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Religia daje do myślenia…

 …tym, którzy wierzą i tym, którzy szukają, ale także i tym, którzy są 
jej nieprzychylni. Czym jest religia? Wydaje się, że wszyscy to wiemy, 
łatwo odróżnić kościół od świeckiej budowli, stwierdzić, że to sposób, 
w jaki ludzie oddają cześć Bogu, w którego wierzą, modlą się do Nie-
go, wzywają Jego pomocy, wyznają Mu swoje grzechy i błagają Go 
o przebaczenie. Czym jednak jest religia w swej istocie? Czy wystarczy 
przywołać słowo „Bóg”, aby sprawa stała się oczywista?

Krytyczny człowiek nowożytnej Europy zaczął podważać to prze-
konanie. Skoro religia oznacza więź pomiędzy Bogiem a człowiekiem, 
to przedmiotem debaty na jej temat staje się nie tylko istnienie Boga 
(niejednokrotnie kwestionowane przez przedstawicieli nauki), ale także 
sam człowiek. Jeżeli Boga nie ma, to człowiek religijny jest człowiekiem 
zagubionym, mylnie szukającym w Bogu spełnienia sensu swojego ży-
cia. Czy religia jest platonizmem dla prostaczków, jak głosił Friedrich 
Nietzsche? Czy uwaga Karola Marksa o „opium ludu”, udręczonego 
wyzyskiem i tęsknie wyglądającego sprawiedliwości niebiańskiej, była 
trafna? A może religia w obecnej postaci jest tylko pozostałością ar-
chaicznych kultów, przy pomocy których nasi przodkowie starali się 
zażegnać lęk, jaki rodziła w nich świadomość śmierci?

Debaty nad religią nie były jednostronne, choć niewątpliwie głosy 
krytyczne stały się bardziej słyszalne. W moich lekturach, którymi 
dzieliłem się ze słuchaczami, postanowiłem odwołać się do myśli-
cieli poszukujących nie tyle i nie tylko odpowiedzi na zarzuty „burzy-
cieli”, tak by spojrzeć na religię świeżym okiem. Określenie ich mianem 

„budowniczych” jest może zbyt odważne, były to bowiem różnorakie, 
nie zawsze dojrzałe, próby uchwycenia tego, co stanowi istotę zjawiska 
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religii jako instytucji czy religijności jako osobistej postawy. W książce 
czytelnik będzie mieć okazję zapoznać się z poglądami myślicieli, którzy 
niewątpliwie skierowali refleksję nad religią na nowe tory. Mówię tu 
przede wszystkim o debacie filozoficznej, choć filozof musi orientować 
się także w tym, czym zajmują się przedstawiciele dyscyplin humani-
stycznych: historii religii, socjologii, psychologii. Także teologii.

Książę Myszkin, bohater Idioty Fiodora Dostojewskiego, słusznie 
zauważył, że krytycy religii (a miał na myśli niewątpliwie chrześci-
jaństwo) zawsze mówią „nie o tym”. Uważna lektura pism „burzycieli” 
prowadzi do wniosku, że każdy z nich poddawał krytyce jakiś wybrany 
aspekt rozumienia Boga i religii. Było to rozmaicie uwarunkowane, 
choćby przez to, że nie zawsze tradycyjna teologia przemawiała języ-
kiem zrozumiałym dla ludzi odrzucających metafizykę.

Stanisław Brzozowski w napisanym tuż przed śmiercią Pamiętniku 
pod datą 31 XII 1915 roku zanotował uwagi, które przenikliwie i celnie 
opisywały tę sytuację:

Chrześcijaństwo, katolicyzm, Kościół, religia są w naszym życiu obecnym sprawami 
istniejącymi bezwzględnie na zewnątrz literatury, filozofii, nauki, wszystkiego, 
co stanowi kulturę. Możemy mówić o stosunkach kultury do chrześcijaństwa, 
Kościoła etc. – ale gdy mamy do czynienia z typami życia, w których związek ten 
jest organiczny, gdy mamy do czynienia z typami, w których zostaje realizowana 
cała potężna idea chrześcijaństwa, Kościoła, jest to dla nas świat, w którym nie 
umiemy się orientować1.

Brzozowski znalazł odpowiedź na swoje pytania na kartach pism angiel-
skiego filozofującego teologa Johna Henry’ego Newmana. Pisał o nim:

Newman uważał Kościół za sumę życia ludzkości, z niego brało źródło wszystko, 
co jest życiem, wszystko, co jest człowiekiem. Kościół był jego definicją człowieka, 
gdyż tylko fakt Kościoła odpowiadał mu na pytanie: czym jest człowiek we 
wszechświecie, jak możliwym jest coś takiego jak życie ludzkie2.

Całkowicie podzielam tę opinię Brzozowskiego: spór o religię, o jej 
rozumienie nie był tylko sporem o Boga, Jego istnienie czy istotę, lecz 
także o człowieka i jego miejsce we wszechświecie. Ten spór, tak trafnie 

1 S. Brzozowski, Pamiętnik, Wrocław 2007, s. 70 – 71.
2 Tamże, s. 71.
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zdefiniowany na początku XX wieku, trwa nadal i choć przybiera różne 
postaci, jego sens pozostaje ten sam.

Dlatego dedykuję te szkice humanistom, wszak ich zadaniem jest 
dokumentować spór o człowieka.





I. POSTACI





Burzyciele





Friedrich Nietzsche głosi pochwałę Dionizosa

Filozofem, do którego chętnie nawiązują wszyscy bardziej znaczący 
myśliciele postmodernistyczni, zarówno francuscy, jak i amerykańscy, 
jest Friedrich Wilhelm Nietzsche, głoszący nadejście nowej epoki. 
Zwiastowanie nadejścia nowej epoki było dość często powtarzanym 
zabiegiem w myśli nowożytnej, począwszy od Kartezjusza, który chciał 
zburzyć całą dotychczasową tradycję filozoficzną, aby dotrzeć do jej 
niepodważalnego fundamentu. Zamiar Nietzschego był nieco inny: 
chodziło mu o „odkłamanie” kultury greckiej, co chciał zrealizować 
poprzez ukazanie jej źródeł dionizyjskich. Przede wszystkim jednak 
mówił o nastaniu epoki „po śmierci Boga”.

Paul Ricœur powiedział, że kultura nowożytna wydała trzech wiel-
kich mistrzów podejrzeń. Tymi mistrzami byli Karol Marks, Friedrich 
Nietzsche i Sigmund Freud. Nietzsche w ogóle twierdził, że taka 
(„podejrzliwa”) powinna być metoda pracy filozofa. Nazwał ją egze-
gezą psychologizującą: oznaczałaby ona ukazywanie psychologicznej 
genealogii myśli, które rodzą się w ludziach. Ludzie często formułują je 
w postaci ideałów Dobra, Prawdy. Tymczasem Nietzsche twierdzi: tam, 
gdzie wy widzicie ideały, ja widzę tylko rzeczy „ludzkie, arcyludzkie”1. 
A więc należy wszystko sprowadzić do tego, co jest ludzkie, i odrzucić 
to, co jest brane za ponadludzkie. Postulat ten dotyczy przede wszyst-
kim filozofii, moralności i religii.

W filozofii Nietzsche głosi program przezwyciężenia metafizyki. 
Myśliciele postmodernistyczni w tym względzie nawiązują wprost do 
jego pomysłów. Autor Narodzin tragedii twierdzi, że od czasów Platona 

1 F. Nietzsche, Ludzkie, arcyludzkie, tłum. K. Drzewiecki, Kraków 2016.
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i Arystotelesa został utrwalony podział świata na zmysłowy i rozumny, 
na fizykę i metafizykę. Zdaniem Nietzschego określenie „metafizyka” 
jest adekwatne, gdyż rzeczywiście dziedzina ta zajmuje się tym, co poza 
światem. „Poza światem” oznacza dla niego „poza rzeczywistością”. Jak 
wygląda psychologiczna genealogia tak rozumianej metafizyki? Nie-
tzsche odwołuje się tu do Platona, który był w młodości uczniem Kra-
tyla, zwolennika Heraklita, podzielał więc jego pogląd o dynamicznej 
strukturze rzeczywistości. Zdaniem Nietzschego taka wizja przerażała 
Platona. Spotkanie z Sokratesem tak go przemieniło, że zapragnął zbu-
dować system filozoficzny, który zapewniałby spokój i bezpieczeństwo. 
To pragnienie kazało mu poszukiwać stałych punktów odniesienia i do-
prowadziło do teorii idei. Zdaniem Nietzschego cały platonizm można 
wyprowadzić z trójmianu sokratejskiego: ROZUM = CNOTA = SZCZĘŚCIE. 
Filozofia głosi rozumność świata. Rozumność ma kierować człowiekiem, 
który powinien być posłuszny władzy myślenia i wprowadzać ład w swoje 
życie. Dlatego Rozum prowadzi do Cnoty, która z kolei ma dać Szczęście.

