najbardziej zabiegam? Jakie są największe tęsknoty, 
którymi chciałbym być poruszony?”25

Heschel wskazuje tu na postawę „bycia potrzebnym”  Nie znaczy 
to, że istota człowieka wiąże się ze znaczeniem, jakie nadaje mu społe-
czeństwo, tak jak chciał na przykład Karol Marks  Człowiek nie może 
być swym własnym znaczeniem  Jest bowiem czymś więcej niż by-
tem  Tajemnica człowieka leży w jego otwartości na transcendencję  
Dzięki transcendentnemu znaczeniu człowiek dostrzega sens bycia 
ludzkim  Poszukując odpowiedzi na znaczenie, wychodzi poza obszar, 
gdzie można jasno i precyzyjnie formułować myśli, i wchodzi w obszar 

21 Tamże, s  222  
22 Tamże, s  223 
23 Tamże, s  229 
24 Szczególnie dużo o znaczeniu czasu w życiu człowieka pisze w pracy Szabat (A J  

Heschel, Szabat, przeł  H  Halkowski, Kraków 2009) 
25 A J  Heschel, Człowiek nie jest sam, s  219 
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tajemnicy  Heschel sądzi, że tylko tu można odkryć ostateczne zna-
czenie  Znaczenie człowieka nie może być wyprowadzone ze świata 
rzeczy  Idee są wtórne wobec świata rzeczy i świata osób  Ostateczne 
znaczenie nie należy do świata idei, ale może jedynie w niej być wy-
rażone  

Człowieczeństwo to osobowa rzeczywistość  Troska o osobowe 
znaczenie to więcej niż ciekawość, to troska o odnalezienie tego, dla 
czego można i warto żyć  Relacja pomiędzy człowiekiem a znaczeniem 
bytu ludzkiego ma charakter i konieczny, i dwustronny  

W świecie greckim człowiek poszukiwał znaczenia swej egzystencji 
poprzez odkrywanie idei, która wyjaśnia egzystencję i nadaje jej sens  
W Izraelu, według Heschela, znaczenie poszukuje człowieka poprzez 
swoją wszechogarniającą obecność w świecie – ta obecność to troska 
Boga  

Bycie osobą wiąże się bardziej z postawą dawania niż brania  
Wszystkie potrzeby są jednozwrotne – głodny domaga się jedzenia, 
spragniony picia  Ale one nie potrzebują człowieka  Inaczej jest jedy-
nie z potrzebą bycia potrzebnym  Człowiekiem jest się w postawie he-
roicznej i działalności dla innych  

Człowiekowi wierzącemu – czyli pobożnemu, według nazewnictwa 
wprowadzonego przez Heschela – życie jawi się nie jako ciąg kolej-
nych faktów i przypadków, ale jako odpowiedź na wzywający go głos  
Jako strumień sytuacji, kiedy może być czemuś lub komuś potrzeb-
nym  Człowiek pobożny czuje wartość życia, gdy jego działania wiodą 
poza niego samego  Heschel jest przekonany, że jedynie istota ludzka 
jest bytem, który przekracza siebie i świat  Człowiek nie jest samotłu-
maczącym się istnieniem  Nie potrafi i nie może zrozumieć siebie bez 
otwarcia się na to, co poza nim  
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Jakub Gomułka 

Wittgensteinian Philosophy of Religion: 
Looking for A Common Ground

One of the most important tasks of theology in the post-secular age 
is the search for a common ground with science  Willing to initiate 
a fruitful and unbiased dialogue between ‘scientific reason’ and ‘theo-
logical reason’, objective descriptions of both reasons and the differ-
ences between them are needed  Unfortunately, most of the existing 
descriptions are either inclined towards one of the standpoints or have 
been designed as weapons in ideological battles, which renders them 
unusable, as adopting them would result in splitting the dialogue into 
two monologues 

However Wittgensteinian fideism, also called the Swansea School 
or the Wittgensteinian philosophy of religion – a branch of twentieth 
century philosophy of religion – seems to give us a common ground 
for the dialogue  Its philosophers, working under the influence of 
Ludwig Wittgenstein’s later thought, claim to give a ‘pure description’ 
of religious ‘grammar’1 and promise to elicit the differences between 

1 By ‘grammar’ I mean here (and further in this paper) what Wittgenstein meant 
by this concept in his Philosophical Investigations, thus the word ‘grammar’ 
should not be understood in terms of syntactical features of an expression, but 
rather as its practical functions in the context of people’s lives 

transcendencja i pojmowalnośćI N S P I R A C J E
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religion2 and science by means of clarification of linguistic and non-
linguistic practices involving each of them 

The standard Wittgensteinian approach entails the rather contro-
versial claim that every genuinely religious use of language (religious 
‘language-game’) – and consequently every theological conception – 
has nothing to do with investion or description of facts  According to 
the Swansea School, Christianity (as well as other religious traditions) 
has practically no epistemic content  This view may be described as 
a very critical kind of theology (with some similarities to Bultmann’s 
demythologizing theology) rather than a philosophy, especially when 
defining the latter as a ‘pure description’ of grammar  To sum up, the 
Swansea School cannot provide the ground for the dialogue between 
theology and science, however it gives us a fine example of a theology 
devoid of any empirical or metaphysical claim  The fact that the exis-
tence of such a theology is possible is interesting in itself and should 
not be omitted in the search for a neutral description of religion and 
its relation to science  Therefore the first goal of this essay is to outline 
the doctrine of the Swansea School 

The idea of a purely descriptive philosophy, its only drawback being 
the problem of it’s correct execution, may seem appealing, however 
according to me ‘pure description’ is yet another philosophical utopia  

2 I need to make two remarks here  Firstly; every time I use the term ‘religion’ in 
this paper I mean Christianity, unless it is stated otherwise  The Wittgensteinian 
fideists focused almost exclusively on Christianity (save P G  Winch and his 
analysis of Azande beliefs) and I follow them in this regard, mostly because of 
the long and complicated relationship between Christianity and science, but also 
because it is still the default religion in European culture  

 Secondly; I realise that the relation between religion and theology may seem to 
be disregarded in my paper  Indeed, the differences between both are not the 
main topic of this article  To avoid confusion I explain: by ‘theology’ I mean 
the reflective, discursive element of religious faith, which can be expressed in 
a theory, for it is driven by the desire to understand faith, which is inherent 
in faith itself (fides quaerens intellectum)  Theoretically theology may (but also 
may not) claim the right to describe reality, hence overlapping with science or 
philosophy  I skip the topic of the relationship between religion and theology 
as I do not want to determine whether every religious belief with an epistemic 
content is a part of theology 
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Since our linguistic depictions are always conditioned by our beliefs 
and aims, there can be no neutral or ‘pure’ description of any gram-
mar  Furthermore, every attempt of this kind is always driven by some 
interest, and this is also the case with the Swansea School of philoso-
phy of religion  Therefore the second goal of this essay is to discover 
what influenced their approach 

In the final part of my paper I am going to prove that an unbiased 
description of the relationship between theology and science is achiev-
able using the philosophical ‘tools’ created by Wittgenstein  I shall pres-
ent such a description, which will be broadly inspired by the author 
of Philosophical Investigations and the doctrine of the Swansea School  
I will, however, refrain from criticizing linguistic (and other) practices 
and reactions that are considered religious by their practitioners 

AGAINST OBJECTIFYING GOD

The relationship between religion and science can be divided into 
three basic groups of interactions  When no common interest is shared 
and no interaction is needed, we may note a complete separation of 
religion and science  When both parties occupy and try to rule the 
same epistemological (and political) areas, conflict arises  The case of 
Galileo and Christian attacks on Darwin’s theory are the most popular 
examples of bygone imperialistic aspirations of (western) theology, 
while the actions of Sigmund Freud and Richard Dawkins may be 
given as examples of the same trend from the opposite camp  

The third kind of interactions between science and religion is prob-
ably the most interesting, but also most complicated and difficult to 
understand  Co-operation requires at least a partial agreement, and 
this means some common ground is needed  How to find such a neu-
tral position between theological and scientific reason? What kind of 
relationship would it create between religion and science? What can 
we achieve by it? Is such a common ground even possible?

I will try to address these questions at the end of my paper  First, 
I shall present a certain current in twentieth century Anglo-Saxon 
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philosophy of religion, which gave us some quite unusual answers  
This will prepare the ground for my own view on the relations between 
religion and science  I would like to present so-called Wittgensteinian 
fideism3 – a method of philosophizing about religion formed by Rush 
Rhees, Peter G  Winch, Roy F  Holland, Howard O  Mounce and Dewi 
Z  Phillips at the University of Wales in Swansea (and accordingly 
called the Swansea School), supported by Norman Malcolm from 
Cornell University (USA) 

The Wittgensteinian fideists are usually considered to be separa-
tionists in the context of the relation between science and religion 
and there are good grounds for such an opinion  According to them, 
both realms are – from the epistemological perspective – absolutely 
non-overlapping, since religion does not have any epistemic content 
and theology is just its grammar4  However they firmly reject accusa-
tions of separatism and the ‘language compartmentalization’ charge, 
because epistemology is not their primary concern and they (especial-
ly D Z  Phillips) give many examples of reciprocal relations between 
religion and science in human life 

The claim that religious faith has no epistemic content rises contro-
versy  It seems to echo Rudolf Bultmann’s demythologizing theology 
but in a much more severe form: contrary to Bultmann, who believed 
that removing the mythical content is necessary because of the in-
creasing pressure of science on contemporary religious thinking, the 
Swansea School maintains that the mythical and (apparent) epistemic 
content of religious faith is the effect of the supremacy of science in 
our lives  Basically, according to Bultmann, Christianity seems to be 
mythological ab origine, while the Wittgensteinian fideists maintain 
that Christian belief was originally free from mythological thinking 
but then became ‘contaminated’ with it  Hence, the main difference 
between the two doctrines lies in the understanding of their own 

3 This is a term created by a critic  See: K  Nielsen, ‘Wittgensteinian Fideism’, 
“Philosophy” Vol  42, No  161, July 1967, p  191-209  

4 Cf  L  Wittgenstein, Philosophical Investigations, transl  G E M  Anscombe,  
Oxford: Blackwell 1974, §373  See also Footnote No  24 
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roles: while Bultmann projects a new meaning of religious symbols, 
the Wittgensteinians aim to restore the original meaning of these 
symbols and clear them from confusing interpretations  So while the 
former thinks of himself as a theologian proposing a new Christian 
hermeneutics, the latter ones consider themselves philosophers simply 
dealing with misunderstandings in the field of religious language by 
the method of ‘pure description’ of its proper use 

What do Rhees and his followers claim to reveal using ‘pure 
description’? Firstly, they come to a conclusion that God is not an 
object  This does not simply mean that He is different from all the 
objects in the world – such a view is broadly accepted by a majority 
of theologians and philosophers  What the Wittgensteinian fideists 
mean by ‘God is not an object’, is that the language of objects cannot 
be meaningfully applied to Him  Therefore, they conclude, speaking 
of God in a substantive manner is pointless  Rhees writes as follows:

If one emphasizes (   ) the fact that ‘God’ is a substantive, and espe-
cially if one goes on (   ) to say that it is a proper name, then the natural 
thing will be to assume that the meaning the same by ‘God’ is something 
like meaning the same by ‘the sun’ or meaning the same by ‘Churchill’  
You might even want to use the phrase ‘stands for’ the same  But nothing 
of that sort will do here  Questions about ‘meaning the same’ in connex-
ion with the names of physical objects are connected with the kind of cri-
teria to which we may appeal in saying that this is the same object – ‘that 
is the same planet as I saw in the south west last night’, ‘that is the same 
car that was standing here this morning’  Supposing someone said ‘The 
word “God” stands for a different object now’  What could that mean?5

Nothing, of course  Consequently, God cannot be an object (a thing, 
a being) and therefore He cannot be a subject for the attribution of any 
predicate in the ordinary way  The great theologians of the past, like 

5 R  Rhees, On Religion and Philosophy, ed  D Z  Phillips, M  von der Ruhr, 
Cambridge: Cambridge University Press 1997, p  45–6  Cf  D Z  Phillips (ed ), 
Whose God? Which Tradition?, Aldershot: Ashgate 2008, p  2–3 
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St  Thomas of Aquinas, came to the same conclusion6, but, from the 
Wittgensteinian point of view, their recognition was blurred by their 
confusing use of conceptual schemes  Aquinas himself did not refrain 
from thinking of God in the terms of a causal relation identified with 
the act of creation, he also tried to prove His existence7  The Wittgen-
steinians’ approach is much stricter: not only do they reject explana-
tions of creation in terms of causality8 but also refuse to recognize 
God’s existence as an fact 

R F  Holland’s ‘Religious Discourse and Theological Discourse’ 
(1956)9, which explores the difference between the language of faith 
and the language of theological dispute about the existence of God, 
points out that the belief that God exists is not a natural aspect of reli-
gious faith  Holland notices that some may treat faith as a set of beliefs 
about God, but, according to him, this is not what religious faith really 
is  He writes:

Is it in fact usual for seriously religious persons to do anything that 
can be properly described as talking about God? They believe in God cer-
tainly; and they are usually ready to affirm this belief  They worship God, 
thank God, praise God, ask God’s forgiveness  Perhaps they could be 
said to talk to God: but that is not the same thing as talking about God 10

Who talks about God? Professional theologians, scientists paying 
some attention to philosophy, and ‘Third Programme humanists’ – as 
Holland calls the intellectuals associated with BBC Radio Three and 
its then intellectual atmosphere  The theological discourse of the latter 

16 Cf  e g  M  von der Ruhr, Lucky Pagans and Unfortunate Believers: Wittgensteinian 
Construals of Religious Faith, in: J  Guja, J  Gomułka (eds ), Anglosaska filozofia 
religii wobec wyzwań współczesności, Kraków: Libron, p  59  

17 Cf  St  Thomas Aquinas, Summa Theologica, Benziger Bros  edition, transl  by 
the British Dominicans, 1947, Q  2, Art  2-3, p  13-16 

18 Cf  R  Rhees, On Religion and Philosophy, p  35 
19 R F  Holland, ‘Religious Discourse and Theological Discourse’, “Australasian 

Journal of Philosophy” Vol  34, No  3, December 1953, p  147–163  This was the 
first publication presenting the Swansea School doctrine 

10 R F  Holland, ‘Religious Discourse and Theological Discourse’, p  147 
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is similar to the study of objects, however God cannot be referred to 
as an object, even though certain religious expressions may suggest so  
Believers often utter propositions which may seem to assert something 
about God, but Holland relates them to the believers themselves and 
their relationship to the divine 

But if someone were then to request a description of that to which 
this relationship is a relationship, I should say that this request signified 
a misunderstanding 11