Według Nietzschego w istocie wygląda to inaczej. Ludzie przede 
wszystkim pragną szczęścia, a więc świata tak zbudowanego, aby za-
pewnił im osiągnięcie szczęśliwości tutaj i po śmierci. Dlatego sami 
swoją witalność pętają cnotą, o której sądzą, że wynika z rozumu. Ale 
ów rozum jest narzuconym zbiorem pojęć, wyobrażeń, mających dać 
człowiekowi taki obraz rzeczywistości, w której możliwe byłoby szczę-
ście. Nietzsche sądzi, że właśnie Platon pierwszy już wymyślił to, co 
potem u Gottfrieda Wilhelma Leibniza zostanie nazwane „harmonią 
przedustawną”, twierdząc, że wierzymy w zbieżność praw naszego my-
ślenia i praw bytu, dzięki czemu możemy poznawać rzeczywistość. Tak 
rozumiana metafizyka przygotowała miejsce dla Boga, który sprawuje 
kontrolę nad rozumem wiodącym do cnoty i cnotą prowadzącą do 
szczęścia. Metafizyka jest ontoteologią: pomieszanie języka religijnego 
(teologicznego) z językiem ontologii doprowadziło do mówienia o Bogu 
jako o Bycie Najwyższym, Pierwszej Przyczynie i tak dalej (podobnie 
twierdzili Immanuel Kant i Martin Heidegger).

Nietzsche powiada, że na platońską wizję świata nałożyła się wizja 
chrześcijańska, owocując „platonizmem dla ludu”. To, co filozof ujął 
w postaci systemu filozoficznego, chrześcijaństwo opowiedziało w języku 
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religijnym, albo – używając określenia Jeana-François Lyotarda2 – me-
tanarracje filozofii i chrześcijaństwa połączyły się. Z tego wyniknęło 
przekonanie, że Bóg jest prawdą, a prawda jest boska.

Zasadnicza krytyka metafizyki stała się bazą dla krytyki moralności 
i religii, w szczególności chrześcijańskiej. Nietzsche uważał Sokratesa za 
jednego z tych, którzy przyczynili się do dekadencji Europy. Dlaczego? 
Otóż Sokrates miał swój udział w okiełznaniu elementu dionizyjskiego 
w kulturze greckiej. W pierwszej swej rozprawie Narodziny tragedii 3 

Nietzsche rozróżnia między pierwiastkami apollińskim i dionizyjskim. 
Pierwiastek dionizyjski dobrze odzwierciedlają dionizje, podczas któ-
rych w winie i szale rozpływały się wszystkie gniewy społeczne i lu-
dzie tracili przede wszystkim to, co jest największą chorobą człowieka, 
czyli principium individuationis, „zasadę jednostkowienia”. Człowiek 
stawał się częścią szalejącego, tańczącego, pijanego tłumu. Intelek-
tualiści tacy jak Sokrates i Platon podnieśli do najwyższej rangi ład 
apolliński, rządzony rozumem, kierujący się zasadami indywidualnej 
odpowiedzialności, moralności opartej na pojęciu cnoty zgodnej z ro-
zumem. Sumienie, które służy obezwładnieniu instynktownej strony 
natury ludzkiej, podobnie jak i wolną wolę, wymyślili kapłani, aby ludzi 
uczynić winnymi. Jeżeli jesteś wolny, to jesteś odpowiedzialny za swe 
czyny, a jeśli jesteś odpowiedzialny, to jesteś winny.

Ta przemiana doprowadziła do powstania dwóch typów moralności: 
panów i niewolników. Podstawą tego rozróżnienia nie jest rozwarstwie-
nie socjologiczne, lecz psychologiczne. Panowie to ludzie szlachetni, 
a więc tacy, w których życiu na plan pierwszy wysuwa się uczucie pełni, 
mocy, energii. Tacy ludzie szanują w sobie władcę i tylko tacy potrafią 
szanować innych. Dla moralności szlachetnych nie ma rozróżnienia 

„dobry  –  zły”, lecz „wytworny  –  niegodny uwagi”. Człowiek tego pokroju 
odczuwa siebie jako miarę wartości. Jest przeciwieństwem wszelkiej czu-
łostkowości, litości. W pracy Z genealogii moralności Nietzsche, opisując 
zachowanie szlachetnych, zarysowuje postać później często przywoływa-
ną w literaturze dla opisania fenomenu nazizmu hitlerowskiego: Blonde 

2 J.-F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, tłum. M. Ko-
walska, J. Migasiński, Warszawa 1997.

3 F. Nietzsche, Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm, tłum. B. Baran, Kra-
ków 2001.
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Bestie, czyli „płową bestię”. Owi szlachetni wojownicy, gdy znajdują 
się w ojczyźnie, są spokojni i opiekuńczy w stosunku do innych. Ale:

tam, gdzie się zaczyna co obce, obczyzna, niewiele lepsi niż wypuszczone 
drapieżce. Tam używają zwolnienia od wszelkiego przymusu społecznego, 
w puszczy wynagradzają sobie napięcie, spowodowane długim zamknięciem 
i ujęciem w płoty pokoju, powracają ku niewinności sumienia drapieżców jako 
radosne potwory, które może po okropnym szeregu mordów, podpaleń, zgwałceń 
i znęcań się odchodzą z junactwem i równowagą duchową, jakby spełnili jeno 
psotę uczniacką, w przekonaniu, że poeci znów na długo będą mieli co opiewać 
i sławić. Na dnie wszystkich tych ras dostojnych nie należy przeoczać drapieżcy, 
tej wspaniałej, za zdobyczą i zwycięstwem lubieżnie węszącej, płowej bestii4.

Na drugim biegunie lokują się niewolnicy, którzy są niewolnikami 
z powodu swojej tchórzliwości. W przeciwieństwie do dostojnych nie 
umieją oni wytworzyć wartości, w związku z tym cechuje ich psycho-
logiczna podejrzliwość i nieufność wobec cnót życia możnego. Nie-
wolnik zachowuje się lękliwie, unika niebezpieczeństwa, a wrażliwy 
jest na wszystko, co czyni znośniejszą egzystencję cierpiących: litość, 
uczynną pomoc, pokorę.

Korzenie religii i etyki tkwią w zjawisku resentymentu, które póź-
niej będzie analizować także Max Scheler5. Czym jest resentyment? To 
uczucie, które „zwróciło się przeciw poczuciu siły i mocy”. Charaktery-
zuje ludzi małych i słabych. Resentyment rodzi się z pragnienia zemsty 
połączonego z bezsilnością. Źródłem resentymentu są więc zazdrość 
i rywalizacja. Niewolnik, który nie może zmienić faktu, że inni są 
lepsi od niego, stara się ich upokorzyć. Resentyment cechuje bowiem 

„niegodnych uwagi”, szczególnie w spotkaniu z wartościami wyższymi, 
które są dla nich nieosiągalne. Wówczas niewolnicy pomniejszają ich 
znaczenie. Resentyment jest więc rodzajem iluzji, kłamstwa.

To właśnie resentyment doprowadził do powstania chrześcijaństwa. 
Religia jest pobożnym kłamstwem. Nietzsche odkrywa jej psycholo-
giczną genezę: człowiek przestraszył się tego, co w nim jest wielkie 
i mocne, wyrzucił to niejako z siebie i nazwał Bogiem. W ten sposób 
człowiek religijny wyzbył się wszelkiej woli mocy i potęgi. Podzielił się 
wówczas jak gdyby na dwie części: słabą i silną. Tę silną nazwał Bogiem, 

4 Tenże, Z genealogii moralności. Pismo polemiczne, tłum. L. Staff, Kraków 2003, s. 28.
5 M. Scheler, Resentyment a moralności, tłum. B. Baran, Warszawa 2008.
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a słabą – człowiekiem. Jest to święte kłamstwo, na którego straży stoją 
funkcjonujące religie jako systemy kapłańskie6. Na świat stworzony przez 
religię składa się obraz karzącego lub nagradzającego Boga – wręczył On 
kapłanom księgę praw, aby przekazywali ludziom wymagania, do których 
należy się stosować. „Życie zaświatowe”, czyli zapewnianie o trwaniu po 
śmierci nieśmiertelnej duszy, jest również formą sprawowania władzy 
nad człowiekiem. Ludzie bowiem boją się śmierci i tego, co dzieje się 
po śmierci. Ten, który zapewnia, że posiada władzę nad rzeczywistością 

„pozaświatową”, ma władzę i nad strachem człowieka; a kto ma władzę 
nad strachem, ma władzę nad człowiekiem. Owemu sprawowaniu 
władzy służy sumienie. Jakie to przynosi skutki? Rozum jest skrępo-
wany, odebrane zostają wszelkie przesłanki do szlachetnego działania, 
gdyż ludzie uczą się działać wyłącznie pod wpływem strachu przed 
karą i w nadziei na nagrodę. Sumienie, czyli moralność niewolników, 
owładnęło wszystkimi dziedzinami życia, odbierając mu barwę i piękno. 
Dokonało zamiany życia otwartego, czyli gotowego na doświadczenia, 
próby i klęski, na życie wedle fałszywej wiedzy i pewności, które ma do-
prowadzić do szczęścia. W jednym z tekstów w sposób bardzo brutalny 
Nietzsche mówi, że jest to kastracja człowieka w dobrego człowieka.

Nietzsche zajął się przede wszystkim krytyką chrześcijaństwa jako 
„choroby Europy”. Interesujące jest jednak, że z tej krytyki wyłączył 
postać Jezusa, zresztą w bardzo oryginalny sposób. Napisał o tym 
tak: „Znam tylko jednego psychologa, który żył na świecie, w którym 
chrześcijaństwo było możliwe, w którym Chrystus mógłby powstać 
znowu na mgnienie oka. Jest nim Dostojewski. On odgadł Jezusa”. 
To spostrzeżenie dotyczy powieści Idiota, której bohaterem jest książę 
Myszkin, jurodiwyj, jak mówią Rosjanie, czyli „święty idiota”. W ten 
sam sposób Nietzsche w swojej pracy Der Antichrist nazywa Jezusa. 
Oczywiście „idiota” nie oznacza tu „głupca”, ale raczej „szaleńca Bożego”. 
W kulturze rosyjskiej takich szaleńców traktowano w sposób szczególny. 
W każdej wsi był jeden taki odmieniec, któremu nie wolno było robić 
krzywdy, ponieważ był „Bożym człowiekiem”.

Podług Nietzschego „już słowo «chrześcijaństwo» jest nieporozu-
mieniem – w istocie rzeczy był tylko jeden chrześcijanin, który umarł 

6 Zob. F. Nietzsche, Antychrześcijanin. Przekleństwo chrześcijaństwa, tłum. G. So-
winski, Kraków 1999, s. 100.
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na krzyżu” 7. Zjawisko dziś nazywane terminem „chrześcijaństwo” wy-
myślił św. Paweł.

Chciałbym przyjrzeć się pojęciu Boga, które występuje u Nietzsche-
go, i spróbować odpowiedzieć na pytanie, dlaczego myśliciel ten głosi 
wyższość greckiego politeizmu nad judeochrześcijańskim monoteizmem. 
Fundamentalne w tym względzie jest zdanie z pracy Ecce homo, które 
brzmi następująco:

Pojęcie Boga wynaleziono jako przeciwieństwo pojęcia życia. Wszystko, co 
szkodliwe, oszczercze, całą śmiertelną wrogość względem życia, zebrano w nim 
w przerażającą jedność! Pojęcie „zaświata”, „świata prawdziwego” wynaleziono, 
by pozbawić wartości świat jedyny, jaki mamy, by żadnego celu, rozumu, zadania 
nie pozostawić dla naszej rzeczywistości ziemskiej!8

I dalej o chrześcijańskim pojęciu Boga:

Bóg jako Bóg chorych, Bóg jako pająk, Bóg jako duch – jest jednym z najbardziej 
zepsutych pojęć Boga, do jakich doszliśmy na Ziemi; Być może stanowi ono 
wskaźnik niskiego poziomu w zstępującej ewolucji typu bogów. Bóg, który 
wyrodził się w pr z ec iw ień s t wo ż yc i a, miast być jego rozpromienieniem 
i wiecznym „Tak!” W Bogu zapowiedziana wrogość wobec życia, natury, woli 
życia! Bóg formułą wszelkiego oczerniania „świata doczesnego”, formułą każdego 
kłamstwa o „zaświatach”. W Bogu ubóstwienie nicości, uświęcenie woli nicości!…9

Nietzsche przywołuje słowa św. Pawła: „Bóg wybrał właśnie to, co głupie 
w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby 
mocnych poniżyć” (1 Kor 1,27)10. W tym zdaniu zwyciężyła dekadencja.

Bóg na k r z y ż u  – czy jeszcze nadal nikt nie rozumie straszliwej idei, która 
kryje się za tym symbolem? Wszystko, co cierpi, wszystko, co wisi na krzyżu, jest 
boskie… My wszyscy wisimy na krzyżu, zatem my wszyscy jesteśmy boscy… 
Jedynie my jesteśmy boscy… Chrześcijaństwo było zwycięstwem, przyniosło 
zagładę bardziej dos to jnemu usposobieniu11.

Jako wiedziony resentymentem ruch stadny, chrześcijaństwo jest ze swej 
istoty demokratyczne i przeciwstawia się dumnemu arystokratyzmowi. 

7 Tamże, s. 75.
8 Tenże, Ecce homo. Jak się staje – kim się jest, tłum. L. Staff, Warszawa 2003, s. 80.
9 Tenże, Antychrześcijanin…, s. 51.
10 Zob. tamże, s. 93.
11 Tamże.
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Zdaniem Nietzschego z haseł typu: „Wszyscy jesteśmy równi przed 
Bogiem”, rodzi się socjalizm.

Wydaje się, że to właśnie obraz Boga jedynego jako przeciwnika 
życia jest powodem, dla którego Nietzsche głosi wyższość politeizmu 
nad monoteizmem. Sądzę, że z tego samego powodu w myśli post-
modernistycznej, zwłaszcza w jej nurtach głoszących powrót „nowej 
religijności”, chce się ją widzieć raczej w kontekście politeistycznym. 
W Antychrześcijaninie filozof pisze:

Potężne rasy Europy północnej nie odrzuciły od siebie chrześcijańskiego Boga, 
co zaiste nie przynosi zaszczytu ich predyspozycjom religijnym, nie mówiąc już 
o ich smaku. Z tak chorowitym i starczym wykwitem dekadencji mus i a ł y by 
się uporać. Niech będą przeklęte za to, że sobie jednak z nim nie poradziły: we 
wszystkie swe instynkty wchłonęły chorobę, starość, sprzeczność – odtąd nie 
s t wor z y ł y  już żadnego Boga! Niemal dwa tysiąclecia i ani jednego nowego 
Boga! Zamiast tego wciąż jeszcze, jak coś uprawnionego, jako u l t i mat u m 
i ma k s i mu m twórczej siły boskiej, jako creator spiritus w człowieku, ten godny 
pożałowania Bóg chrześcijańskiego monotono-teizmu!12

Dlatego Zaratustra, literacki bohater Nietzschego, jego rzecznik i porte- 
-parole, posuwa się aż do oświadczenia, że wierzy tylko w takiego 
Boga, który umiałby tańczyć tak jak Dionizos – bo taniec jest bliski 
życiu. Zaratustra jest oczywiście starym ateistą, ale wierzyłby, gdyby 
Bóg tańczył13. To jest oczywiście bardzo słynny tekst, w którym Dio-
nizos zostaje przeciwstawiony Ukrzyżowanemu. „Wszyscy nowatorzy 
są zawsze chorowici i epileptyczni – twierdzi Nietzsche – czy jednak 
nie pomijamy pewnego rysu człowieka typu pogańskiego? Czy kult 
pogański nie jest jakąś formą podzięki i afirmacji życia? Czyż jego 
najwyższy przedstawiciel (Dionizos) nie musiał być apologią i ubó-
stwieniem życia?”14.

Gdy z początkiem 1889 roku choroba zawładnęła już umysłem 
Nietzschego, rzucił się on w Turynie na woźnicę, który bił konia. Nie 
mógł bowiem znieść cierpienia zadawanego zwierzęciu. Gdy w szaleń-
stwie wysyłał rozmaite telegramy, podpisywał się sam jako „Dionizos”. 