God cannot be referred to, because He is not an object  The gram-
mar of the word ‘God’ is not that of a proper name  If it were, as Rush 
Rhees and his followers claim, it could work like the word ‘Churchill’, 
but this cannot be, as the use of regular proper names is dependant 
on the criteria of sameness of their bearers  There is no such criteria 
for the word ‘God’12  One may therefore reason that the debated word 
is a defective proper name, but the Wittgensteinian fideists incline to 
reject this way of dealing with this problem 

I know what it means to say that ‘the Queen’ stands for a different 
person now, and I know what it means to say that St  Mary’s Church 
is not the St  Mary’s Church that was here in So-and-So’s day  I know 
the sort of things that might be said if I were to question either of these 
statements  But nothing of that sort could be said in connexion with any 
question about the meaning of ‘God’  Now this is not a trivial or inessen-
tial matter  It hangs together in very important ways with what I call the 
grammar of the word ‘God’  And it is one reason why I do not think it is 
helpful just to say that the word is a substantive 13

The opinion that God is not a normal being is both obvious and 
widely recognized by a huge majority of theologians  This is exactly 

11 R F  Holland, ‘Religious Discourse and Theological Discourse’, p  149 
12 Cf  R  Rhees, On Religion and Philosophy, p  45 
13 R  Rhees, On Religion and Philosophy, p  46 
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why expressions like the Supreme Being, or the Eternal Being have 
been formed  The Swansea School however goes much further  They 
propose, that since the word ‘God’ in the language of faith does not re-
fer to anything definable, nothing named ‘God’ may exist, and there-
fore nothing described by the words “God exists” is true14  However 
there is a disagreement among the Wittgensteinians regarding the 
concept of the Necessary Being  Norman Malcolm makes use of it in 
his well-known paper ‘Anselm’s Ontological Proofs’ where he argues 
that the category of necessity changes the way the expression ‘God 
exists’ is used  He points to the role of the expression as a grammat-
ical rule of the language of faith15  However some of his colleges are 
reluctant to that notion16 

AGAINST THE DOGMA OF GOD’S OMNIPOTENCE

If God is not a being, then how can one think of him as the omnip-
otent Creator of the world? The reply of the Swansea School is simple: 
one should not think of Him that way  Rush Rhees in his short but very 
concise paper: Natural Theology (written in 1963, published in 1969) 
heavily criticises the concept of Divine omnipotence  He suggests that 
the idea of ‘limitless power’ is at odds with true and deep religious 
thinking  Rhees, using a lot of sarcasm and irony, depicts a situation in 
which a man to chooses to worship God because it pays off:

Is the reason for not worshipping the devil instead of God that God 
is stronger than the devil? God will get you in the end, the devil will not 
be able to save you from his fury, and then you will be for it  ‘Think of 
your future, boy, and don’t throw away your chances ’ What a creeping 
and vile sort of thing religion must be 17

14 Cf  R  Rhees, On Religion and Philosophy, p  49 
15 Cf  N  Malcolm, ‘Anselm’s Ontological Arguments’, “The Philosophical Review”, 

vol  LXIX, No  1, January 1960, p  41–62 
16 Cf  R  Rhees, On Religion and Philosophy, p  18 
17 R  Rhees, On Religion and Philosophy, p  36 
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According to Rhees, correct religious reasoning must not be based 
on such calculations, but on the concepts of love, grace, compassion 
and mercy  And so the idea of Creation should be understood within 
these conceptual frames, as the idea of God’s self-limitation:

The whole of creation, everything in creation, is a diminution of God’s 
power  Those who have objected to the idea of God’s omnipotence on 
grounds of this sort, were sound enough  And those others who see an 
analogy, or more than analogy, between creation and the Passion, would 
not dispute them 18

This line of argumentation leads Rhees to a startling conclusion: the 
concept of omnipotence is evil devilish in its core: the putative omnip-
otent one – even if it existed – should not be worshipped, but rather 
consciously rejected despite all possible consequences 

If my first and chief reason for worshipping God had to be a belief 
that a super-Frankenstein would blast me to hell if I did not, then 
I hope I should have the decency to tell this being, who is named 
Almighty God, to go ahead and blast 19

This narrative (which some may find shocking and blasphemous) 
was prominent in the doctrine of the Swansea School for the next fifty 
years after the publication of Rheeses article and reappeared in the last 
significant work of D Z  Phillips, The Problem of God and The Problem 
of Evil (2004)  The book mentions the essay ‘A Masterpiece of Exis-
tential Blasphemy’ by Herman Tennessen, a lesser known Norwegian 
philosopher  The mentioned paper gives a disturbing exegesis of the 
Biblical story of Job and proposes a very pessimist conclusion to the 
story: although God (YHWH of the Old Testament) exists, He is rath-
er a mentally deranged tyrant, a jealous Lord of the Hosts who follows 
his caprice playings with people’s lives and not the being that believers 

18 R  Rhees, On Religion and Philosophy, p  35 
19 R  Rhees, On Religion and Philosophy, p  36 
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tend to assign spiritual greatness to20  Phillips quotes the mentioned 
article’s conclusion in order to present the consequences of adopting 
the premise of an omnipotent lord of the world  However, many phi-
losophers of religion, while accepting the same premise, disagree with 
the conclusion, developing in response the project of theodicy – an at-
tempt to defend the omnipotent and omniscient God from accusations 
concerning the existence of evil in the world  D Z  Phillips denies the 
possibility of accomplishing such a task  He argues that if God really 
rules the earth, He is, as Tennessen says, a god of blind caprice21  Ac-
cording to Phillips, the main error of the theodicists, is adopting a way 
of thinking about God, in which He is a kind of a super-powerful per-
son who created the world and so may do anything he pleases with it  
If so, He must be taken as a moral agent whose deeds may be evaluated 
according to some objective criteria  This development pushes the phi-
losophers onto the thin ice of speculations about the ‘greater good’ and 
‘moral fruits’ of such things as the holocaust, or the idea of evil being 
the opportunity for noble responses, freedom and the soul-shaping 
process22  In Phillips’ view all these ideas are ill-formed, they lead to 
the vulgarization of the concept of God’s grace, and sound like foolish 
jokes in the face of real examples of evil:

Theodicists claim that their systems make God’s ways understandable 
to us  But the understanding we achieve by examining what they say 
is to see how destructive it is of moral responses to suffering  It seems, 
then, that God can be found, not only to be guilty (the lesser verdict),  
 

20 Cf  H  Tennessen, ‘A Masterpiece of Existential Blasphemy: the Book of Job’, 
“The Human World”, No  13, November 1973, p  1–10 

21 Cf  D Z  Phillips, The Problem of Evil and the Problem of God, London: SCM 
Press 2004, p  134 

22 See for example: R  Swinburne, The Problem of Evil, in S  Brown (ed ), Reason and 
Religion, Ithaca: Cornell University Press 1977; R  Swinburne, Providence and 
the Problem of Evil, Oxford: Clarendon Press 1998; J  Hick, An Irenaean Theodicy, 
in T  Davis, Encountering Evil, Louisville: Westminster John Knox Press 2001; 
A  Plantinga, God, Evil, and the Metaphysics of Freedom, in M  McCord & R M  
Adams (eds), The Problem of Evil, Oxford: Oxford University Press 1990 
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but also to be unintelligible (the deeper verdict), if we try to understand 
him both as a moral agent like ourselves and in the terms theodicies  
offer us 23

AGAINST THE CONCEPT OF LIFE AFTER DEATH

The important part of every religion is usually some kind of prom-
ise of salvation  Christianity links this concept with the idea of an 
immortal soul  The mainstream philosophical and theological eluci-
dations of these terms, were shaped by the tradition of Platonic phi-
losophy, according to which the soul is somehow independent of body 
and can exist without it after its death  Hence, life after death is viewed 
as the ultimate subject of Christian hope, a promise given by God in 
Jesus Christ – resurrection being a sign of this promise 

The Wittgensteinian fideists – and D Z  Phillips in particular – 
strongly oppose to elucidations of this sort  First, they reject the con-
cept of soul as a kind of thing  This is, they say, another ill-formed 
philosophical conception and has nothing in common with religious 
faith  Soul, from the religious point of view, is neither a substance nor 
an attribute  Detailed and free from philosophical misconceptions, the 
linguistic analysis shows that the term in question has a completely 
different meaning:

If we ask ourselves when we would consider whether a man has a soul 
or not, we see that this has nothing to do with any kind of empirical 
question  It is not like asking whether he has a larynx or not      Ques-
tions about the state of a man’s soul are questions about the kind of life 
he is living  If the soul were some quite distinct entity within a man, it 
would follow that whatever a man did would not affect it  But this is not 
how we speak of the soul  The relation between the soul and how a man 
lives is not a contingent one      Once this is recognised, once one ceases 
to think of the soul as a thing, as some kind of incorporeal substance, 

23 D Z  Phillips, The Problem of Evil and the Problem of God, p  123-4 
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one can be brought to see that in certain contexts talk about the soul is 
a way of talking about human beings 24 

Since the Wittgensteinians leave no place for metaphysical and im-
material reality of Cartesian ego cogito or similar concepts, they dis-
card the idea of eternal substance within us that has the capabilities 
to survive the death of our bodies  Death of the body is supposed to 
be the final end of us, and we should simply come to terms with it  As 
Rhees noted:

A rather stupid theology student once asked me, ‘What do you think 
is going to happen to you when you die?’ In one sense certainly nothing 
will ‘happen to me’ after I have died – whatever may happen to my body  
    I shall not be in any sort of state  I shall not be at all 25

Phillips, quoting this paragraph, comments that these words do not 
preclude the notion of eternal life nor the Christian notion of the Last 
Judgement26  One may ask, how is this possible  The answer can be 
found, according to the Wittgensteinians, in the religious grammar of 
the word ‘soul’  Examination of genuinely religious uses of this con-
cept (excluding philosophical and theological theories and Platonizing 
homilies) shows that it should be understood in terms of the kind of 
life a ‘soul owner’ is living, i e  whether his life is spiritually deep or 
shallow27 

What the Wittgensteinians mean when they talk about spirituality 
or the spiritual dimension of human life should be made clear  Again, 
their understanding has nothing to do with any metaphysical theory 
of some immaterial substance  According to them spirituality mani-
fests itself in everyday life threw our relations with other people  It is 
usually plainly visible when a person is egoistic and self-centered, or 

24 D Z  Phillips, Death and Immortality, London: Macmillan & St  Martin Press 
1970, p  44-5 

25 R  Rhees, On Religion and Philosophy, p  206 
26 Cf  D Z  Phillips, The Problem of Evil and the Problem of God, p  94 
27 Cf  D Z  Phillips, Death and Immortality, p  45 
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when one holds back one’s desires and is able to sacrifice comfort, time, 
health and sometimes even life for others  The members of Swansea 
School, after Simone Weil, call the latter ‘dying to the self ’ and claim 
that in Christianity it is linked to the idea of life as an undeserved gift 
of grace28 

Hence the Wittgensteinians claim that the true subject of Christian 
faith is not a continued existence after one’s death, but a hope for eter-
nal life  ‘Eternal’ in this context does not mean more life, but this life –  
the life we are living here and now – seen sub specie aeternitatis (as 
Wittgenstein put it in the Tractatus) and in connection with the con-
cepts of sacrifice and grace29  The true eternal life is the participation 
in the life of God, but what can the this mean since God is not a being? 
Phillips tries to clarify it with the following:

I am suggesting then, that eternal life for the believer is participation 
in the life of God and that this life has to do with dying to the self, see-
ing that all things are a gift from God, that nothing is ours by right or 
necessity  (   ) In learning by contemplation, attention, renunciation, what 
forgiving, thanking, loving, etc  mean in these contexts, the believer is 
participating in the reality of God; this is what we mean by God’s reality 

This reality is independent of any given believer, but its independence 
is not the independence of a separate biography  It is independent of the 
believer in that the believer measures his life against it 30

He then continues to say that the reality of God is eternal in the 
sense that it does not change and cannot be influenced by anything, 
especially by someones wishes or deeds  The ultimate meaning of 
the reality of God can be then formulated with the notions of ‘eter-
nal measure’, ‘love’, ‘grace’ and ‘forgiveness’  Such concepts as ‘being’, 

28 Cf  D Z  Phillips, The Problem of Evil and the Problem of God, p  183  It should 
be emphasized that the Wittgensteinian fideists do not assign ‘dying to the self ’ 
solely to Christianity or the religious life  They hold the attitude in question 
without any religious interpretation 

29 Cf  D Z  Phillips, Death and Immortality, p  49-50 
30 D Z  Phillips, Death and Immortality, p  54-5 
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‘power’, ‘cause’ and ‘fact’ give us no additional knowledge of the reality 
of God (since the ‘knowledge of God’ is very far from, say, the concept 
of ‘scientific knowledge’ or ‘knowledge about facts31), mainly because 
genuine religious attitude towards God is not epistemic at all32 

OBJECTIONS TO THE WITTGENSTEINIANS DOCTRINE

We may consider the Swansea School a group of thinkers present-
ing an interesting and remarkable theological doctrine – indeed, it has 
been slightly suggested in this article so far, since I have tended to use 
the term ‘doctrine’ when referring to their theories  However this is 
definitely not how they want to be seen  They think of themselves as 
intellectual heirs of the author of Philosophical Investigations, who in 
turn believes that philosophy should leave everything as it was33  For 
the fideists believe that Ludwig Wittgenstein in his later philosophy 
only describes the actual uses of language, not interfering with them 
in any particular philosophical theory  They do, however, follow him 
in the field of philosophy of religion34  They are not metaphysical real-
ists or epistemological foundationalists, for they claim – after Wittgen-
stein – that neither realism nor foundationalism can be a meaningful 
position  They deny any factual interpretation of religious beliefs, for, 
according to them and Wittgenstein, true religious faith has nothing 
in common with facts35  They also reject the idea of life after death and 

31 Cf  D Z  Phillips, Faith, Scepticism and Religious Understanding, in: D Z  Phillips 
(ed), Religion and Understanding, Oxford: Blackwell 1967, p  68 

32 Cf  for instance D Z  Phillips, Wittgensteinianism: Logic, Reality and God, in W J  
Wainwright, The Oxford Handbook of Philosophy of Religion, Oxford: Oxford 
University Press 2005, p  462-3  Phillips also writes about the related concept 
of understanding God  He claims that ‘understanding’ in the context of God 
means ‘obedience’ (Cf  D Z  Phillips, Faith and Philosophical Enquiry, London: 
Routledge & Kegan Paul, 1970, p  12) 

33 Cf  L  Wittgenstein, Philosophical Investigations, §24 
34 Cf  D Z  Phillips, Wittgenstein and Religion, London: Macmillan 1993, p  x, 254 
35 In order to prove this, the following passage from Wittgenstein is usually quot-

ed: „Queer as it sounds: The historical accounts in the Gospel might, historically 
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God’s interventions in the world, as is the case with Wittgenstein, who 
also wrote the following:

Religious faith and superstition are quite different  One of them re-
sults from fear and is a sort of false science  The other is a trusting 36

It may be said that this is the central point of Wittgensteinian fi-
deism: they broadly utilize the difference between ‘true religion’ and 
‘superstition’ in order to criticize the content of what they call ‘popular 
religion’  Of course, the exponents of the Swansea School do not deny 
that some people do believe in God as a person helping them in their 
everyday troubles, who they sometimes pray to in order to persuade 
Him to do something  A person whose existence they accept as a fact  
The same people also hope that they will survive their deaths as dis-
embodied souls  It would be pointless to deny such sociological facts 
and the Wittgensteinians acknowledge them  Therefore, they admit, 
that their task is not only the battle with metaphysical claims of phi-
losophers and theologians, but also the criticism of some ‘misleading’ 
practices and opinions of ordinary religious believers  However, they 
claim, that the grounds for any justified philosophical criticism of re-
ligious beliefs must be found within religion itself37 

There are good reasons for which such a criticism cannot be done 
in accordance with the methodological rule of ‘pure description’ of 
linguistic practices  First, there is a problem with the rule itself: when 
describing any practice we should determine what is essential and in-
essential in the whole body of the given practice  Therefore, choices 

speaking, be demonstrably false and yet belief would lose nothing by this: not, 
however, because it concerns ‘universal truths of reason’! Rather, because his-
torical proof (the historical proof-game) is irrelevant to belief  This message (the 
Gospels) is seized on by men believingly (i e  lovingly)  That is the certainty char-
acterizing this particular acceptance-as-true, not something else ” (L  Wittgen-
stein, Culture and Value, transl  by P G  Winch, ed  by G H  von Wright, Chicago: 
University of Chicago Press 1984, p  32e )

36 L  Wittgenstein, Culture and Value, p  72e 
37 Cf  D Z  Phillips, Wittgenstein and Religion, p  8 
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about what to focus on must be made, but this means that the omitted 
aspects (e g  gestures, particular expressions, particular relations be-
tween words or sentences, etc ) are left in the shadow  And so a single 
practice may be described an infinite number of times, each descrip-
tion different from the other  How can we possibly have the criteria of 
a correct and an incorrect description?

One may answer: the criteria may be found in the tradition the 
practice belongs to  But does this mean that we should ask the people 
who are involved in the practice to assess our descriptions? Possessing 
mastery of a technique does not guarantee the mastery of description 
of the said technique  This is illustrated by Gilbert Ryle’s example: sim-
ple people who have lived in a village for many years may be unable to 
create a map of their village and hence may be unable to assess a map 
made by somebody else  This is also exactly the point that D Z  Phil-
lips makes, writing:

Some philosophers have suggested a short way with the question [of 
what is correct description of religious practices]: Simply ask what reli-
gious believers mean by their beliefs, and that settle the matter  Unfortu-
nately, that suggestion gets us nowhere, since the fact that someone prays 
does not save one from giving a confused account of prayer38 

Unfortunately on rejection of the metaphysical ‘universal truths of 
reason’ there is no other source of the criteria we seek39  And so we 
must somehow rely on the internal criteria of a tradition  But when it 
comes to traditions like Christianity – very old and complicated – it 
appears that again we must make choices, since the tradition itself is 
a bulk of different views with different sets of criteria, sometimes even 
contradictory to each other  Finally, our ‘pure description’ appears to 
be determined by our own view on the tradition we are writing about 

38 D Z  Phillips, Religion and Friendly Fire. Examining Assumptions in Contempo-
rary Philosophy of Religion, Aldershot: Ashgate 2004, p  ix  See also: D Z  Phillips, 
Wittgenstein and Religion, p  247 

39 See Footnote No  33
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It is possible, however, to adopt a view intentionally designed for in-
ter-traditional communication and comparative tasks  The possibility 
of such an approach enables more objective studies in such areas as 
sociology, anthropology or cultural science  I shall develop this con-
cept further in the paper 

My second objection to the claim that the Swansea School’s phi-
losophy of religion is ‘purely descriptive’ can be justified by their own 
solution to the problem of the criteria for the correct description of 
religious practices  (It is notable, that these criteria form the ground 
for their critique of current religious practices ) Wittgensteinians like 
to recall the following example from the Bible: the scapegoat ritual 
described in the Book of Leviticus 16:20-22  Phillips, having quoted 
a critical commentary on the ritual included in The Interpreter’s Bible40 
(published by United Methodist Church), writes:

Notice that here one has the possibility of criticism within a tradition  
The ritual concerning the scapegoat is called crude and inadequate  Witt-
genstein might say that the crudity and inadequacy are partly connected, 
at least, with the confusion in the role attributed to an animal in the 
ritual  By thinking that the scapegoat can take away sins, the legitimate 
longing of a people to be freed from their sins is obscured and distorted 41

Of course, we can find many similar examples of religious rituals 
and traditions which were once practised and later criticized with-
in the Judeo-Christian tradition (e g  food restrictions)  But this only 
means that religious traditions may evolve  What Phillips misses here 
is that the possibility of such an evolution within religious traditions 
requires special institutions entitled to give their approval or disap-
proval for the rites, beliefs and deeds of a community  In the times of 
the Old Testament those institutions were the prophets, contemporar-
ily they are bishops, patriarchs, councils, and theologians  Therefore, 

40 Cf  G A  Buttrick (ed ), The Interpreter’s Bible, vol  II, New York: Abingdon Press 
1953, pp  82-4 

41 D Z  Phillips, Belief, Change and Forms of Life, London: Macmillan 1986, p  32 
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to give criteria for a good description of religious practices, that is, to 
recognize what is correct and what is wrong about them is a theologi-
cal task  And this is why I tend to call Wittgensteinian fideism a theo-
logical doctrine 

However, a disclaimer is needed here: a philosophical critique of 
some theological descriptions rooted in certain outdated metaphysical 
theories is possible  Therefore, part of the Swansea School doctrine is 
not a kind of theological theory, as it criticizes metaphysical grounds 
of certain theological conceptions  From the perspective of Wittgen-
stein’s philosophy of language the fideists do the philosophers’ task, 
but when they go on utilizing the dichotomy of ‘true religion’ and ‘su-
perstition’, when they develop a critique of ‘religion of fear’, they leave 
the realm of philosophy and venture deep into the theological context 

Why do they cross the mentioned border? One obvious reason is 
that they followed Wittgenstein  It may be said that Wittgenstein him-
self was the first Wittgensteinian fideist since he wrote strictly theolog-
ical remarks in his notes, published as Culture and Value42  But Witt-
genstein is not the sole theological authority of the Swansea School  
They were also influenced by another philosopher with theological 
inclinations: Simone Weil  As I already mentioned, they owe to her 
the idea of ‘dying for the self ’ which plays a key role in their concept 
of spirituality  It may be noticed that the Wittgensteinians (especially 
Rhees and Phillips) developed their whole positive understanding of 
the reality of God under heavy influence by the intellectual heritage  
of the French thinker 

Simone Weil is the person who links the Swansea School to the rich 
theological tradition of apophatic Neoplatonism with a hint of exis-
tentialism  The unique combination of these elements together with 
Wittgenstein’s philosophy of language is responsible for the fideists’ 

42 Culture and Value includes several remarks devoted to the problems of religion 
and Christianity in particular  Some of them propose interpretations of the New 
Testament, so they may be well described as theological (cf  L  Wittgenstein, 
Culture and Value, pp  29-33) 
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remarkable style of philosophizing, which is so different from their 
Anglo-Saxon milieu 

But there is probably one more reason for their longstanding in-
sistence on the differentiation between ‘true religion’ which grows on 
trust and ‘superstition’ caused by fear  It is clearly visible in Phillips’ 
many polemics with the idea of theodicy: the experience of great evil 
in the twentieth century and the mystery of God’s silence  If God is 
able to intervene in our world, then why did He refrain from prevent-
ing the mass killings? The theodicists have answers for these questions, 
and they may be convincing for some people, but others often feel 
uneasy reading them  

Brian Davies in his Introduction to the Philosophy of Religion sug-
gests that this controversy cannot be settled, since the disagreement 
doesn’t concern empirical data, nothing which can be verified, but 
regards the individual sensitivity (Davies eventually agrees with the 
theodicists)43  Phillips replies to this observation in The Problem of Evil 
and the Problem of God by claiming that the situation is not symmet-
rical, since the whole theodicy is grammatically incoherent44  However, 
having written this claim he devoted the next several pages of his book 
to a series of quite convincing examples concerning our ethical imag-
ination and sensitivity  (Our personal ethical sensitivity is what puts 
us off when reading Swinburne, Hick, or Plantinga ) Nonetheless, one 
may agree with Davies: the Wittgensteinians go too far when claim-
ing that theodicy, and all the conceptions assuming that God is able 
to do something in the world, as well as with us after our death, are 
inconsistent and violate the grammar of religious language  Besides, 
even if they do violate grammar as the Swansea School present it, so 
what? The theodicists probably see it differently and we do not have 
any objective criteria in order to determine whose description is the 
correct one 

43 Cf  B  Davies, An Introduction to the Philosophy of Religion, Oxford: Oxford  
University Press 1993, p  38 

44 Cf  D Z  Phillips, The Problem of Evil and the Problem of God, p  44-45 
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The described situation resembles the subject matter of one of the 
best known papers written by P G  Winch: Understanding a Primitive 
Society45  Winch investigates the beliefs of the Azande tribe and the 
impression they make on us, ‘rational’ Europeans  Their beliefs are 
based on the concept of witchcraft and magic  The ability to do magic 
is considered hereditary by the tribe and can be proven by a post mor-
tem examination of the suspect’s body  Let us assume that the Azande 
have examined a few bodies  The output of some of the tests confirm 
witchcraft, others don’t  Now, making another assumption that all the 
people in the tribe are in some way related (which is quite probable), 
we come to two contradictory conclusions: every Zande46 is a witch 
and no Zande is  This is what logically stems from what we have as-
sumed  But the Azande accept neither of these two conclusions, al-
though they assume all the premises  Therefore it seems to us that 
their beliefs are illogical and inconsistent  However Winch opposes  
this view:

Zande notions of witchcraft do not constitute a theoretical system in 
terms of which Azande try to gain a quasi-scientific understanding of the 
world      The forms in which rationality expresses itself in the culture of 
a human society cannot be elucidated simply in terms of the logical co-
herence of the rules according to which activities are carried out in the 
society  For, as we have seen, there comes a point where we are not even 
in a position to determine what is and what is not coherent in such a con-
text of rules, without raising questions about the point which following 
those rules has in the society 47

According to Winch, the Azande do not come to inconsistency, for 
they do not practise the form of activity – that is, theorizing – which 
would force them to draw our contradictory conclusions  The author 

45 See P G  Winch, ‘Understanding a Primitive Society’, “American Philosophical 
Quaterly”, Vol  1, No  4, October 1964 

46 A Zande is a member of the Azande tribe 
47 P G  Winch, ‘Understanding a Primitive Society’, p  315 
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of Understanding a Primitive Society was probably inspired by one 
remark made by Ludwig Wittgenstein during his meetings with the 
Vienna Circle in 1930:

    suppose among the rules there were two that contradicted each 
other, but I had such a bad memory that I never noticed this and always 
forgot one of these two rules or obeyed alternately the one and then the 
other  Even then I would say, -everything is all right  After all, the rules 
are instructions for playing the game, and as long as I can play, they 
must be all right  It is only when I notice that they contradict each other 
that they cease to be all right, ant that manifests itself only in this: that 
I cannot apply them any more 48

What is most astonishing in this remark is that it regards the prob-
lems of contradiction in the foundations of mathematics – the core 
of our rationalistic civilization  The obvious moral of these citations 
is that philosophers (or Wittgensteinian philosophers at least) should 
be very careful when accusing something or someone of inconsisten-
cy  They should rather ask themselves: does inconsistency make one 
incapable of carrying on one’s practices? In case of a negative answer 
they should refrain from accusations  This is also the case with the 
question: does the belief in a powerful God, who can and does inter-
vene in the factual world, combined with the observations of injustice 
and suffering make people abandon their faith in Him? The answer 
depends on the people themselves  A believer who believes that God 
saved her from a car accident is not only perfectly imaginable – find-
ing such a person wouldn’t be difficult  When asked why God didn’t 
save millions from gas chambers during the II World War, she could 
answer, for instance, that the Devil was also active  We may attack 
again by asking: do you mean that the Devil is more powerful than 
God? But she may answer that Devil happened to be stronger in this 

48 L  Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein and the Vienna Circle: conversations re-
corded by Friedrich Waismann, transl  J  Schulte & B  McGuinness, Oxford: 
Blackwell 1979, p  125 
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world, or that it is a great mystery, or that she simply does not need 
to know such things  These answers do not mean that the status of 
Divine intervention she believes in cannot be factual at all49 

LOOKING FOR A COMMON GROUND

We can now come back to the problem of descriptions  Our starting 
point was the question of a possible common ground between reli-
gion and science  It seems that on the way we encountered another 
question, namely: is the existence of a common ground for different 
religious views possible? In any case the Swansea School does not give 
us this ground, since it simply proposes its particular view and tries 
to combats others  Wittgensteinian fideism is largely a critique of ele-
ments of religious traditions  We have noticed that this is linked to the 
problem of criteria for a correct description of a practice  It has been 
suggested that the only way to answer this problem is to consult the 
practitioners  They may be unable to give descriptions themselves – as 
Ryle’s villagers were unable to draw a plan of their village – but they 
should be asked their opinion on a given description  Their answers 
are the only valid criteria of correctness we can achieve  Any appeal 
to logical inconsistency does not work, since the very category of con-
sistency and its meaning are rooted in the practices themselves, as 
Wittgenstein pointed out in the passage quoted above 

We can now sketch a kind of a systematic outline of various reli-
gious attitudes50  This is a description which takes into account the re-
lation between religion and science  My aim is to give this description 
in the spirit of what has just been noted about the possibility of correct 
descriptions, without any claim to faultlessness and completeness  It 
will be slightly inspired by the philosophy of the Swansea School  The 