12 Tamże, s. 51 – 52.
13 Zob. tenże, To rzekł Zaratustra. Książka dla wszystkich i dla nikogo, tłum. S. Li-

siecka, Z. Jaskuła, Warszawa 1999, s. 50.
14 Tenże, Pisma pozostałe, tłum. B. Baran, Kraków 2004.
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Według niego Dionizos reprezentował religijną afirmację życia, całego 
życia, nie zaś życia zakłamanego i połowicznego:

Dionizos przeciw „Ukrzyżowanemu”: oto macie przeciwieństwo. Nie jest to 
tylko różnica pod względem męczeństwa – lecz posiada ono inne znaczenie. 
Życie samo, jego wieczna płodność i powracanie powoduje mękę, zburzenie, 
wolę zniweczenia… W drugim wypadku uchodzi cierpienie, „ukrzyżowany 
jako niewinny”, jako zarzut przeciw temu życiu, jako formuła jego potępienia15.

Ofiara Dionizosa jest afirmacją życia, a nie jego negacją. „«Bóg na krzy-
żu» jest klątwą rzuconą na życie, wskazaniem, by się od Niego uwolnić, 
poćwiartowany Dionizos jest obietnicą złożoną życiu: będzie się ono 
wiecznie odradzać i powracać ze zniszczenia”16. A więc zasada relacji 
do życia, afirmacji bądź negacji, tak jak to widzi Nietzsche, stanowi 
podstawę do przeciwstawienia kultu Dionizosa kultowi Ukrzyżowanego, 
o którym powiada, że jest Bogiem słabych, ułomnych. Nietzsche w swo-
im witalizmie głosi pochwałę Dionizosa. Trzeba sięgnąć bardzo głęboko 
do studni pamięci ludzkości, aby odnaleźć tam dawne mity pogańskie.

Przytoczmy jeszcze fragment z To rzekł Zaratustra :

Bóg jest myślą, która wykrzywia co proste, a co stoi, wprawia w zawrotny 
ruch. Jakże to? Czas miałby zniknąć, a przemijanie byłoby tylko kłamstwem? 
Takie myślenie to zamęt i zawrót dla ludzkich członków, a nadto mdłości dla 
żołądka; zaprawdę, skołowaceniem nazywam taki domysł. Złym go nazywam 
[tego Jednego – J.A.K.] i wrogim człowiekowi; całą tę naukę o jedni i pełni, 
o niewzruszoności, sytości, i nieprzemijaniu17.

„Ta nauka o Jedni i Pełni” – Bóg jest jeden, doskonały, nieruchomy, 
niezmienny, syty – to znaczy, że już nie pragnie niczego przyjąć i nic 
już Mu nie można ofiarować. Takie ujęcie jest, zdaniem Nietzschego, 
wrogie dynamice życia. I jeszcze jeden znany fragment z tej samej 
książki – bohater podsłuchał rozmowę stróżów nocnych, którzy nagle 
zaczęli wątpić w istnienie Boga:

15 Tenże, Wola mocy. Próba przemiany wszystkich wartości, tłum. S. Frycz, K. Drze-
wiecki, Kraków 2003, aforyzm 483, s. 330.

16 Tenże, Pisma pozostałe…, s. 410.
17 Tenże, To rzekł Zaratustra…, s. 110.
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Czyż dawno już nie minął czas na wszystkie takie wątpliwości? Kto śmie budzić 
jeszcze te stare, uśpione sprawy, lękające się światła? Dawno już nastąpił koniec 
starych bogów, i zaprawdę, dobry i radosny mieli koniec! Nie „zmierzchli” na 
śmierć – to z pewnością kłamstwo! Raczej sami się na śmierć – zaśmieli! A stało 
się to, gdy najbardziej bezbożne słowa wyszły od samego Boga – słowa: „jest jeden 
Bóg! Nie będziesz miał innych bogów przede mną!”. Stary jakiś, strasznobrody bóg, 
zazdrośnik, zapomniał się oto; zaśmiali się wtedy wszyscy bogowie i kiwając się 
na swoich tronach, zawołali: „Czyż nie to właśnie jest boskością, że są bogowie, 
ale nie ma jednego Boga?” Kto ma uszy niechaj słucha18.

Oczywiście trudno byłoby znaleźć u Nietzschego konkretną propozycję 
nowego politeizmu, rysuje się tu raczej jakaś figura myślowa: bogowie 
jako afirmacja życia. I jeśli dziś pojawia się jakaś forma politeizmu, to 
nie tyle w tej starej, naiwnej, mitologicznej postaci, ale bardziej jako 
symbol życia.

O śmierci Boga mówi Nietzsche w słynnym fragmencie z Wiedzy 
radosnej – w paragrafie 125 zatytułowanym Człowiek oszalały (Der tolle 
Mensch). To rodzaj przypowieści:

Czy nie słyszeliście o owym człowieku oszalałym, który w jasne przedpołudnie 
latarnię zaświecił, wybiegł na targ i wołał bezustannie: „Szukam Boga! Szukam 
Boga!” – Ponieważ zgromadziło się tam właśnie wielu z tych, którzy w Boga nie 
wierzyli, więc wzbudził wielki śmiech. Czyliż zginął? – spytał jeden. – Czyż 
zabłąkał się jak dziecko? – rzekł drugi. – Czy się ukrywa? Może boi się nas? 
Czy nie wsiadł na okręt? Wywędrował? – tak krzyczeli i śmieli się w zgiełku. 
Oszalały człowiek wskoczył między nich i przeszywał ich spojrzeniami swymi. 

„Gdzie się Bóg podział? – zawołał. – Powiem wam! Zabi l i śmy go  – wy i ja! 
Wszyscy jesteśmy jego zabójcami! Lecz jakżeż to uczyniliśmy? Jakżeż zdołaliśmy 
wypić morze? Kto dał nam gąbkę, by zetrzeć cały widnokrąg? Cóż uczyniliśmy, 
odpętując ziemię od jej słońca? Dokąd zdąża teraz? Dokąd my zdążamy? Precz 
od wszystkich słońc? Nie spadamyż ustawicznie? I w tył, i w bok, i w przód, we 
wszystkich kierunkach? Jestże jeszcze jakieś na dole i w górze? Czyż nie błądzimy 
jakby w jakiejś nieskończonej nicości? Czyż nie owiewa nas pusty przestwór? Czy 
nie pozimniało? Czy nie nadchodzi ciągle noc i coraz więcej nocy? Nie trzebaż 
zapalać latarni w przedpołudnie? Czy nie słychać jeszcze zgiełku grabarzy, 
którzy grzebią Boga? Czy nie czuć jeszcze boskiego gnicia? – I bogowie gniją! 
Bóg umarł! Bóg nie żyje! Myśmy go zabili! Jakże się pocieszymy, mordercy 
nad mordercami? Najświętsze i najmożniejsze, co świat dotąd posiadał, krwią 
spłynęło pod naszymi nożami – kto zetrze z nas tę krew? Jakaż woda obmyć 
by nas mogła? Jakież uroczystości pokutne, jakież igrzyska święte będziem 

18 Tamże, s. 235.
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musieli wynaleźć? Nie jestże wielkość tego czynu za wielka dla nas? Czyż nie 
musimy sami stać się bogami, by tylko zdawać się jego godnymi? Nie było 
nigdy większego czynu – i ktokolwiek tylko po nas się urodzi, gwoli czynowi 
temu należeć będzie do historii wyższej, niż wszelka dotąd była historia!” – Tu 
zamilkł człowiek oszalały i znów spojrzał na swoich słuchaczy: i oni milczeli, 
patrząc nań w zadziwie. W końcu cisnął latarnię o ziemię, że trzasła w kawały 
i zgasła. „Przyszedłem za wcześnie, rzekł potem, nie jestem jeszcze na czasie. To 
olbrzymie zdarzenie jest jeszcze w drodze i wędruje – nie doszło jeszcze do uszu 
ludzi, błyskawica i grzmot potrzebują czasu, światło gwiazd potrzebuje czasu, 
czyny, nawet skoro już są dokonane, potrzebują czasu, żeby je widziano i słyszano. 
Czyn ten jest im zawsze jeszcze dalszy niż gwiazdy najdalsze – a  p r z ec ie 
s a m i go dokona l i!” – Opowiadają też, że człowiek oszalały tego samego dnia 
jeszcze do różnych się wdzierał kościołów i nucił tam swoje Requiem aeternam 
deo. Wyprowadzany i zapytywany, odpowiadał wciąż jedno: „Czymże są jeszcze 
te kościoły, jeśli nie są grobowcami i pomnikami boga?”19.

Szukanie Boga, dopytywanie o Boga i oznajmienie, że Bóg nie umarł, 
tylko został zabity, jest skierowane do tych, którzy już w Niego nie 
wierzyli. Przesłanie szaleńca nie jest przesłaniem mającym zgorszyć po-
czciwych wierzących, którzy spotkali się gdzieś na rynku i chcieli sobie 
pogwarzyć o tym, co proboszcz ostatnio powiedział. Jest skierowane do 
tych, którzy nie wierzą w Boga poczciwą niewiarą lekarza, który miał 
zajęcia z anatomii, ale duszy w człowieku nie znalazł i, grając z probosz-
czem w karty, żartobliwie podkpiwał sobie z jego wiary. Szaleniec pyta 
więc, dlaczego nie wyciągnęli żadnych wniosków z tego, że zabili Boga. 
Jeżeli Boga nie ma, to nie ma „wyżej” ani „niżej”; nie ma dobra, nie ma 
zła; nie ma żadnych wartości, żyjemy w pustce. Konsekwencją śmier-
ci Boga jest nihilizm. „Czyż nie spadamy nieustannie w tył, w bok, 
w przód?” Nietzsche formułuje to w sposób bardzo dramatyczny, jego 
diagnoza jest ostra. Oszalały człowiek cisnął latarnię i stwierdził, że 
przyszedł za wcześnie. „Wy jeszcze nie jesteście w stanie mnie pojąć”. 
Wieść o śmierci Boga – jak wynika z powyższego fragmentu – potrze-
buje czasu, aby ludzi dogonić.

Nietzsche próbuje nam uprzytomnić, co się dzieje w wyniku śmier-
ci Boga. Czy można było „wypić morze”? Morze wypite oznacza, że 
człowiek wchłonął w siebie cały świat. W filozofii nowożytnej świat 
stał się tylko korelatem świadomości.

19 F. Nietzsche, Wiedza radosna (La Gaya scienza), tłum. L. Staff, Kraków 2003, 
s. 110 – 111.
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Skutkiem śmierci Boga jest też wymazany horyzont – różnica między 
niebem i ziemią – oraz odwiązane słońce – na temat tego sformułowania 
toczyła się dyskusja. Chodzi tu zapewne o ideę dobra u Platona. Tym-
czasem ludzie nie wyciągnęli ostatecznych konsekwencji z tego, że Bóg 
umarł, i na przykład wierzą jeszcze w naukę, która jest przedłużeniem 
metafizyki. Żeby uprawiać naukę, trzeba mieć bowiem przekonanie, że 
pomiędzy moim myśleniem a rzeczywistością zachodzi jakaś korelacja, 
że moje akty poznawcze odwzorowują przynajmniej jakieś aspekty 
rzeczywistości. A zdaniem Nietzschego takie przekonanie to właśnie 
pozostałość metafizyki. Współcześni Nietzschemu ateiści nadal wierzą 
w moralność i zastane tablice wartości, tymczasem jeśli Boga nie ma, 
nie ma żadnych reguł i żadnych wartości.

Wielu badaczy podsumowuje filozofię Nietzschego, stwierdzając, 
że doszedł on do krańcowych konsekwencji w wyciąganiu wniosków 
z faktu, że Bóg umarł. Zasadnicze jego przesłanie to konstatacja, że 
wskutek śmierci Boga żyjemy w pustce, w nihilizmie. Zdaniem nie-
których Nietzsche wycofał się z życia, widząc konsekwencje swojego 
myślenia. Zgodził się na ogarniającą go ciemność.

Zdumiałem się niesłychanie, gdy dowiedziałem się, że na początku 
XX wieku we Francji za Nietzschego modliła się mała karmelitanka. Była 
to św. Teresa z Lisieux. Trudno o większe skontrastowanie mocarnego, 
zamaszystego w sensie intelektualnym, bo zdrowotnie był słaby, filozofa 
z małą siostrzyczką, która modliła się – jak sama mówiła – „za swojego 
braciszka Friedricha”.





Między ratio a sacrum
Max Weber przygotowuje postsekularyzm1

Niech mi będzie wolno na samym początku postawić tezę, że kierunek 
zwany dziś „postsekularyzmem” nie jest niczym nowym. W rzeczywi-
stości przygotowywany był już od czasów oświecenia i romantyzmu. 
U jego początków leży rozszczepienie, które dokonało się wówczas 
w umysłach wykształconych Europejczyków, na ratio i sacrum lub 
też inaczej: cogito i credo. Oświeceniowa krytyka racjonalistyczna nie 
postrzegała relacji cogito i credo wyłącznie w sposób, w jaki ujmowany 
jest konflikt rozumu i wiary w debacie o nauce, lecz znacznie szerzej. 
Warto przyjrzeć się temu bliżej.

Filozofia, która szuka swojego miejsca w dyskusji o miejscu religii, 
musi wziąć pod uwagę to, co Charles Taylor nazywa imaginar ium 
społecznym2. Jest to ukuty przez kanadyjskiego myśliciela termin na 
oznaczenie zbioru wyobrażeń o świecie, jakie jednostka ujmuje w formę 
obrazów, myśli, ale także legend czy zachowań. W imaginarium współ-
czesnego społeczeństwa zachodniego cogito i credo pozostają w dialek-
tycznym sprzężeniu. Jak zauważył Leszek Kołakowski, gdy filozofia 
przestała być nauką pomocniczą teologii (jak się niezbyt elegancko 
mówiło: ancilla theologiae), gdy wraz z oświeceniem uniezależniła się od 
związków z sacrum, nastąpiła sekularyzacja filozofii, co jednak wcale nie 
oznaczało, że filozofowie przestali być ludźmi religijnymi. Kartezjusz 
po odkryciu źródła pewności w cogito odbył pielgrzymkę do sanktu-
arium Matki Boskiej w Loreto z podziękowaniem za to, co stało się 

1 Artykuł opublikowany [w:] Mistrzowie podejrzeń. Afirmacja, negacja czy prze-
zwyciężenie?, red. J. Guja, Kraków 2015, s. 247 – 259.

2 C. Taylor, Nowoczesne imaginaria społeczne, tłum. A. Puchejda, K. Szyma-
niak, Kraków 2010.
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jego udziałem. Nie ma tu mowy jeszcze o rozdarciu pomiędzy ratio 
i pobożnością. Ten konflikt pojawia się dopiero w myśli osiemnasto-
wiecznej, za to od razu rysuje się bardzo ostro. Myśliciele opowiadający 
się po stronie credo poszukują uzasadnień wymykających się sieciom 
racjonalnych koncepcji. Należy tu przywołać przede wszystkim Blaise’a 
Pascala i jego bunt przeciwko Bogu filozofów. Paradoks Pascala polega 
jednak na tym, że jego argumenty za wiarą mają charakter racjonalny, 
wybiegający wszakże poza obszar, w którym funkcjonowała ówczesna 
nauka i filozofia.

W osiemnastowiecznej myśli niemieckiej zauważyć można nieco 
inną tendencję, mianowicie ucieczkę obrońców religii w sferę emo-
cji. Wiara rozumiana jest przez nich jako coś bardzo osobistego, co 
przeżywamy w sposób indywidualny. Było to związane z pietyzmem, 
ruchem odnowy protestanckiej. Jego główny przedstawiciel, Philip 
Jacob Spener, zachęcał wyznawców, by zostawili sprawy światowe: 
publiczne czy naukowe na boku, gromadzili się w pobożnych kręgach, 
czytali Pismo Święte i oddawali się modlitwie. Głosił on, że wiara nie 
potrzebuje żadnych racjonalnych podpórek, gdyż jest darem od Boga. 
Był to bunt przeciwko próbie przekształcenia chrześcijaństwa w sys-
tem filozoficzny jak w oświeceniowym deizmie czy później u Georga 
Wilhelma Friedricha Hegla, pragnącego spoić na nowo rozpadający się 
gmach kultury europejskiej w jednym systemie filozoficznym, w którym 
wiara religijna miałaby również swoje miejsce.

Napięcie pomiędzy ratio i sacrum dało się również zauważyć w dzie-
dzinie politycznej, w której stopniowo następowało wyemancypowanie 
się władzy ze sfery sacrum. Władza staje się władzą świecką. Dla kultury 
europejskiej w pewnym sensie śmierć Boga nastąpiła w momencie ścię-
cia na szafocie francuskiego króla. Dopiero sto lat po tym wydarzeniu 
Nietzsche napisał, że „Bóg umarł”, ale w rzeczywistości umarł On dużo 
wcześniej. Wiązało się z tym również załamanie dotychczasowego ob-
razu świata opartego na hierarchii bytów i podwójnej koncepcji czasu: 
wysokiego, świętego, niezmiennego i niskiego, świeckiego. W XX wieku 
cały ten proces zaowocował ostatecznym odejściem filozofii od metafi-
zyki. Zjawisko, które dziś nazywamy postsekularyzmem, narodziło się 
zatem razem z sekularyzacją i trwa od jakichś dwustu lat.