49  Certainly, it is more than just factual, but it is also understood in a factual way 
50 The idea of this outline has been presented – however in a less elaborate form – 

at the conference “Philosophy of Religion in the 21st Century” on June 28th 2011 
in Cracow in my speech titled Dialogue Between Theism and Atheism: A Variety 
of Rationalities 
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outline is quite simple (maybe too simplified) as it assumes only three 
dimensions of a possible religious attitude: factual, metaphysical and 
spiritual  The last of them requires a broader explanation  It is the di-
mension identified by Wittgensteinian fideists and Simone Weil with 
a true religious attitude as such, because they rejected both metaphys-
ical and factual contents as extra-religious intrusions  One may say 
that such labelling redefines the concept of spirituality in the fashion 
of Rush Rhees et consortes, especially by separating it from the con-
text of an interpersonal relationship with God  However, it should be 
noted that the concept of a spiritual relation with God as a person is 
a possible religious attitude involving at least two of the dimensions 
distinguished above: the spiritual and the metaphysical, since the con-
cept of personal God is directly metaphysical, or at least it requires 
some other metaphysical concepts like being, substance and so on   
(If it is not the case, then the concept of God as a person can be fully 
explained in terms of non-metaphysical spirituality, entirely accept-
able by the Wittgensteinians )

As it has been mentioned before, metaphysical dimension is the 
plane on which religion (or theology) and philosophy overlap  This 
does not mean, however, that religion must have a metaphysical com-
ponent, there are religious attitudes which manifestly avoid metaphys-
ics (like Jehovah’s Witnesses for instance)  Nonetheless it is very fre-
quent  There are two great metaphysical traditions in Christian theol-
ogy, the Aristotelian one, utilizing the concepts of substance, essence 
and first cause, and the Platonic one, which makes use of the concepts 
of participation and gradation of being and good  The metaphysical 
dimension can be understood as a field between the spiritual and the 
factual: it is non-empirical, but still involves such notions as ‘objective 
reality’, ‘thing’, ‘complexity’, ‘simplicity’ and ‘existence’  It is a rather 
theological and theoretical domain 

The factual dimension is a space of particular interest for us  That 
is because here religion may come into direct contact with science  
It seems that recently this contact is far from being friendly  Of the 
three possible forms of contact I mentioned in the introduction, co-
operation seems to melt in recent times, therefore leaving separation 
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and conflict as the only alternatives  Separation requires that at least 
one party withdraws from the disputed area  Since science is reluc-
tant to give up the field of facts and religion has two other dimen-
sions to move to, separation practically means that religion reduces its 
factual dimension, trying to avoid the collision with science  This is, 
for instance, exactly what mainstream Roman Catholic theology did 
in the last century  It retreated, leaving just a few outposts in places 
where contemporary scientific method is unable to reach  Some other 
Christian traditions, especially many evangelical churches in the USA, 
choose the conflict with science and keep firmly to their factual beliefs 
regarding the Creation and the history of the Earth as described in 
the Bible 

The most important of the few factual outposts in Catholic tradi-
tion is obviously the belief that Jesus’ rising from the dead is a histor-
ical fact  It is very hard to imagine a scientific method which would 
give strong grounds for rejecting (or endorsing) this belief in its em-
pirical dimension  It seems that as long as historians are incapable of 
travelling in time, the resurrection is not a front of conflict 

Other, less important outposts regard the miracles  It can be no-
ticed that most of them are relatively safe from the attacks of science: 
they are singular, distant in time, or concern a complicated matter 
where science gives no unequivocal results (i e  healings)  In case of 
artefacts which are open to future scientific disconfirmation, the au-
thorities of the Catholic Church take a safe position  The Shroud of 
Turin is a good example of this: the Church neither formally endorses 
nor rejects the it (although it approves of the devotion to the Shroud) 
and claims that whether the relic is authentic or not has no bearing 
whatsoever on the validity of their teachings about the life, death and 
resurrection of Jesus Christ 

It seems that a total eclipse of the factual dimension of religious 
faith is possible (the doctrine of the Swansea School being a good ex-
ample)  Samples of this were illustrated by the cases presented above  
Total frontal conflict is possible as well, but let us leave this issue for 
now – it is pretty straightforward and therefore not really interesting  
The real question is, what about cooperation? Is it still possible today?



filozofiareligii.pl, 2015, nr 1 211210 tytuł pisma 1(1)/2014210 filozofiareligii.pl, 2015, nr 1

wittgensteinian philosophy of religion: looking for a common ground

Before we try to answer this question we have to ask another one: 
what would the cooperation between religion and science mean in our 
times? Let us start with the following definition: cooperation occurs 
when science proves – directly or indirectly – the probability of a cer-
tain religious belief  When does this happen? Firstly, when medicine 
confirms that a miraculous healing cannot be explained in terms of 
our current medical knowledge  This usually happens during the pro-
cess of beatification in the Roman Catholic Church  Secondly, when 
a scientific examination confirms or discovers facts which leave room 
for an explanation involving miracles  This may happen when re-
searchers comes to the final conclusion that, e g  the Shroud of Turin 
has been produced in the 1st century and contains no pigment  Thirdly, 
when religious interpretations of certain scientific theories are possible  
A religious interpreter of the Big Bang Theory may claim that it is in 
a sense a parallel to the religious teaching about the Creation as the 
act of God  

Notice that it is not possible for science to prove the miracle or the 
Creation as such, since the quality of being miraculous cannot be op-
erationalized  The word ‘cannot’ used here is grammatical in Witt-
genstein’s sense, since this impossibility relies on the grammatical op-
position between natural and supernatural  We may wish to abandon 
this opposition but this would force us to reject the present meaning 
of scientific method and rationality  It is not to say that no rationality 
other than the scientific one may exist but it is hard to imagine any 
rationality which would replace it in our civilization 

However, the cooperative attitude has one major problem: the roles 
of approved claims in science and religion are incompatible  The for-
mer is always open to constant revision, the latter is considered to be 
the ultimate truth  (This is, again, a grammatical difference ) Hence 
somebody, who wishes to utilize the Big-Bang theory for religious pur-
poses, must be aware that the theory may lose its approval in science 
and be replaced by some other theory, in turn forcing the revision of 
religious dogmas  In fact, a similar situation has already occurred in 
history, when the geocentric model of the universe had been replaced 
by the Copernican theory 
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All this shows that the cooperative attitude is quite risky  It may 
be applied with success to a limited extent, alongside other general 
approaches: separation and conflict 

CONCLUSION

This paper has presented a sketch of the doctrine of the Swansea 
School, its critique and the possibility of another solution for the 
problem of a common ground between religion and science  It was 
an attempt to explain why one can find Wittgensteinian fideism at-
tractive even when rejecting some of its claims  This article also con-
tains a general outline of religion which may encompass all existing 
Christian traditions and theological standpoints  This outline focuses 
on the factual dimension of religious faith, namely the area where re-
ligion and science overlap, and tries to distinguish and describe three 
possible religious attitudes to the problem of the religion-science rela-
tionship  It has been suggested that the cooperative attitude is not an 
option nowadays (save examples of scientific examination during the 
process of beatification) and so there are two possibilities left: conflict 
(where religion tries to discredit science or vice versa ) and separation 
(e g  when religion tries to avoid beliefs which can be proved false in 
science)  The latter generally means that religion withdraws from the 
factual plain, leaving behind only a couple of outposts like the belief 
in the resurrection of Jesus Christ  
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F I L O Z O F I C Z N E  P R Ó B Y

 
Monika Adamczyk 
 

 
O poznawczej roli uczucia... 

Jakoba Friedricha Friesa refleksja wokół wiary

Jakob Friedrich Fries, jeden z najwybitniejszych uczniów Immanu-
ela Kanta, poddając głębokim analizom refleksję swego mistrza, uznał, 
iż u jej podstaw leżą błędne założenia, w oparciu o które filozof z Kró-
lewca sprowadził ostatecznie rzeczywistość religii do sfery moralności 
i osadził ją w obrębie rozumu  Będąc przekonanym o niemożliwości 
przekroczenia przez człowieka wyznaczonej przez rozum teoretyczny 
sztywnej granicy tego, co możliwe do pomyślenia – chyba że jedynie 
na drodze postulatów wysuwanych przez rozum praktyczny – Kant 
zdystansował się wobec tajemnicy Nieskończoności, skupiając uwa-
gę na pozostającej z nią w ścisłym związku, lecz wydarzającej się już 

„tu i teraz” ludzkiej praxis  Zdaniem Friesa, w swoich analizach Kant 
przeoczył istotną władzę poznawczą, którą rządzi się byt ludzki, a któ-
ra posiada siłę, by wyprowadzić człowieka poza porządek tego, co na-
sze spojrzenie jest w stanie pojąć  O tej władzy pisał już Blaise Pascal: 

„Serce ma swoje racje, których rozum nie zna”1  Mowa tutaj o uczu-
ciu (Gefühl), które pozwala człowiekowi wy-czuwać oraz prze-czuwać 
(ahnden) to, co wieczne, otwierając człowieka na doświadczenie tego, 
co nie z tego świata  Dokładnego studium tego fenomenu Fries podjął 

1 B  Pascal, Myśli, przeł  T  Boy-Żeleński, Kraków 2004, s  74 
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się w swej książce Wissen, Glauben und Ahndung, próbując opisać po-
znawczą rolę uczucia ponad sto lat wcześniej, zanim uczynił to Max 
Scheler2  

MIĘDZY ROZUMEM A WIARĄ

W codzienności swego bytowania człowiek na ogół przyjmuje wo-
bec rzeczywistości postawę poznawczą, podyktowaną mu przez rozum 
teoretyczny, pozwalający ukuć spójny oraz przejrzysty obraz rzeczywi-
stości  Obraz ten sprawia, iż rzeczywistość staje się nam bliższa, a tak-
że lepiej znana, stanowiąc tym samym miejsce, gdzie człowiek nie oba-
wia się osiedlić i gdzie może się zadomowić bez jakichkolwiek lęków  

2 Warto nadmienić, iż Scheler najprawdopodobniej znał myśl Friesa, gdyż ta prze-
żywała swój renesans na uniwersytecie w Getyndze w tym samym czasie, gdy 
Scheler podjął tam pracę  Twórczość Friesa na uniwersytecie rozpowszechniał 
wówczas Leonard Nelson, który prowadził m in  wykład na temat poznawczej 
roli uczuć; słuchaczami tego wykładu byli chociażby Edyta Stein oraz Roman 
Ingarden  Możliwe, że Scheler mógł bezpośrednio inspirować się myślą kantysty, 
zwłaszcza w podjętym przez siebie opisie aktu religijnego  Co prawda, w dzie-
łach fenomenologa brak jakichkolwiek wyraźnych odniesień do myśli Friesa, 
niemniej jednak Schelerowska refleksja zogniskowana wokół kwestii aktu reli-
gijnego jest podobna do opisu tegoż fenomenu autorstwa innego fenomenologa, 
Adolfa Reinacha  Reinach inspirował się w swoim opisie w znacznym stopniu 
twórczością Friesa, z którą spotkał się tak jak Scheler na uniwersytecie w Ge-
tyndze  U obu myślicieli można dostrzec chociażby użycie tych samych pojęć 
oraz figur, charakterystycznych dla myśli Friesa, oraz podobny przebieg refleksji, 
wychodzącej od tych samych ontologicznych oraz epistemologicznych założeń  
Prawdopodobnie oba opisy aktu religijnego powstały niezależnie od siebie, a jako  
pierwszy podjął je Adolf Reinach (por  J  Heber, Die phänomenologische Metho- 
de in der Religionsphilosophie, Leipzig 1929, s  7)  Tezę o inspirującym wpływie 
myśli J F  Friesa na koncepcje aktu religijnego A  Reinacha oraz M  Schelera wy-
sunął jako pierwszy Tadeusz Gadacz (por  T  Gadacz, Filozofia Boga w XX wieku. 
Od Lavelle’a do Tischnera, Kraków 2007 , s  73-74; por  M  Scheler, Problemy re-
ligii, przeł  A  Węgrzecki, Kraków 1995; por  A  Reinach, Sämtliche Werke: Text-
kritische Aufgabe in 2 Banden, hrsg  K  Schuhmann, B  Smith, t  1, München 
1989) 
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Jednakże posługując się kategoriami, stanowiącymi aprioryczne 
formy naszego poznania, intelekt narzuca na rzeczywistość siatkę go-
towych modeli oraz schematów, w świetle których danym będzie in-
telektowi interpretować rzeczywistość  Tym sposobem człowiek jest 
w stanie pochwycić rzecz nie tyle taką, jaką ona faktycznie jest, lecz 
taką, jaką zdaje się być w perspektywie „nakładanych” kategorii, uj-
mując koniec końców jedynie jej zjawisko (Erscheinung)  Co prawda 
w zjawisku byt przejawia się, lecz zawsze na ograniczony sposób: to, 
co odbijane, udziela się poznającemu podmiotowi w tym, co je właśnie 
odbija  

Zatem „Można przyjąć, że kto ogląda rzeczy czystymi oczami, wi-
działby je takimi, jakimi one są  W ten sposób można orzec, że kto 
zmuszony jest je przez kolorowe szkło oglądać, widzi jedynie przeja-
wy  Kto jednak we śnie lub wyobraźni widziałby rzeczy, tego poznanie 
zbieżne jest z pozorem”3  

W opozycji wobec intelektualnego ujęcia rzeczywistości sytuuje się 
refleksja religijna, która stanowi żywioł rozumu praktycznego  Owa 
refleksja pozostaje ściśle związana z moralnością, gdyż związek wia-
ry oraz etyki wynika, zdaniem Friesa, z faktu, iż wiara sytuuje czło-
wieka poza sferą tego, co skończone, jako istotę nieśmiertelną, wolną 
oraz dobrą, która nieustannie transcenduje porządek konieczności, by 
stawać się coraz bardziej sobą  Natomiast tym, co stwarza ku temu 
adekwatne „środowisko”, jest moralność, wskazująca człowiekowi, co 
powinien zrobić, aby osiągnąć ten cel  O ile więc wiara mówi o uspo-
sobieniu oraz uposażeniu ludzkiej natury, o tyle etyka mówi, jak tę 
naturę urzeczywistniać4  

Rzeczywistość wiary jest królestwem najwyższego dobra, które zo-
stało stworzone przez Boga – absolutną Dobroć, Wolność oraz Naj-
wyższego Prawodawcę  W królestwie tym panuje wieczny porządek 
istnienia bytów, usankcjonowany koniecznym, powszechnym oraz 

3 J F  Fries, Wissen, Glauben und Ahndung, hrsg  L  Nelson, Göttingen, s  34 
4 Por  tamże, 161-165 i 293-295; G  Weiß, Die Ahndungslehre von J. Fr. Fries in 