Zastanawiając się nad źródłami tego procesu, chciałbym poddać ana-
lizie jedno z pojęć kluczowych dla współczesnej debaty o miejscu religii: 
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pojęcie odczarowania (die Entzauberung) wprowadzone przez filozo-
fującego socjologa Maxa Webera. Posłużył się on tym terminem, by – 
mówiąc językiem Charlesa Taylora – opisać mentalność społeczeństw, 
które są uczestnikami naszej zracjonalizowanej, zinstrumentalizowanej 
kultury. Zostało już powiedziane, że relacja religii i kultury świeckiej 
nie wyczerpuje się w napięciu między rozumem i wiarą. Obejmuje ona 
również inne elementy: postawy egzystencjalne, pytania o sens i tym 
podobne. Weber dostrzegał to i opisywał bardzo wnikliwie. Świat 
zaczarowany, w jakim żyją ludzie religijni, nie jest po prostu światem 
magii, a jego odczarowanie nie polega jedynie na „odmagizowaniu”. 
Czym zatem jest „odczarowanie”?

Główna, odnosząca się do tej problematyki praca Webera to kla-
syczny już tekst Nauka jako zawód i powołanie (Wissenschaft als Beruf)3,  
zapis wykładu, który Weber wygłosił w Monachium w 1917 roku. 
Bronił w nim tezy, że przedstawiciel nauki to ktoś, kto reprezentuje 
zawód i ma uczyć zawodu, a rzeczą niebezpieczną jest, jeżeli profesor 
poczuje powołanie i zaczyna kształtować ludzkie postawy, propagując 
pewne ideologie czy systemy moralne. To do niego nie należy. Pozo-
staje jednak pytanie, kto ma się tym modelowaniem postaw zajmować. 
Podejmując próbę odpowiedzi, Weber snuł rozważania, by ostatecznie 
zatrzymać swoją uwagę na tym, co wymyka się naukowemu opisowi 
świata. Przyjrzyjmy się dłuższym fragmentom wykładu:

Postęp naukowy jest najistotniejszą częścią składową procesu intelektualizacji, 
któremu podlegamy od tysiącleci i który oceniamy dzisiaj zazwyczaj bardzo 
negatywnie.

Wyjaśnijmy sobie przede wszystkim, co w praktyce oznacza intelektualna 
racjonalizacja dokonująca się dzięki nauce i technice, która idzie w jej ślady. Czy to, 
że dzisiaj każdy, np. wszyscy siedzący tutaj na sali, posiada większą niż Indianin 
czy Hotentot wiedzę o warunkach życiowych, w jakich egzystuje? Bynajmniej. 
Jeśli ktoś z nas jedzie tramwajem, to jeśli nie jest zawodowym fizykiem, nie 
ma żadnego pojęcia o tym, co sprawia, że tramwaj w ogóle jedzie – i nie musi 
tego wiedzieć. Wystarczy mu, że potrafi przewidzieć zachowanie się wagonu 
tramwajowego i dostosuje do niego swoje zachowanie. Nie zna jednak procesu 
produkcji tramwaju i nie wie, co sprawia, że on się porusza. Dziki ma w tym 
względzie o własnych narzędziach daleko większą wiedzę. Albo inny przykład: 

3 Przekład polski Pawła Dybla [w:] Z. Krasnodębski, Max Weber, Warszawa 
1999, s. 199 – 217. Kolejne cytaty w teście pochodzą z tego wydania, w nawiasie za-
znaczono numery stron.
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sposób, w jaki wydajemy dzisiaj pieniądze. Nawet jeśli na sali znajdują się moi 
koledzy po fachu, ekonomiści polityczni, to założę się, że niemal każdy z nich na 
pytanie: jak to się dzieje, że za pieniądze można w ogóle coś – czasem więcej, czasem 
mniej – kupić, udzieli innej odpowiedzi. Dziki natomiast wie dobrze, jak zdobywa 
swe codzienne pożywienie i jakie instytucje są mu w tym pomocne. Wzrastająca 
intelektualizacja i racjonalizacja n ie  oznacza zatem wzrostu powszechnej wiedzy 
o warunkach życiowych, którym podlegamy. Oznacza ona coś innego: wiedzę 
o tym, albo wiarę w to, że gdyby t y l ko  człowiek tego c hc i a ł, to móg łby 
w każdej chwili przekonać się, że nie ma żadnych tajemniczych, nieobliczalnych 
mocy, które by w naszym życiu odgrywały jakąś rolę, ale wszystkie rzeczy można 
w zasadzie opa now ać  przez k a l k u l ac j ę  (s. 206).

Widzimy tu, po pierwsze, nawiązanie do tezy Auguste’a Comte’a, 
który wyróżniał w dziejach ludzkości trzy okresy: magiczny, metafi-
zyczny i naukowy. Dzieje kultury ludzkiej to dzieje kolejnych etapów 
racjonalizacji naszego życia. Weber jest zdania, że w tej racjonalizacji 
szczególne miejsce zajmuje cywilizacja europejska. Jako socjolog, Weber 
nie zastanawia się nad metodologią nauk, próbuje jednak opisać spo-
sób, w jaki ratio jest obecne w świecie. Czytał wcześniej Nietzschego, 
zatem dla niego nauka to nie tylko sposób poznawania, ale też sposób 
panowania nad światem i okazywania mocy. Jak? Poprzez technikę. 
Technika jest sposobem panowania. Cała rzeczywistość jest racjonalna, 
inteligibilna, poddaje się osądowi rozumu, a skoro tak, to możemy ją 
również opanować.

Oznacza to jednak odczarowanie świata. Nie jesteśmy już jak dzicy, którzy 
w takie moce wierzyli i sięgali do magicznych środków, by duchy te opanować 
lub przebłagać. Rolę tę spełniają dziś techniczne środki i kalkulacja. To właśnie 
oznacza przede wszystkim intelektualizacja jako taka.

Czy jednak ów proces odczarowywania dokonujący się od tysiącleci w kulturze 
zachodniej i w ogóle ów „postęp”, którego nauka stanowi organiczną część i siłę 
napędową, posiada jakikolwiek sens wykraczający poza dziedzinę tego, co czysto 
praktyczne i techniczne? (s. 206)

Weber próbuje tutaj dokonać rekonstrukcji obrazu świata (imagina-
rium społecznego) sprzed „odczarowania”. Światem tym rządzą jakieś 
tajemnicze siły, z którymi próbuje się nawiązać kontakt. Taki świat 
jest jednak najgłębiej sensowny, wszystko ma w nim swoje miejsce 
i wartość – również śmierć. Dzieje się tak dzięki odniesieniu do ja-
kiejś transcendencji. A jak to wygląda współcześnie? Czy śmierć jest 
zjawiskiem mającym sens, czy nie? Weber sięga do pism Lwa Tołstoja:
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Odpowiedź Tołstoja brzmi: dla człowieka cywilizowanego nie ma ono sensu. 
A to dlatego, że wprzęgnięte w postęp, w to, co nieskończone, ucywilizowane 
życie jednostki, zgodnie ze swym własnym immanentnym sensem, nie powinno 
mieć końca. Kto bowiem wciągnięty jest w proces postępu, zawsze ma przed sobą 
dalszy postęp: nikt, kto umiera, nie osiąga szczytu, bo ten leży w nieskończoności. 
Abraham czy chłop w zamierzchłych czasach umierali starzy i syci życia […]. 
Człowiek cywilizowany natomiast, wprzęgnięty w proces ciągłego wzbogacania 
cywilizacji własną myślą, wiedzą i problemami, może być wprawdzie zmęczony 
życiem, ale nie jest go syty. […] A skoro śmierć jest pozbawiona sensu, pozbawiona 
jest go również cywilizacja jako taka, która właśnie przez swoją bezsensowną 
postępowość odciska na życiu piętno bezsensowności. Myśl ta powraca ustawicznie 
w późnych powieściach Tołstoja stanowiąc centralny problem jego pisarstwa 
(s. 206 – 207).

Tołstoj zatem odpowiada negatywnie na pytanie o jakiś wyższy, nie-
wyczerpujący się w sferze immanentnej, sens postępu. Weber jednak 
nie uznaje tej odpowiedzi za ostateczną: „Co o tym sądzić? Czy postęp 
jako taki ma widomy, a wykraczający poza sferę techniki sens, który 
sprawiałby, że służenie mu byłoby powołaniem sensownym? Takie 
pytanie trzeba postawić”. I jaka jest w tej nowej wizji świata wartość 
nauki? „Nie jest to już jednak teraz pytanie o powołanie do  nauki, 
czyli problem, czym jest nauka jako powołanie dla kogoś, kto się jej 
poświęca, lecz pytanie inne: jakie jest powołanie nauki  w całości 
ludzkiego życia oraz jaka jest jej wartość?” (s. 207).

W czasie, gdy rodziła się nowożytna nauka, była ona rozumiana jako 
sposób dotarcia do natury. Od tego czasu sporo jednak się zmieniło.

„Nauka jako droga do natury” – dla młodych zabrzmi to niczym bluźnierstwo. 
Nie, na odwrót: uwolnić się od intelektualizmu nauki, żeby powrócić do własnej 
natury i zarazem do natury w ogóle. Bluźnierczo zabrzmi nawet hasło: nauka jako 
droga do sztuki. Jego krytyka jest tutaj zbyteczna. Ale w epoce, w której powstały 
nauki ścisłe, od nauki oczekiwano jeszcze czegoś więcej. Jeśli przypomną sobie 
państwo wypowiedź Swammerdama: „Dowód na boską opatrzność wyprowadzę 
z anatomii wszy”, to dostrzegą, że praca naukowa znajdująca się (pośrednio) pod 
wpływem protestantyzmu i purytanizmu stawiała za swój własny cel drogę do 
Boga (s. 208).

Deizm osiemnastowieczny, szczególnie angielski, specjalizował się 
w tak zwanych dowodach z celowości. Tylko w boskim umyśle mogła 
powstać tak zmyślnie skonstruowana istota jak stonoga. To był również 
czas, kiedy oszczędny kupiec był świadom tego, że jest przeznaczony 
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do zbawienia i powodem tego jest powodzenie w interesach, to zaś 
zmusza go, aby żyć oszczędnie. Weber głosił ten pierwotny kapitalizm, 
twardy, mocny, pobożny, potrafiący łączyć ze sobą naukę, władzę (po-
litykę) i transcendencję.

A dzisiaj? Kto – poza paru profesorami nauk przyrodniczych, co są jak duże 
dzieci – wierzy jeszcze, że wiedza uzyskana w astronomii czy też w biologii, 
fizyce czy chemii może powiedzieć nam cokolwiek o  s en s ie  świata? Czy 
chociażby tylko o tym, w jaki sposób można by natrafić na ślad tego sensu, o ile 
ten w ogóle istnieje? […] Wreszcie: nauka jako droga „do Boga”? Ona, władza 
tak specyficznie obca Bogu? W głębi duszy nikt nie ma przecież w tej kwestii 
wątpliwości, obojętnie czy się przed sobą przyznaje, czy też nie. Uwolnienie od 
racjonalizmu i intelektualizmu nauki jest podstawowym założeniem życia we 
wspólnocie z boskością. Te właśnie albo inne hasła o identycznym sensie słyszy 
się dzisiaj z ust naszej nastawionej religijnie lub poszukującej religijnych przeżyć 
młodzieży (s. 208).

Początek XX wieku to kolejna faza irracjonalizmu w różnych dziedzi-
nach kultury. Sigmund Freud jest w pełni racjonalistą, ale skutkiem 
kulturowym psychoanalizy staje się ostatecznie irracjonalizacja: świa-
domość jest tylko łódeczką, która unosi się na oceanie podświadomości. 
W sztuce mamy do czynienia z surrealizmem. Weber jest przekonany, 
że ta tendencja świadczy o jakichś głębokich poszukiwaniach. Socjo-
loga zadziwia sposób podejścia do tego, co wymyka się racjonalizacji. 
Zaczyna się to mianowicie badać racjonalnymi narzędziami: „Jedyna 
sfera, której intelektualizm do tej pory jeszcze nie opanował, właśnie 
sfera irracjonalności, staje się przedmiotem refleksji i skrupulatnych 
badań. Do tego bowiem sprowadza się praktycznie współczesny in-
telektualistyczny romantyzm irracjonalności” (s. 208). Efekty takich 
przedsięwzięć wydają się paradoksalne:

Po niszczącej krytyce przez Nietzschego owych „ostatnich ludzi”, którzy „wynaleźli 
szczęście”, nie będę już wspominać o tym, że w końcu zaczęto w naiwnym 
optymizmie fetować naukę (to znaczy: opartą na niej technikę opanowywania 
życia) jako drogę do s z c z ę ś c i a. Kto jeszcze w to wierzy poza paru dużymi 
dziećmi, które uchowały się jeszcze na katedrach czy w redakcjach? (s. 208)

Odczarowanie musi zostać doprowadzone do końca: wszelkie elementy 
irracjonalne powinny ostatecznie zostać wyeliminowane. „Niemożność 
naukowej argumentacji na rzecz postaw praktycznych – z wyjątkiem 
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przypadku, gdy rozważane są środki do celu, o którym zakłada się, że 
jest z góry dany  – wypływa z daleko głębszych powodów” (s. 212).

Max Weber stawia w tym momencie fundamentalną tezę. W obec-
nym stanie nasz obraz świata, nasze społeczne imaginarium, jest pęk-
nięte. Żyjemy na dwóch rozchodzących się krach. Chcielibyśmy – mówi 
nam socjolog – za wszelką cenę zrobić coś, żeby te kry na nowo się 
zbiegły. Żeby racjonalność prowadziła nas do możliwości uchwycenia 
sensu, który najgłębiej wynika z życia w bliskości z Bogiem i odwrotnie. 
Tymczasem to pęknięcie wcale się nie zmniejsza. Oto żyjemy w świecie, 
gdzie „politeizm” ( John Stuart Mill twierdził, że politeizm jest kresem 
drogi, jeśli wychodzi się od czystego doświadczenia) oznacza wielość 
wartości, czyli wielość celów, do jakich dąży człowiek. Wartości te jednak 
nie łączą się w spójny obraz świata, lecz tworzą świat skonfliktowany. 
Tak rozumiany politeizm stanowi rezultat odczarowania świata, a nie 
poprzedza go. „Teza ta sformułowana jest niezbyt subtelnie, brzmi pa-
radoksalnie, ale jest w niej coś z prawdy. To właśnie dzisiaj poznaliśmy 
ponownie tę starą prawdę, że coś może być święte nie tylko pomimo, iż 
nie jest piękne, ale właśnie d la tego i  o  i l e  nie jest piękne. […] Ba-
nalna jest też prawda, że coś może być prawdziwe, chociaż nie jest ani 
piękne, ani święte, ani dobre” (s. 212). Chcielibyśmy, żeby to, co jest 
prawdziwe, było jednocześnie piękne i dobre. Tak uczyła nas klasyczna 
metafizyka, jednak ona już nie obowiązuje:

Są to jednak tylko najbardziej elementarne przypadki owej walki bogów po-
szczególnych porządków i wartości. Nie wiem, w jaki sposób chce się „naukowo” 
rozstrzygnąć, czy wa r to ś c iow sz a  jest kultura francuska czy niemiecka. Również 
tutaj toczą ze sobą spór różni bogowie i to po wieczne czasy. Przypomina to stary, 
nie odczarowany jeszcze z bogów i demonów świat, tyle że ma inny sens (s. 212).

Bogowie i demony zatem wciąż istnieją, ale pod innymi imionami. Nie 
mamy jednak żadnego narzędzia, aby rozstrzygnąć, który z nich jest 
bardziej wartościowy, którego sens jest głębszy. „Również dzisiaj bo-
wiem nasze zachowanie przypomina zachowanie starożytnego Greka, 
który składał najpierw ofiarę Afrodycie, potem Apollinowi, przede 
wszystkim zaś każdemu z bogów swojego miasta, tylko zostało ono 
odczarowane i odarte z jego mistycznego, ale wewnętrznie prawdziwe-
go wyrazu” (s. 212). Zwraca tu uwagę przymiotnik „mistyczny”, który 
Weber umieszcza wyraźnie po tej stronie, która podlega odczarowaniu. 
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Odczarowanie to działanie unieważniające mit, magię, mistykę. Przy 
okazji w wizji socjologicznej wszystkie te trzy sfery zostają w pewien 
sposób ze sobą zrównane.

„Również dzisiaj owymi bogami i ich walką włada z pewnością nie 
«nauka», lecz los” (s. 212). Weber, mówiąc to, nie jest jednak prorokiem 
głoszącym nadejście nowej ery, w której ostatecznie wyswobodzimy 
się z wszystkiego, co nas przekracza: z czarów, mistyki, magii. Nauka 
organizuje wielkie obszary naszego życia, ale i tak o tym, jak żyjemy, 
decyduje los. Nauka może nam to co najwyżej uprzyjemnić lub utrudnić, 
przedłużyć lub skrócić.