Ihren historischen und schematischen Zusammenhängen dargestellt sowie in ihrer 
Bedeutung für die prinzipielle Theologie kritisch gewürdigt, Marburg 1912, s  26 
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apriorycznym prawem, a każdy byt jest określony co do jego natury 
według uniwersalnego kryterium, stanowiącego cel sam w sobie  Ten 
cel jest absolutną oraz bezwzględną wartością, która w przeciwień-
stwie do względnych oraz zrelatywizowanych celów nigdy nie może 
być środkiem do czegoś innego5  Tym sposobem porządek królestwa 
najwyższego dobra – nazywanego przez Friesa za Kantem królestwem 
celów – ma charakter hierarchiczny, i tak jak jeden byt na mocy kryte-
rium celu samego w sobie jest w nim „wyżej”, a drugi „niżej”; jeden jest 
ważniejszy, a drugi mniej ważny, tak też się rzecz ma w świecie skoń-
czonym, który został stworzony przez Boga na jego wzór, ponieważ 

„wierzymy, że Bóg przez Jego świętą wolę jako władca królestwa celów, 
uczynił je [prawo królestwa celów – M A ] ważnym w wiecznym po-
rządku rzeczy i tak jako wszechmocny autor świata, natury i człowieka, 
jako tylko poddanych królestwu celów, temu prawu podporządkował”6  

W tym sensie można powiedzieć, że doczesność na mocy bo-
skiej woli stanowi odbicie wieczności, w którym ta objawia się wraz 
ze swym porządkiem, „przychodząc” do człowieka i pozwalając mu 
w sobie partycypować już w skończoności  Przy czym to, co wyjawia, 
stanowi tylko oznakę tego, co się pod nim kryje – jakiegoś „więcej”, 
wskazując jedynie na nie i odsyłając do niego  Z tego względu między 
skończonością a nieskończonością zachodzi nie tyle relacja logiczna 
(relacja podobieństwa bądź równości) czy relacja przyczynowa, lecz 
pewnego rodzaju relacja symboliczna, której istotę pozwalają pojąć 
idee – symboliczne przedstawienia tego, co wieczne7 

Idee stanowią ślady wieczności, sprawiając, że ta staje się nam bliż-
sza oraz bardziej dostępna, gdyż pod ich postacią możliwa w ogóle do 
pomyślenia8  W nich nieskończoność odsłania się przed człowiekiem 
oraz „daje”, przez co człowiek rozpoznaje wydarzające się już „tu i te-
raz” w skończoności królestwo celów, a przede wszystkim doświad-
cza obecności samego Boga9  Nieskończoność za pośrednictwem idei 

5 Por  J F  Fries, Wissen, Glauben und Ahndung, dz  cyt , s  132-136 i 143 
6 Tamże, s  160 
7 Por  tamże, s  96-97 
8 Por  tamże, s  128; por  G  Weiß, Die Ahndungslehre von J.Fr. Fries, dz  cyt , s  17 
9 Por  J F  Fries, Wissen, Glauben und Ahndung, dz  cyt , s  128 
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objawia się w szczególny sposób, ponieważ wciąż nie jest nam dana 
wprost, lecz jest rozpoznawana raczej jako ta, która jest „gdzieś” blisko 
– blisko, jednakże nie na tyle, by człowiek nie tęsknił za nią i jej nie 
poszukiwał  Nadal skryta, lecz nie tak, aby niemożliwe było jej odna-
lezienie  W ten sposób nieskończoność „przeziera” oraz „prześwieca” 
ku człowiekowi, pozwalając się „dotknąć”, lecz nigdy ostatecznie się 
pochwycić  Idee pełnią tutaj jedynie rolę medium między tym, co się 
pod nimi skrywa, a spragnioną nieskończoności ludzką świadomością, 
pozwalając tej świadomości przekroczyć sztywne ramy tego, co moż-
liwe do pojęcia, wyznaczone jej przez aprioryczne formy naoczności 
zmysłowej oraz intelektualnej10 

Te aprioryczne formy pozwalają uchwycić znaczenie owych ram, 
gdyż „wieczny porządek rzeczy przedstawiamy sobie z pomocą idei 
z negacji ograniczeń skończoności  Pojęcie skończoności, które cała 
nasza wiedza obejmuje, będzie więc w idei bezwzględnie uchylone”11  
Tym sposobem idee otwierają drzwi, przed którymi intelekt jest zmu-
szony się zatrzymać; są światłem, które pozwala spojrzeć na rzeczy-
wistość z innej perspektywy, aby myśleć wzwyż, a może raczej w głąb, 
odczytując rzeczywistość na nowy sposób  Co te idee odsłaniają przed 
człowiekiem? 

Jak poucza Fries, idea Boga, to jest bytu niezależnego, znajdujące-
go się poza czasem i przestrzenią, którą człowiek nosi w swoim ro-
zumie, skłania nas do nieustannego zapytywania samych siebie: czy 
w świecie doczesnym istnieje coś, co mogłoby na swój skończony oraz 
ograniczony sposób odpowiadać idei Boga? Ostatecznie na drodze sa-
moobserwacji człowiek odkrywa ów odpowiednik w sobie samym12, 
dostrzegając jednocześnie, że wolność, wpisana w jego wewnętrzne 
uposażenie, wydarza się zawsze w przestrzeni moralności, to jest prze-
strzeni ogólnego, powszechnego oraz koniecznego prawa13  

10 Por  tamże, s  174 
11 Tamże 
12 Por  tamże, s  283-284 
13 Por  tamże, s  160-161; por  I  Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, przeł   

M  Wartenberg, Kęty 2001, s  23 
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Powszechne i konieczne nie może być jednak nic, co nie znajduje się 
w bezpośrednim odniesieniu do dobra, nie będąc również jakimś dobrem  
Jednakże jako takie, prawo nie może być tylko dobrem względnym, które 
stanowiłoby co najwyżej środek do osiągnięcia jakiegoś innego celu, lecz 
musi być dobrem samym w sobie, które wymaga działania ze względu na 
nie samo  Tym sposobem ludzka wola, znajdując się zawsze w możności 
do urzeczywistniania za namową rozumu owego prawa, zdolna jest par-
tycypować w porządku bezwzględnego dobra, sama stając się przez to 
dobrą14  Jednakże jest to możliwe tylko wówczas, gdy dobrowolnie oraz 
spontanicznie, na drodze bezinteresownego chcenia, jakim jest obowią-
zek, wola będzie nakładała na siebie owo moralne prawo, przekraczając 
tym samym przyrodzony człowiekowi porządek prawa natury  

Każda istota w naturze – pisze Fries – działa według praw, których źródłem 
jest jej własna natura, ale tylko aktywna istota, posiadająca świadomość lub 
wolę, która działa w oparciu o wyobrażenia i cele  Działa nie tylko ze wzglę-
du na prawa jej natury, lecz również ze względu na same przedstawienia praw  
Z chceniem łączy się pewna zdolność, dobrowolne spełnianie czynów lub jego 
brak, zdolność wyboru prawa, zgodnie z którym będzie ono działało15  

Odkrywając możliwość transgresji koniecznego porządku natury – 
który w tym momencie nie musi w żaden sposób determinować egzy-
stencji człowieka – możemy sobie zarazem uświadomić fakt bycia nosi-
cielem pewnej absolutnej wartości: wartości samej w sobie, która czyni 
celem samym w sobie zarówno mój byt, jak i byt każdego innego czło-
wieka  Ową wartość stanowi ludzka godność, która przysługuje każdemu 
ze względu na bycie podmiotem moralnym, a która z racji tego, że wy-
maga sama przez się bezwzględnej afirmacji, wskazuje zarazem kierunek 
wszelkich podejmowanych przez człowieka czynów oraz działań16  

14 Por  J F  Fries, Wissen, Glauben und Ahndung, dz  cyt , s  142-143 i 161-165;  
I  Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, dz  cyt , s 12 

15 J F  Fries, Wissen, Glauben und Ahndung, dz  cyt , s  284; I  Kant, Uzasadnienie 
metafizyki moralności, dz  cyt , s  38 

16 J F  Fries, Wissen, Glauben und Ahndung, dz  cyt , s  146; I  Kant, Uzasadnienie 
metafizyki moralności, dz  cyt , s  62 
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Dlatego odkrywając w sobie idee nieskończonej wolności, odsyła-
jącej nas do idei wolności skończonej, którą jesteśmy my sami – wol-
ności skończonej, wydarzającej się w horyzontach powszechnego pra-
wa i tylko w jego horyzontach urzeczywistniającej się – napotykamy 
ostatecznie wyraźne ślady królestwa celów  Żyć bowiem zgodnie z pra-
wem owego królestwa to traktować człowieczeństwo tak w swojej oso-
bie, jak i każdej innej jedynie jako cel, nigdy zaś jako środek naszych 
poczynań  W gruncie rzeczy to właśnie człowieczeństwo stanowi ową 
bezwzględną wartość oraz uniwersalne kryterium, na postawie które-
go Bóg jako najwyższy prawodawca ustalił porządek królestwa celów  

„Prawo królestwa celów – pisze Fries – stanowi prawo równości 
osób”17, a my „rozważamy więc siebie jako członków wiecznego porząd-
ku rzeczy, kiedy poddajemy się nakazom moralności  Przez to w na-
turze powstaje zadanie dla społeczeństwa ludzi, aby realizować w nim 
samym idee królestwa celów”18 

Idee stanowią przedstawienia tego, co wieczne, i dlatego są postrze-
gane przez nasz intelekt mimo wszystko jednak jako pewien problem 
oraz paradoks  Idee wydają się wręcz „czystym szaleństwem”19, zdol-
nym stwarzać jedynie szereg antynomii  W rzeczy samej – twierdzi 
Fries – idee stanowią jedynie postulaty rozumu praktycznego, których 
nie da się z tej racji udowodnić na drodze poznania demonstratywnego, 
nie popadając w sprzeczności20  Ponadto w ich naturę – podkreśla kan-
tysta – wpisany jest również swoisty brak: mimo że opisują one wiecz-
ność i ją przybliżają, to „w wierze możemy myśleć wieczność jedynie 
przez idee nie-skończonego  Myślimy ją sobie jedynie poprzez zniesienie 
ograniczeń bytu skończonego bez jej pozytywnego przedstawienia”21  
Owa negatywność, która cechuje idee, sprawiając wrażenie, iż idee zda-
ją się puste pod względem treści, a przez to martwe, co nie czyni ich 
jednak (w przekonaniu Friesa) konstruktami ludzkiego umysłu  

17 J F  Fries, Wissen, Glauben und Ahndung, dz  cyt , s  146 
18 Tamże, s  166 
19 Por  tamże, s  165 
20 Por  tamże s  166 i 255 
21 Tamże, s  176 
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Cechą konstytutywną idei jest bowiem to, że człowiek zastaje je 
w swoim umyśle zawsze jako już istniejące  Co więcej, idee w momen-
cie, gdy zostają przez człowieka odkryte, zaczynają mu spontanicznie 
narzucać się jako oczywiste oraz ewidentne22  To właśnie z tego wzglę-
du idee są w stanie przekonać człowieka, że wieczność wydarza się już 

„tu i teraz”, tuż „obok” i „nieopodal” niego, pociągając go za sobą  Nie-
mniej jednak, jako takie idee nie stwarzają jedynie pola do spekulacji 
na temat nieskończoności, pozwalając po prostu myśleć o niej, lecz 
zderzają nas z samą nieskończonością, gdyż w rzeczywistości tętnią 
one jej życiem  Tym, co pozwala natomiast uchwycić idee w ich źród-
łowości oraz dynamice, jest uczucie, stanowiące „rodzaj przeczucia 
tego, co wieczne, w tym, co skończone”23, co sprawia koniec końców, 
że „wierze, wiecznej ojcowskiej zasadzie zaślubiona jest wiedza, nie-
skończona matczyna zasada”24 

PRZECZUWAJĄC NIESKOŃCZONOŚĆ...
 
Wpisane w wewnętrzne uposażenie człowieka uczucie stanowi swo-

isty motor jego życia religijnego, ożywiając je i nadając mu rozmach  
Uczucie bowiem wyczula nas oraz uwrażliwia na fakt wydarzania się 
wieczności w tym, co skończone, pozwalając tę wy-czuwać oraz prze-
-czuwać pod postacią idei  W ten sposób uczucie otwiera nasz byt na 
doświadczenie nieskończoności, czyniąc byt zarazem coraz bardziej 
na nią chłonnym, gdyż same przez się stanowi obietnicę „dotknięcia” 
tego, co „nie z tego świata”  

Chcąc zrozumieć istotę fenomenu uczucia, Fries już na samym po-
czątku swoich rozważań usiłuje odróżnić uczucia od doznań (Empfin-
dungen), z którymi uczucie często bywa utożsamiane, przez co odma-
wia mu się niejednokrotnie jakiejkolwiek roli w procesie ludzkiego 
poznania  „Będę tutaj bronił – pisze Fries – poznania, które dokonuje 

22 Por  tamże, s  54 
23 Tamże, s  57 
24 Tamże, s  56 



filozofiareligii.pl, 2015, nr 1 223222 tytuł pisma 1(1)/2014222 filozofiareligii.pl, 2015, nr 1

o poznawczej roli uczucia…

się z pomocą czystego uczucia, stanowiącego rodzaj przeczucia tego, 
co wieczne, w tym, co skończone  Poznanie to do tej pory było jedynie 
znane poetom oraz ludziom religijnym, natomiast przez wszystkich 
innych utożsamiane ze śmiercią filozofii  (   ) W gruncie rzeczy jednak 
jest dokładnie na odwrót!”25 

W przeciwieństwie do uczucia, doznanie stanowi prostą reakcję na 
jakieś wydarzenie bądź bodziec, będąc całkowicie bierne, a przez to za-
mknięte w sobie  W ten sposób jego immanencja sprawia, że nie odsyła 
ono człowieka poza siebie, do jakiegoś transcendentnego przedmiotu, 
lecz wręcz odwrotnie, skupia jego uwagę wyłącznie na sobie26  Z tego 
względu ktoś, kto na przykład wpada w złość, zdaje się tkwić w owej 
złości całym swym bytem, będąc w niej „zanurzonym”, a wskutek tego 
całkowicie niepodatnym na jakiekolwiek racjonalne argumenty, które 
mogłyby dotrzeć do człowieka z zewnątrz bądź mogłyby zostać wysu-
nięte przez niego samego  Tymczasem uczucie posiada zawsze jakieś 
swoje „co”, odsyłając nieustannie do niego i motywując wciąż tym sa-
mym podmiot do przekroczenia samego siebie  Uczucie otwiera, a nie 
zamyka, jest transcendentne, a nie immanentne, czyli mówiąc krótko 
językiem współczesnej filozofii: jest ono intencjonalne  

Zjawisko to następująco komentuje Adolf Reinach, zainspirowany 
myślą Jakoba Friesa: 

Są uczucia, które przenikają człowieka, nie odnosząc się do przed-
miotów, (   ) jak radosny nastrój czy uczucie głębokiej depresji: mają one 
wprawdzie realną przyczynę, ale w żadnym wypadku nie odnoszą się do 
czegoś, czego mogłyby dotyczyć  Tu znajdujemy się poza poznaniem, poza 
przeciwstawieniem prawdziwego i fałszywego  Zbliżamy się do niego nieco 
w tych wszystkich przypadkach, w których mamy do czynienia z owym 

„o co” uczucia  Z pewnością można mówić o uprawnionym i nieuprawnio-
nym smutku z powodu zdarzenia w takim zakresie, w jakim oddaleni je-
steśmy od funkcji poznania [Erkenntnisfunktion]  O właściwym poznaniu 
można tylko tam mówić, gdzie ma miejsce ujęcie stanu rzeczy, gdzie coś 

25 Tamże, s  178 
26 Por  tamże, s  175 
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istniejącego zostaje „pochwycone”, gdzie jest możliwe „odkrycie” i wiedza, 
która w odkryciu i ujęciu odnajduje swoją podbudowę27  

Żywiołem wydarzania się uczucia jest ta sfera ludzkiego bytowa-
nia, gdzie nasze reflektujące spojrzenie jeszcze niczego nie analizuje 
ani nie docieka, a wszystkie treści ujmowane są przez człowieka je-
dynie na drodze czystego przeżycia28  Uprzedzając w ten sposób in-
telekt, myślący wciąż wszystko w horyzontach skończoności, uczucie 
na poziomie przedreflejsyjnym naszej egzystencji nastraja oraz odpo-
wiednio usposabia człowieka na spotkanie z tym, co nieskończone  
W przekonaniu Friesa takie uczucie „wybudza” nas ze snu, w który za-
padliśmy w zgiełku codziennego życia, a który tożsamy jest z ciasnotą 
naszego ducha, ślepego na wszelkie ślady wieczności  Z tego wzglę-
du też można powiedzieć, iż w gruncie rzeczy owo „wybudzenie nie 
jest niczym innym jak platońską anamnezą  Przez przypadkowe bądź 

27 A  Reinach, Sämtliche Werke: Textkritische Aufgabe in 2 Banden, t  1, dz  cyt , 
s  603  Fries nie posługiwał się terminem intencjonalności, które przejęte z trat-
dycji scholastycznej, zostało twórczo rozwinięte dopiero przez Franza Brentano 
w wieku XX, który również poświęcił w swojej twórczości osobne miejsca kwestii 
uczucia  Prowadząc badania nad zjawiskiem intencjonalności, Brentano wyodręb-
nił spośród wszystkich przeżyć także uczucia, które miały być w jego mniemaniu 
ściśle splecione z przedstawieniami przedmiotów, ku którym się kierują  Nie zna-
czy to jednak, iż uczucia same przez się nie wskazywały, jego zdaniem, na od-
czuwany przedmiot, zyskując intencjonalny charakter jedynie przez połączenie 
z przedstawieniem, gdyż w ich przypadku mamy do czynienia z dwiema nakłada-
jącymi się na siebie intencjami: intencją fundującą, która „dostarcza” przedmiotu 
przedstawionego, oraz intencją fundowaną, „dostarczającą” przedmiot odczuwany  

„Kiedy z upodobaniem – komentuje refleksję Brentano Husserl – zwracamy się ku 
pewnej rzeczy lub kiedy nas ona odpycha, budząc naszą odrazę, przedstawiamy ją 
sobie  Ale nie mamy tylko przedstawienia i nadto uczucia, jako czegoś, co samo 
w sobie byłoby pozbawione odniesienia do tej rzeczy i łączyło się z nią wyłącznie 
na zasadzie skojarzenia, lecz upodobanie i odraza kierują się ku przedstawiane-
mu przedmiotowi, i bez takiego skierowania nie mogą w ogóle istnieć” (E  Husserl, 
W sprawie intencjonalności uczuć, w: Z fenomenologii wartości. Teksty filozoficzne, 
przeł  i oprac  W  Galewicz, Kraków 1988, s  31)  Dokładnego opisu poznawczej 
roli uczuć w kręgu fenomenologicznym podjął się Max Scheler (por  M  Scheler, 
Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, Halle 1921)  

28 Por  J F  Fries, Wissen, Glauben und Ahndung, dz  cyt , s  122 



filozofiareligii.pl, 2015, nr 1 225224 tytuł pisma 1(1)/2014224 filozofiareligii.pl, 2015, nr 1

o poznawczej roli uczucia…

wewnętrznie ugruntowane podobieństwo czy analogie przedmiotu lub 
procesu do idei, przypominamy sobie o niej, niejasno uprzytamniamy, 
a wraz z tym jednocześnie odpowiadającą jej wewnętrzną reakcję”29 –  
swoistego rodzaju poruszenie naszego ducha, który żywo zaczyna rea-
gować na powoli wyjawiającą się mu w tym momencie wieczność  

Ów proces odzyskiwania doświadczenia nieskończoności bierze 
natomiast swój początek w przeżyciu piękna oraz wzniosłości, które 
jako pierwsze w codzienności naszego istnienia potrafią wyprowadzić 
nas poza granice tego, co skończone oraz doczesne  

Doświadczenie piękna zawsze wiążę się z przeżyciem szczególnego 
rodzaju jedności30, która wymyka się wszelkim kategoriom naszego 
intelektu  Oto bowiem jakiś muzyk, kierując się zapisem partytury, 
ujmuje mnogość dźwięków w unikatową całość – całość, która jed-
nak nie stanowi tylko i wyłącznie pewnej formy technicznej, uzyska-
nej przez niego w wyniku kierowania się zapisem nutowym, lecz sama 
przez się zdaje się czymś więcej  Dzieje się tak, ponieważ artysta, two-
rząc, próbuje nieustannie mniej bądź bardziej świadomie wykroczyć 
poza rozpisaną na kartkach papieru partyturę, wiedziony przez to, co 
„ponad” nim oraz owym dziełem, a co jest absolutnie inne  

Owo „inne” jest czymś tajemniczym oraz niemożliwym do zwer-
balizowania – czymś, co mimo wszystko pociąga artystę ku siebie i ku 
czemu on sam spontanicznie oraz dobrowolnie pragnie przylgnąć  
Tym czymś jest piękno, które wyjawiając się w tworzonym dziele, czy-
ni je koniec końców swoim nośnikiem i sprawia, iż każdy, kto obcu-
je z owym nośnikiem, może doświadczyć już „tu i teraz” tego, co jest 
całkowicie „nie z tego świata”, a co jako takie oczarowuje, porywa za 
sobą i sobie podporządkowuje, po prostu budząc zachwyt  Owo pięk-
no potrafi – podkreśla kantysta – odsyłać sobą bezpośrednio do Ab-
solutu, zwłaszcza wówczas, gdy wyjawia się nam w naturze, stanowią-
cej najdoskonalszą jedność, jaka może je w ogóle uosabiać  W naturze 

29 R  Otto, Kantisch-Fries’sche Religionsphilosophie und ihre Anwendung auf 
die Theologie. Zur Einleitung in die Glaubenslehre für Studenten der Theologie,  
Tübingen 1909, s  114  

30 Por  J F  Fries, Wissen, Glauben und Ahndung, dz  cyt , s  220 
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bowiem możliwe jest odkrycie Budowniczego oraz Prawodawcy tego 
świata, gdyż każdy, kto kontempluje wyjawiające się mu w naturze 
piękno, przypisuje owemu „dziełu” „obiektywną wartość oraz cel – 
wartość, którą posiada ono nie dla mnie, lecz w sobie samym; stwier-
dzam cel, ze względu na który posiada ono sens, przez co jest czymś, 
a nie niczym, a który może być pojmowany jako powód, dlaczego 
wieczna wszechmoc powołuje rzeczy do istnienia”31  

Człowiek spotyka się ze wzniosłością zawsze, gdy staje przed do-
świadczeniem czegoś, co wielkością oraz potęgą przekracza jego zdol-
ności percepcji, zarówno zmysłowej, jak i intelektualnej, nie pozwala-
jąc mu w żaden sposób się pojąć  Owa totalność, którą mogą stanowić 
na przykład wzburzone wody oceanu, powoduje, że zaczynamy być 
coraz bardziej świadomi kruchości oraz słabości swego bytu – jego 
nagości oraz całkowitej bezbronności, wydaje się nam, że jesteśmy ni-
kim  Ta refleksja człowieka na temat własnej kondycji egzystencjalnej 
nie wynika z doświadczenia samej potęgi oceanu, lecz tego, co się za 
nią skrywa, gdyż to, co wzniosłe, „poprzez swoją pozorną absolutność 
staje się obrazem doskonałości, absolutności samej (   ) To, co wzniosłe, 
narzuca się, ponieważ pozwala po prostu »wyczuć« i w nas obudzić 
idee wszechmocy – idee boskiej potęgi”32  

Spostrzegając swą nikłość w perspektywie boskiego majestatu, 
człowiek poddany jest dwojakiemu doświadczeniu, gdyż z jednej stro-
ny jego byt w sposób naturalny ogarnia wówczas niepokój oraz strach 
przed malującą się tuż obok potęgą Absolutu  Z drugiej jednak strony, 
dopiero w świetle owego źródłowego ujęcia siebie człowiek zaczyna 
niejasno dostrzegać wpisaną w swą małość swoistą wielkość oraz siłę33  
Spośród wszystkich bytów stworzonych tylko on – człowiek – jest isto-
tą wolną oraz autonomiczną w bytowaniu, która kierując się w swych 
wyborach bezinteresownym chceniem, posiada szansę urzeczywist-
niania już tu, w skończoności, wiecznego oraz doskonałego porządku 

31 R  Otto, Kantisch-Fries’sche Religionsphilosophie, dz  cyt , s  120; por  J F  Fries, 
Wissen, Glauben und Ahndung, dz  cyt , s  217-218 

32 R  Otto, Kantisch-Fries’sche Religionsphilosophie, dz  cyt , s  121 
33 Por  tamże; J F  Fries, Wissen, Glauben und Ahndung, dz  cyt , s  284 
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królestwa celów, ponieważ „konieczność obowiązku jest koniecznością 
prawa inteligibilnego świata (   ) Rozważamy więc siebie jako członków 
wiecznego porządku rzeczy, kiedy poddajemy się nakazom moralno-
ści  Przez to powstaje w naturze zadanie dla społeczeństwa ludzi, aby 
realizować w nim samym idee królestwa celów”34 

 Pozwalając nam przeczuwać idee, a jednocześnie skrywającą się 
pod nimi wieczność, uczucie umożliwia zarazem uchwycenie wiecz-
ności w jej czystej oraz niczym niezmąconej samoobecności, jako tu 
oto danej  Przypominając sobie początkowo idee niejasno, w przeży-
ciu piękna oraz wzniosłości, człowiek koniec końców zaczyna dzięki 
ideom pojmować wieczny porządek królestwa celów bądź wyjawia-
jącego się w teleologii świata Boga  Dzieje się tak dlatego, że uczucie 
stanowi w gruncie rzeczy intelektualny ogląd (innere Anschauung)35, 
który wymaga od człowieka zawsze powolnego zwrotu do własnego 
wnętrza – swoistego odniesienia do siebie (beziehen sich auf)36, gdyż 
jak mawiał św  Augustyn „Noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore 
hominis habitat veritas”37  

Sednem owego intelektualnego oglądu jest „wewnętrzne świat-
ło, w którym rozpoznajemy bezpośrednio wieczność, a wraz z nią 
boskość”38  W ten sposób uczucie stanowi swoistą intuicję wieczności, 
będąc „żywym uobecnieniem wiecznej prawdy”39, czyli jej preujęciem 
oraz predoświadczeniem 

Umożliwiając człowiekowi „wychylenie się” poza to, co doczesne 
oraz skończone, uczucie uwrażliwia człowieka na nią do tego stopnia, 
iż staje się możliwym jej bezpośrednie ujęcie  Niemniej jednak prze-
życiowe oraz intuitywne ujęcie poszczególnych treści w uczuciu wiąże 
się, zdaniem Friesa, zawsze z pewnego rodzaju nadmiarem treści, któ-
ra przerasta człowieka, a przez to nie pozwala się ująć w jakiekolwiek 

34 Tamże, s  166 
35 Por  J F  Fries, Wissen, Glauben und Ahndung, dz  cyt , s  57 i 62 
36 Por  tamże, s  120 
37 Św  Augustyn, O wierze prawdziwej, przeł  W  Borowicz, w: tenże, Dialogi filozo-

ficzne, Kraków 1999, s  788 
38 J F  Fries, Wissen, Glauben und Ahndung, dz  cyt , s  57 
39 R  Otto, Kantisch-Fries’sche Religionsphilosophie, dz  cyt , s  114 
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słowa  Słowa zdają się wciąż nie na jej miarę, będąc zbyt proste oraz 
banalne, naznaczone już z samej natury jakimś brakiem  W ten spo-
sób słowa sprawiają, że treści naszych przeżyć wciąż się wymykają, 
a my, mówiąc o przeżyciach, nieustannie się z nimi mijamy40  Dlatego 

„możemy coś powiedzieć o naturze niejednej rzeczy, która powinna 
stanowić dla nas tajemnicę  (   ) W przypadku przedmiotów przeczu-
cia jest zupełnie inaczej, ponieważ ich tajemnica dla naszego intelektu 
nigdy nie może zostać odkrytą”41  

Owa niewypowiadalność uczucia, które w rzeczywistości jest pełne 
mowy, daje o sobie znać przede wszystkim w konstytuowanym przez 
nie akcie religijnym, czego wyraz odnajdujemy również w opisie tego 
fenomenu autorstwa samego Friesa 

UCZUCIE KONSTYTUTYWNYM WARUNKIEM 
DOŚWIADCZENIA BOGA

Uczucie, stanowiąc rodzaj predoświadczenia wieczności, może wyda-
rzać się bez jakiegokolwiek zapośredniczenia, a przez to również nieza-
leżnie od idei, którymi „karmi” się nasza świadomość religijna  Dzieje 
się tak w ufundowanym przez uczucie akcie religijnym, który w prze-
konaniu kantysty jest jedną z większych tajemnic religii  Tajemnice re-
ligii „nie są tego rodzaju tajemnicami, które wprawdzie dla większości 
pozostają zasłonięte, ale wybranym i wtajemniczonym są dostępne, lecz 
są dla każdego w tym samym stopniu niemożliwe do odszyfrowania”42  

W mniemaniu Friesa rdzeń aktu religijnego stanowi uczucie naboż-
ności (Andacht) oraz wynikający z niego zapał do dobrego działania, 
który kantysta nazywa entuzjazmem (Entusiasmus)  Charakteryzując 
uczucie nabożności, filozof ogranicza się do zdawkowych informacji, 
sugerując, iż to właśnie dzięki nabożności dokonuje się bliższe spot-
kanie człowieka z Absolutem  „Ciepło i życie wieczności – pisze Fries 

40 J F  Fries, Wissen, Glauben und Ahndung, dz  cyt , s  256 
41 Tamże, s  251 
42 Tamże, s  254 
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– przeszywa naszą całą skończoną istotę i taki jest właśnie nastrój 
uczucia nabożności”43  Ponadto Fries nadmienia, że uczuciu nabożno-
ści towarzyszy uczucie zależności (Abhangigkeitsgefuhl) oraz udziela-
ne przez człowieka na nie odpowiedzi w postaci zaufania (Vertrauen) 
oraz nadziei (Hoffnung)44  Uczucie zależności ma rodzić się w człowie-
ku – jak sądzi Fries – pod wpływem doświadczenia boskiej wielkości 
oraz potęgi, które w całym swym majestacie zostały mu wyjawione, 
a które nieskończenie przekraczając jego byt, odsłaniają w sposób bez-
względny jego małość oraz kruchość45  Mogłoby wydawać się, że owo 
uczucie może mieć jedynie negatywny wydźwięk, jednak dla Adolfa 
Reinacha, kontynuatora tradycji myślenia kantysty, stanowi ono wręcz 
konstytutywne dla całego aktu religijnego przeżycie (Grunderlebnis)46  
Uczucie zależności odsłania bowiem przed człowiekiem jego ciągłe 
bycie w odniesieniu do Boga, to jest nieustanne bycie z Nim w relacji –  
relacji, która jednak nie ma charakteru przyczynowej, lecz jest na 
wskroś osobowa  W owym odniesieniu człowieka do Absolutu cho-
dzi o ich ciągłe bycie „do” siebie i „wobec” siebie  Definiując uczucie 
zależności, Reinach stwierdza krótko, iż jest ono przeżyciem, w któ-
rym człowiek trafia w ręce Boga, gdyż być zależnym od Niego oznacza 

43 Tamże, s  238  Także W  Windelband uważał, iż fundamentalnym przeżyciem 
dla aktu religijnego jest uczucie nabożności, twierdząc podobnie jak Fries, że 
jest ono ostatecznie niewypowiadalne  „Nabożne uczucie – pisał Windelband – 
stawia przed przedstawieniem nierozwiązywalne zadanie  To, co nieokreślone, 
powinno być określone przez świadomość, to, co niemożliwe do wypowiedzenia, 
wypowiedziane, to, co niemożliwe do pojęcia, pojęte  Ta sprzeczność wypływa 
ze skończonego charakteru rozumu ludzkiego i o d p o w i a d a  j e g o  i s t o c i e:  
ma ona znaczenie w tej mierze, w jakiej mogłoby nastąpić określenie za pomocą 
transcendentalnego przedstawiania, przez co uległoby zniesieniu samo nabożne 
uczucie zależność od tego, co niezbadane  Z tego powodu konflikt ten pomiędzy 
źródłowym uczuciem i niemożnością uchwycenia jego przedmiotu przez okre-
śloną świadomość jest istotny dla wszelkiego życia religijnego  Misterium należy 
do istoty religii” (W  Windelband, Świętość. Szkic o filozofii religii, przeł  W  Ha-
nuszkiewicz, „Kwartalnik Filozoficzny” 2010, nr 2, s  163-164) 

44 Por  R  Otto, Kantisch-Fries’sche Religionsphilosophie, dz  cyt , s  8; por  J F  Fries, 
Wissen, Glauben und Ahndung, dz  cyt , s  244-245 i 326-327 

45 Por  J F  Fries, Wissen, Glauben und Ahndung, dz  cyt , s  244-245 i 326-327 
46 Por  A  Reinach, Sämtliche Werke, Textkritische Aufgabe, t  I, dz  cyt , s  599 
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„stać w Bożych rękach” 47 (in der Hand Gottes stehen)  Boże ręce ciągle 
i od zawsze całkowicie ogarniają byt człowieka, przygarniając go do 
siebie i sprawiając, że człowiek już donikąd nie pragnie zmierzać48  Być 
może właśnie z tego powodu odpowiedzią na owo uczucie, zdaniem 
Friesa, miałoby być swoiste za-wierzenie oraz po-wierzenie samego 
siebie nieskończenie przekraczającemu nasz byt Bogu oraz wypływa-
jąca z owego aktu nadzieja49 

Nie rozwijając kwestii fenomenu uczucia nabożności, Fries szerzej 
próbuje scharakteryzować wywodzące się z niego uczucie entuzjazmu, 
które (w jego przekonaniu) stanowi rodzaj impulsu, to jest krótko-
trwałego afektu, popychającego człowieka do spontanicznego działa-
nia w horyzontach moralności  „To religijne nastrojenie – jak definiuje 
uczucie entuzjazmu kantysta – powinno stać się własnym motywem 
do dobrego działania lub spełniania obowiązku; powinno wywoływać 
zapał, który właściwie jako pierwszy przyda naszemu działaniu wyż-
szej wartości  Ono posiada własny, wiążący, religijny charakter oraz 
własną religijną pobudkę do dobrego działania, która stoi po przeciw-
nej stronie, co moralny bodziec oraz cnota”50  

Dzieje się tak, ponieważ boskość spontanicznie popycha człowie-
ka ku drugiemu, rozniecając w nim pragnienie czynienia dobra  Zda-
niem Friesa, w ten sposób konieczne oraz aprioryczne prawo, a wraz 
z nim obowiązek, ze względu na który każde nasze działanie winno 

47 Tamże, s  600  Scheler owo wydarzenie komentuje w następujący sposób „«Ja ni-
czym – Ty wszystkim »oto najprostszy wyraz świadomości religijnej w p i e r w-
s z y m  stadium jej rozwoju«”, dodając nieco dalej: „»Nie jestem po prostu niczym, 
lecz tworem Boga« oto sens drugiego przeżycia” (M  Scheler, Problemy religii,  
dz  cyt , s  100)  

48 Por  B  Beckmann-Zöller, Phänomenologie des religiösen Erlebnis: religionsphilo-
sophische Überlegungen in Anschluss an Adolf Reinach und Edith Stein, Würz-
burg 2003, s  138  

49 Także w mniemaniu Reinacha zaufanie miało stanowić jedno z fundamentalnych 
przeżyć aktu religijnego, budując wraz z uczuciem zależności, wdzięczności, bez-
pieczeństwa oraz miłości noetyczny wymiar aktu  Z kolei noematyczny wymiar 
aktu stanowi jego absolutność oraz bezwzględna transcendencja (por  A  Reinach, 
Sämtliche Werke, Textkritische Aufgabe, t  I, dz  cyt , s  559-600 i 608-609) 

50 J F  Fries, Wissen, Glauben und Ahndung, dz  cyt , s  239-240 
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być podejmowane, nabierają nowego sensu w świetle religijnego prze-
życia nowego sensu  Prawo bowiem nie stanowi – jak mogłoby się nam 
niekiedy wydawać – skostniałych oraz abstrakcyjnych formalnych re-
guł, pełniąc rolę „martwego władcy”51, któremu niegdyś została pod-
porządkowana ludzka egzystencja  

Podobnie obowiązek nie jest dla kantysty jedynie „koniecznością czy-
nu wypływającego z poszanowania [Achtung] prawa”52, jak chciał tego 
Kant  Prawo stanowi raczej dobro samo w sobie, żywe i dynamiczne, 
które tętni sobie właściwym życiem, a jako takie pociąga wciąż człowie-
ka ku sobie, skłaniając go do swego urzeczywistniania  Z kolei obowią-
zek jest spontanicznym oraz bezinteresownym chceniem, które wyraża 
nasze wewnętrzne „ciążenie” ku dobru, jakim jest prawo53  Dzieje się 
tak dlatego, gdyż zarówno prawo, jak i obowiązek pulsują życiem samej 
wieczności, będąc zapośredniczonymi w żywą relację bytu skończonego 
z Nieskończonym  To właśnie bowiem Bóg jest ostatecznym źródłem 
naszego działania, nakierowanego na urzeczywistnianie dobra, popycha 
nas ku dobru i wzbudza w naszym bycie tęsknotę za nim  To On roznie-
ca w nas chęć urzeczywistniania prawa oraz bezinteresowność w jego 
realizacji  Dlatego też człowiek prawdziwie religijny (w mniemaniu 
Friesa) to ten, kto patrzy na świat oraz drugiego człowieka przez pry-
zmat swego doświadczenia Boga, czerpiąc inspirację do życia ze swej 
miłości do Niego – to człowiek, którego moralna praktyka życiowa osa-
dzona jest wewnątrz religii, stanowiąc swoisty religijny etos54  

51 Tamże, s  240 
52 I  Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, dz  cyt , s  8 
53 Por  J F  Fries, Wissen, Glauben und Ahndung, dz  cyt , s  239-240 
54 Por  tamże, s  240  Podobne postulaty możemy odnaleźć w myśli zarówno Reinacha, 

jak i Schelera  Te ostatni pisał wprost: „Tak jak prawdziwe usposobienie (dobre i złe) 
dokumentuje się dopiero w gotowości do czynu, nie uzyskując swej wartości dopie-
ro dzięki czynowi, tak też autentyczność wiary dokumentuje się dopiero w gotowo-
ści do urzeczywistnienia w każdej religii etosu religijnego” (M  Scheler, Problemy 
religii, dz  cyt , s  233)  Natomiast Reinach w notatkach dotyczących aktu religijnego 
wspomina już o konkretnym sposobie realizacji owego etosu, który upatrywał on 
w bezwzględnej odpowiedzialności, twierdząc: „ty jesteś odpowiedzialny i tylko ty  
Ludzkość (naród itp ) jest odpowiedzialna i ty jako jej członek  Jesteś odpowiedzial-
ny za siebie i za ludzkość, do której przynależysz” (A  Reinach, Sämtliche Werke, 
Textkritische Aufgabe, t  I, dz  cyt , s  602) 
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Mimo iż rdzeniem aktu religijnego jest uczucie nabożności, a wraz 
z nim uczucie zaufania oraz nadziei, to fundamentalnym dla wydarze-
nia spotkania człowieka z Bogiem jest również moment odesłania nas 
przez Absolut ku Innemu  To właśnie bowiem wszelka nasza moralna 
aktywność i wszelki nasz czyn „jest ostatnim punktem wiążącym naszą 
istotę  Jedynie tyle znaczy człowiek, co uczynił, a każde uczucie tyle tyl-
ko jest warte, ile zostanie potwierdzone przez odpowiedni czyn”55  

PODSUMOWANIE

Uczucie, stanowiące rodzaj preujęcia oraz predoświadczenia wiecz-
ności, oświetla to, co dla ludzkiego rozumu niejasne oraz wątpliwe, 
ciemne i niemożliwe do pojęcia, pozwalając nam niejako „zajrzeć” 
w tajemnice nieskończoności  Uczucie potrafi bowiem uzdolnić czło-
wieka do takiego widzenia rzeczywistości, które sięga dalej oraz głębiej, 
a przez to uzdolnić do zmiany optyki widzenia rzeczywistości z hory-
zontalnej na wertykalną  Z jednej strony, uczucie nastraja oraz uwraż-
liwia nas na doświadczenie wydarzającej się już „tu i teraz” nieskoń-
czoności, pozwalając tę wyczuwać oraz przeczuwać pod postacią idei 

– jej symbolicznych przedstawień sprawiających, iż ta zdaje się nam 
bliska, lecz nie na tyle, aby człowiek nie wypatrywał jej z utęsknie-
niem, wciąż jej poszukując  Z drugiej strony, otwierając byt człowieka 
na doświadczenie wieczności, uczucie pozwala mu również doświad-
czyć jej wprost oraz bezpośrednio w akcie religijnym, którego esen-
cję można najprawdopodobniej upatrywać w odkryciu faktu naszego 
bycia w odwiecznej relacji z myślącym wciąż o nas, bo skrywającym 
i osłaniającym od wszelkiego niebezpieczeństwa, potężnym Bogiem  

W ten sposób uczucie to swoisty dynamizm bytu człowieka, który 
pozwala mu spoglądać w stronę nieskończoności, wypatrywać jej i za-
razem umożliwiać partycypację w niej już „tu i teraz”  Uczucie spra-
wia, że człowiek już z samej swej natury trwa w wewnętrznym nasta-
wieniu ku wieczności, bytując zawsze w jej stronę  

55 Tamże  J F  Fries, Wissen, Glauben und Ahndung, dz  cyt , s  241  
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O poznawczej roli uczucia   
Jakoba Friedricha Friesa refleksja wokół wiary

W wyniku złożonych badań nad fenomenem wiary, Jakob Friedrich Fries, 
jeden z najwybitniejszych uczniów Immanuela Kanta, uznał za jej konsty-
tutywny warunek uczucie  Stanowiąc bowiem żywioł działalności rozumu 
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praktycznego, wiara „karmi się” ideami, będącymi symbolicznymi przed-
stawieniami tego, co wieczne  Niemniej jednak idee stanowią jedynie wy-
sunięte przez rozum praktyczny postulaty, które co więcej dla naszego ka-
tegoryzującego wciąż rzeczywistość intelektu zdają się niczym innym, jak 
czystym nonsensem  Pomimo to jednak idee potrafią wciąż narzucać się 
nam jako oczywiste oraz ewidentne  Dzieje się tak właśnie dzięki uczuciu, 
które pozwala wyczuwać oraz przeczuwać wieczność, którą te tętnią  W tym 
sensie uczucie stanowi rodzaj preujęcia oraz predoświadczenia nieskończo-
ności, będąc wręcz tożsame z jej intuicją  Uwrażliwiając z kolei człowieka 
na doświadczenie wieczności i usposabiając go do jej ujęcia, uczucie stanowi 
również fundament spotkania człowieka z Bogiem w akcie religijnym, który 
jako taki stanowi czyste przeżycie  

Słowa klucze: wiara, idee, uczucie, przeczucie 

On the epistemic role of feeling   
Jakob Friedrich Fries’ reflection about faith

Through his complex researches on the phenomenon of faith, Jakob 
Friedrich Fries, a most remarkable student of Immanuel Kant, recognized 
feeling as its essential requirement  For faith, as an element of the practical 
reason’s activity, “feeds” on the ideas that constitute symbolic depictions 
of the eternal  Nevertheless, ideas are only postulates, created by practical 
reason  Moreover, our intellect, which continuously categorizes reality, 
seems to regard them as pure nonsense  Despite this, though, ideas can still 
impose themselves on us as obvious and evident  This happens because of 
the feeling that allows us to detect and foreknow the eternity with which they 
pulsate  In that sense feeling constitutes a kind of preconceptualization and 
preexperience of eternity, being identical with its intuition  By sensitizing 
man to the experience of eternity and by disposing him to conceptualize 
eternity, feeling constitutes also the basis of meeting between man and God 
in a religious act, which as such comprises a pure experience 

Key words: faith, ideas, feeling, precognition 
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Radosław Lis 

Innowieża 
André LaCocque, The Captivity of Innocence  Babel  

and the Yahwist, Cascade Books, Eugene, Oregon 2010 

Recenzowana książka stanowi trzecią część trylogii André 
LaCocque’a, poświęconej zagadnieniu niewinności w Biblii Hebraj-
skiej1  André LaCocque, znany polskiemu czytelnikowi z napisanej 
wspólnie z Paulem Ricoeurem pracy Myśleć biblijnie2, prezentuje w The  
Captivity of Innocence swoiste kompendium interpretacyjne, wielogło-
sowy komentarz pozwalający, dzięki jego znakomitemu warsztatowi 
krytyki tekstu biblijnego, wsłuchać się w tyleż lakoniczny, co gęsty zna-
czeniowo tekst o budowie wieży Babel i pomieszaniu języków (Rdz 11, 
1-9)  Praca podzielona jest na dwie części, z grubsza odpowiadające 
dwóm symetrycznym, dającym się wydzielić partiom analizowanego 
tekstu (o wznoszeniu Babel i zstąpieniu JHWH) i na siedem rozdzia-
łów (w tym Prolog i Konkluzja)  Podział ten jest jednak mocno umow-
ny, przede wszystkim ze względu na zdecydowanie otwarty charakter 
prezentowanych analiz  Wydaje się, że LaCocque do serca i za motto 
kompozycyjne wziął tu sobie uwagi Michaiła Bachtina (wielokrot-
nie i nie zawsze adekwatnie przezeń cytowanego) o polifoniczności 

1 Pierwsze dwa tomy to: The Trial of Innocence: Adam, Eve and the Yahwist, Cas-
cade Books, Eugene, Oregon 2006 i Onslaught againts Innocence: Cain, Abel, and 
the Yahwist, Cascade Books, Eugene, Oregon 2008 

2 A  LaCocque, P  Ricoeur, Myśleć biblijnie, przeł  E  Mukoid, M  Tarnowska, 
Kraków 2003 
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powieściowej  Rzeczywiście, brak w pracy głosu nadrzędnego, mimo 
pewnej skłonności do odczytań postmodernistycznych, a tytułowa 
„niewinność” nie stanowi tu explicite żadnej kategorii badawczej  Na 
tle literatury biblistycznej język książki, zwłaszcza poczynając od roz-
działu trzeciego, szczególnie uderzać może stylem odbiegającym od 
przeważającej w tej pierwszej skrupulatnej i kostycznej akademicko-
ści  Praca napisana jest ze swadą i roi się w niej od różnego rodzaju 
gier słownych, bo też i opowiadanie o Babel stanowi taką grę znaczeń 
rozpiętych, pod względem tonów, w jakie uderzają, między ironią  
a apokalipsą 

Podstawy tej konstrukcji są solidne  Pierwsze dwa rozdziały (pra-
wie połowa książki) przynoszą rzetelnie przeprowadzoną krytykę 
tekstu biblijnego  Poza wieloznacznością samego słowa babel uwypu-
klone zostają tak ważne zagadnienia, jak na przykład: problematycz-
ność wyrażenia debarim ‘ah. adim (zazwyczaj tłumaczone jako „jeden 
język” ludzi przystępujących do budowy Babel, „jedna mowa”, ale też 
w znaczeniach wskazujących na jednogłośność i jednomyślność, „je-
den plan”, „wspólny zamiar” czy „niewiele wyrażeń”), paronomazja 
šem („imię”, „nazwa”), šam („tam”) i šamayim („niebo”) czy rola wy-
mownego milczenia w opowiadaniu 

W rozdziale trzecim proponuje LaCocque rozpatrzenie historii 
o Babel jako mitu – mitu, dodajmy od razu, paradoksalnego i hybry-
dycznego, który w swojej ponadczasowości i uniwersalności opowia-
da o próbie zamrożenia ściśle ograniczonego czasowo i przestrzennie 
chronotopu miasta z jego wieżą (pojęcie chronotopu przejmuje autor 
od wspomnianego Bachtina)  Historii, przejściowości czasu i prze-
strzeni, pisze LaCocque, wytoczona zostaje wojna, a „[b]abeliański 
ideał, symbolizowany przez obelisk, piramidę lub wieżę, ma zneutra-
lizować wszelkie stawanie się”3 (s  76)  Badacz przyjmuje następujące 
mitotwórcze kryteria spełniane przez opowiadanie w Księdze Rodza-
ju (Rdz 11, 1-9): opisane wydarzenia mają miejsce w Eliadowskim illo 
tempore, dochodzi do interwencji boskiej w ludzkie sprawy, opowia-
danie pełni funkcję częściowo etiologiczną, jego elementy cechują się 

3 Wszystkie cytaty z recenzowanej książki podaję w moim przekładzie – R L 
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wysokim stopniem symboliczności, a całość ma charakter paradyg-
matyczny (s  69 i nn, s  158-160)  Powołując się głównie na ustalenia 
Mircei Eliadego, a także Claude’a Lévi-Straussa (na temat permanencji 
struktury mitu oraz jego międzykulturowej przekładalności), uczony 
stwierdza:

J[ahwista] stworzył opowieść, która przekracza przestrzeń i czas  Mit 
odsyła nas do in pricipio, to znaczy do unikalnego i pierwotnego mo-
mentu, który reaktualizuje się w każdej nowej konstrukcji miast i aro-
ganckich wież, czy to na planie kolektywnym, czy jednostkowym  (   ) Na 
wzór większości mitów o początku mówi o konstrukcji pewnego świata, 
jego dezintegracji i jego (potencjalnym) odrodzeniu się w innej postaci, 
przy czym postać wyjściowa nie ginie całkowicie na rzecz nowej  (   )  
[Ów] mit jednak toczy się w kontekście przerwanej cyrkularności  Po 
zniszczeniu, dezintegracji, pomieszaniu i rozrzuceniu nie ma powtórki 
tego, co zostało zrujnowane; taka re-kreacja wydarzy się dopiero u koń-
ca czasów, wydając z siebie postać świata przekraczającego wszystko, co 
znamy (   ) Na razie miasto i wieża pozostają żałośnie niedokończone 
i skazane na zgubę; ludzkość to archipelag; a inicjalny monojęzyk jest, co 
najwyżej, odległym przodkiem niezliczonych języków i dialektów (s  74) 

Ciekawa, choć tylko zarysowana przez LaCocque’a, jest kwestia pa-
ralel między opowiadaniem w Księdze Rodzaju (Rdz 11, 1-9) a przed-
stawieniami Babilonu u Izajasza (Iz 13-14) i Jeremiasza (Jr 51)  Wszela-
ko, biorąc pod uwagę ten excursus do tekstów niepochodzących z tra-
dycji jahwistycznej, dyskutować można, czy słusznie uczony w swojej 
prezentacji mitu o Babel nie bierze pod uwagę postaci Nimroda (vide 
tekst Rdz 10, 8-9 należący do tradycji jahwistycznej i Rdz 10, 10 z tra-
dycji kapłańskiej – werset opisujący Nimroda jako pierwszego władcę 
Babel) 

Rozdział czwarty stanowi mocno chaotyczne i sprawiające wra-
żenie trochę powierzchownego zestawienie kilku możliwych odczy-
tań psychoanalitycznych opowiadania z Księgi Rodzaju (Rdz 11, 1-9), 
gdzie motywem przewodnim jest celnie dostrzeżona kobieca/matczy-
na symbolika Babel  Podobnie jak w innych rozdziałach The Captivity 
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of Innocence LaCocque podkreśla nierozłączność budowanego miasta 
i jego wieży, tutaj interpretowanych jako „rekonstrukcja początkowej, 
błogiej, symbiotycznej relacji z matką”, gdzie wieża pełni dla zbiorowe-
go podmiotu (budowniczych) rolę obiektu przejściowego, a zarazem 
jest „przypisaniem matce «brakującego» fallusa, przed, by tak rzec, jej 
«kastracją»” (s  93)  Natomiast już nie ambiwalentnie falliczny charakter  
ma wieża, jeżeli, jak pisze LaCocque: 

Ich [budowniczych] ośrodek otuli [snug] jeszcze bardziej środkowe 
miejsce, pępek, czy raczej fallusa w erekcji, wymierzonego w środek 
wszystkich środków, mniej lub bardziej grożącego niebu, jeśli nie bę-
dzie się „zachowywało”  W tym kontekstowym obrazie niebiosa stają się 
brzuchem, który fallus chce spenetrować, to znaczy matką, która musi 
być chroniona przez Boga ojca przed incestem (s  101) 

Niestety, autor nie pokusił się tutaj (z potencjalną szkodą dla odbio-
ru) o pokazanie, jak ta całkiem trafna interpretacja „pracuje” w boga-
ctwie znaczeń oferowanych przez hebrajski tekst Rdz 11, 1-9  Dzięki 
takiej eksplikacji jaśniejsze być może stałoby się również dużo bardziej 
kontrowersyjnie brzmiące, wcześniejsze stwierdzenie LaCocque’a, że 

„konkluzja historii o Wieży Babel, z jej zdecydowanym decentrali-
zowaniem ludzkości, jest zdumiewającym zwiastunem współczesnej 
astronomii” (s  101) (chyba że chodzi tu – spróbujmy się domyślić – 
o teleskopy penetrujące przestrzeń kosmiczną i rozpruwające święty 
baldachim wehikuły i sondy   )  Zdecydowanie natomiast wypada się 
zgodzić z akcentowaniem przez LaCocque’a (w osobnym podrozdziale 
zatytułowanym „Babeliańska neuroza”) oddziaływania psychologicz-
nego efektu grozy, strachu, lęku i niepokoju (niestety, niezbyt wyraźnie 
tu odróżnianych) w genezie projektu budowy (s  102 nn)  Autor skupia 
się tutaj na charakterystyce lęku budowniczych Babel – jako konstruk-
tu podstawieniowego – przed oddzieleniem od matki lub znajomego 
środowiska, a zarazem przed śmiercią kojarzoną z dezintegracją  Jak 
zauważa, czasownik pus.  – oznaczający w omawianym fragmencie 
Księgi Rodzaju „być rozrzuconymi / rozproszonymi” – znajduje się 
w polu semantycznym „oddzielenia”  Substytutem ojca i matki staje 
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się miasto totalne, stanowiące wyraz „dążenia do nieograniczonego 
przedłużenia dziecięctwa”  Jak czytamy, w jego obrębie

Babelianie żyją w społeczeństwie w kleszczach lęku i zwątpienia  
Krótko mówiąc, są paranoidalni, a paraliżujące uczucie sprzyja swoje-
mu przeciwieństwu: nadaktywności, jako reasekuracji, zwróceniu się do 
świadomości masowej; do dyskursu wypełnione kliszami i sloganami; do 
ideologii tym bardziej niedorzecznej, że sprowadzonej do podstawowych, 
wulgarnych instynktów  (   ) Czując się pustymi i anonimowymi, ludzie 
już nie odczuwają palącego pragnienia „uczynienia sobie imienia” [por  
Rdz 11 4] (s  103) 

Szósty rozdział książki (rozdział piąty to czysty, pozbawiony ko-
mentarzy LaCocque’a przekład Rdz 11 1-9) nosi tytuł „Dekonstrukcja” 
i w zasadzie w całości skupiony jest wokół kwestii poruszanych przez 
Jacques’a Derridę w krótkim tekście Wieże Babel4  Derrida zwracał 
uwagę na swoistą autoreferencyjność opowiadania z Księgi Rodza-
ju i na napięcie pomiędzy znaczeniami Babel (zwłaszcza jako nazwy 
własnej i jako nazwy potocznej, określającej „pomieszanie” i „zamie-
szanie”) oraz dopatrywał się w akcie „rozproszenia” budowniczych de-
konstrukcji par excellence, z której bez szwanku nie wychodzi nawet 
sam Bóg  Mamy tutaj do czynienia z nawiązaniem, jednak wrażenie 

„współpracy” obu autorów – czy może raczej tekstów – jest tutaj bardzo 
silne i przywodzi na myśl efekt rzeczywistej współpracy LaCocque’a 
z Ricouerem, czyli wspomnianą książkę Myśleć biblijnie 

W przeciwieństwie do Derridy, LaCocque dużo wyraźniej podkre-
śla ambiwalencję wspólnego języka, cechującego ludzkość przed roz-
proszeniem  Język ów, początkowo oznaczający jedność przekraczają-
cą różnorodność, w przypadku budowniczych Babel narzuca jedność 
bez różnorodności (s  153)  Mówiąc inaczej, wspólny język jako mo-
dus bycia ludzkości odkrywającej świat zostaje wzięty w posiadanie, 

4 J  Derrida, Wieże Babel, przeł  A  Dziadek, w: Współczesne teorie przekładu.  
Antologia, red  P  Bukowski, M  Heydel, Kraków 2009, s  375-383 
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zaprzęgnięty do jednego celu, którym jest zagarnianie i zgarnianie 
(przeciwstawne rozproszeniu)  „Wraz ze swą wieżą”, pisze LaCocque,

Babelianie wznieśli swój jeden język do rozmiarów powszechni-
ka  Chcieli, aby także ich język miał szczyt w niebie  Owo filozoficzne 
utożsamienie języka z faktycznością jest dokładnie tym, co dekonstruuje 
ruch dekonstrukcji! Język rujnuje się przez przechodzenie od ducha do 
litery, od intencji do komunikacji  W budowie przedmiotu, który przy-
swoiłby inność i przekształcił ją w to-samość, Babelianie sterylizowali 
dyskurs i ostatecznie zamykali się w stanie nie-komunikacji  Jednakże 
taki przedmiot nie mógł zostać skonstruowany (   )  Kiedy odniesienie 
odniosło porażkę, sam język opróżniony został z wszelkiej treści; stał się 

„bełkotem” [ang  babbling], a przedmiot mógł zostać nazwany „Babel”, 
ponieważ od początku był błędnie pojęty (s  137) 

Robak tkwi w jabłku od początku (należałoby może napisać: „ro-
bak”, „«jabłko»” i początek   ) – dekonstrukcja okazuje się tak samo nie-
unikniona, jak tytułowe w książce LaCocque’a „zniewolenie niewinno-
ści”, domniemywanego przez Jahwistę i tak wielu po nim pierwszego, 
świętego języka ludzkości  Pożądany przez babelian nasz jeden język, 
nazywający naszego jednego boga, nasze jedno miejsce (współbrzmie-
nie šem i šam) i naszą jedną to-samość, uobecnić się może tylko po 
odłączeniu wspólnego języka od własnej tożsamości, w rzeczy samej 
poprzez jego śmierć  Skoro zaś język umiera wraz ze swym ostatnim 
użytkownikiem, śmierć wpisana jest w sam projekt Babel 