Można tylko zrozumieć, co o znac z a  boskość dla jednego i drugiego porządku 
albo co oznacza w ich obrębie. Na tym jednak profesor musi po prostu zakończyć 
swoje wywody w sali wykładowej, jakkolwiek naturalnie nie rozwiązał on tym 
samym tkwiącego tu doniosłego problemu ż yc iowego. Głos powinny teraz zabrać 
inne autorytety niż katedra uniwersytecka. Kto odważy się odrzucić ze względów 
naukowych etykę Kazania na Górze, na przykład zdanie: „Nie sprzeciwiaj się złu” 
albo przypowieść o nadstawianiu drugiego policzka. A przecież to oczywiste: 
wypowiedziana została tutaj, patrząc z perspektywy wewnątrzświatowej, etyka 
uwłaczająca ludzkiej godności. Trzeba wybierać między godnością religijną, którą 
etyka ta niesie, i godnością ludzką, która głosi coś całkiem innego: „Sprzeciwiaj się 
złu – w przeciwnym razie staniesz się współodpowiedzialny za jego wszechmoc”. 
Zależnie od przyjętego ostatecznego stanowiska jedno zachowanie jest dla 
człowieka diabłem, a drugie Bogiem, i on sam musi o tym zadecydować. Tyczy 
to przede wszystkim porządków określających życie. Wspaniały racjonalizm 
etyczno-metodycznego sposobu życia, którym przeniknięte jest każde religijne 
proroctwo, zdetronizował to wielobóstwo na rzecz „Jedynego, który jest koniecz-
nością” – następnie zaś, w obliczu faktów życia wewnętrznego i zewnętrznego, 
uznał się zmuszonym do owych kompromisów i relatywizacji, które wszyscy znamy 
z historii chrześcijaństwa. Dzisiaj jednak panuje w religii „dzień powszedni”. 
Liczni odczarowani dawni bogowie przybierają postać bezosobowych mocy, 
powstają ze swoich grobów, dążą do zapanowania nad naszym życiem i zaczynają 
ponownie ze sobą odwieczną walkę (s. 212).

Znajdujemy tu powtarzaną i przez innych współczesnych myślicieli tezę: 
śmierć Boga zapoczątkowuje powrót bogów wygnanych kiedyś przez 
chrześcijaństwo. Paradoksalnie koniec myślenia scjentystycznego i ma-
terialistycznego skłania do powrotu do dawnych wzorców myślenia 
religijnego. Proces sekularyzacji podkopał świat pojęć i wyobrażeń 
chrześcijańskich, w związku z tym wielu powraca do wyobrażeń typo-
wych dla religii kosmicznych.
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„Sprostanie takiej powszedniośc i  stało się jednak bardzo trudne 
dla człowieka współczesnego, a dla młodej generacji w szczególności. 
Wszelka pogoń za przeżyciem pochodzi z tej słabości. Słabością jest 
bowiem, jeśli ktoś nie może spojrzeć w najsurowsze oblicze przezna-
czenia epoki, w jakiej żyje” (s. 212). Nasza surowa epoka skłania nas do 
poszukiwania nowych dróg. Dialektyka sacrum i ratio, napięcie pomiędzy 
sekularnością a postsekularnością, owocuje nieustannym powstawaniem 
rozmaitych ruchów odnowy, począwszy od reformacji:

Tymczasem los naszej kultury polega na tym, że znów staliśmy się prawdy 
świadomi, po tysiącleciu, w którym wspaniały patos etyki chrześcijańskiej 
rzekomo wyłącznie określał nasze zachowanie i nie pozwalał jej dostrzec. 
[…] Naszą sytuację historyczną, od której, jeśli chcemy pozostać wiernymi sobie, 
nie możemy się uwolnić, określa nieuchronnie fakt, że nauka nie jest już dzisiaj 
dobrem służącym zbawieniu i niosącym objawienie darem łaski jasnowidzów 
i proroków, ani też składnikiem rozmyślań filozofów i mędrców nad s ensem 
świata. Nie może służyć wewnętrznej potrzebie człowieka mającego słuch 
religijny to, że ów fakt zasadniczy, iż jego przeznaczeniem jest żyć w czasie bez 
bogów i proroków, przesłania się namiastką, jaką są wszystkie owe proroctwa 
głoszone z katedr (s. 213, 215).

W tym miejscu Weber wprowadza termin, który później wykorzysta 
Jürgen Habermas: „słuch religijny”. Zasadniczym naszym przeznacze-
niem jest żyć w czasie bez bogów i proroków – to kolejne przybliżenie 
pojęcia Entzauberung. Bez bogów i proroków, bez mistyki i mitów. 
Weber przeciwstawia się tym samym również wszelkim formom wyko-
rzystania nauki do tego, by budować programy ocalenia i tym podobne. 
Ideologie w jego przekonaniu też podlegają Entzauberung, temu kry-
tycznemu procesowi odczarowania.

„Los naszej epoki, z właściwą jej racjonalizacją i intelektualizacją, 
a przede wszystkim wraz z zachodzącym w niej odczarowaniem świata, 
polega na tym, że z życia publicznego zniknęły ostateczne i najbardziej 
wysublimowane wartości. Można je odnaleźć albo w pozaświatowej 
domenie mistyki, albo w braterstwie bezpośrednich stosunków łączą-
cych jednostki” (s. 217). Oto skutki odczarowania: jeśli chcemy nadal 
poszukiwać sensu i wartości, pozostaje nam zwrócić się do przeżyć 
mistycznych (religii tych, co na pustyni) lub do – mówiąc językiem Wi-
tolda Gombrowicza – „kościoła międzyludzkiego”. Być może religijność 
czasów postsekularnych prowadzi albo na pustynię, albo w braterski krąg.
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Również i proroctwa głoszone z katedr mogą powołać do życia tylko fanatyczne 
sekty, nigdy zaś prawdziwą wspólnotę. Kto nie może znieść po męsku tego losu 
naszej epoki, temu należy powiedzieć, aby bez zwykłej publicznej reklamy siebie 
jako renegata powrócił lepiej w milczeniu, pełen skromności i prostoty, w szeroko 
i miłosiernie i otwarte ramiona starych kościołów. Nie będą mu w tym czyniły 
one trudności (s. 217).

To się dzieje za cenę „ofiary z intelektu”. Tragiczność tej sytuacji polega 
na tym, że albo przyjmujemy po męsku los naszej epoki, albo powra-
camy do starych kościołów. Wybór jakiejkolwiek innej ewentualności 
byłby oszustwem.

Kiedy Max Weber pisał o odczarowaniu, w Breslau Rudolf Otto 
wydał książkę zatytułowaną Das Heilige (Świętość )4, w której próbo-
wał opisać elementy irracjonalne w religii, a na początku XX stulecia 
William James, jeden z mistrzów Charlesa Taylora, wygłosił wykłady, 
które zostały opublikowane w książce Odmiany doświadczenia religij-
nego5. Prace te poszerzyły jeszcze perspektywę badawczą i pozwoliły 
w nowym świetle spojrzeć na koncepcję Maxa Webera. Zainicjowały 
także dyskusję, która, w mojej opinii, ma swój ciąg dalszy w nurcie 
postsekularnym.

4 R. Otto, Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do ele-
mentów racjonalnych, tłum. B. Kupis, Wrocław 1993.

5 W. James, Odmiany doświadczenia religijnego. Studium ludzkiej natury, tłum. 
J. Hempel, Warszawa 2011.



Sigmund Freud i Martin Buber  
o politeizmie i monoteizmie w historii religii

W roku 1846 Karol Marks napisał pracę Przyczynek do krytyki heglow-
skiej filozofii prawa. Pierwsze zdanie tej pracy brzmi: „W Niemczech 
kr y t yka re l ig i i  jest już w zasadniczych zarysach ukończona”1. Wy-
kazano już, że religia ma źródło tylko i wyłącznie w człowieku, nie jest 
żadnym odniesieniem do ponadempirycznej rzeczywistości. Wielu 
myślicieli dziś podpisałoby się pod tym twierdzeniem, dodając wszak, 
że nie tylko w Niemczech, lecz w całej kulturze zachodniej krytyka 
religii została ukończona, jedynie rok 1846 zamieniliby na 1975 lub 1968.

Dwie prace pozwolą mi zweryfikować tę tezę. Jedna to klasyczna 
pozycja zatytułowana Człowiek imieniem Mojżesz a religia monoteistycz-
na Sigmunda Freuda, druga Mojżesz Martina Bubera. Sigmund Freud 
pisał swoją książkę w latach 30., czyli już u schyłku życia – w 1939 roku 
zmarł na emigracji w Londynie, dokąd uciekł z Wiednia po Anschlussie. 
Znawcy twierdzą, że była to próba ostatecznego rozliczenia się z jego 
własną, rodzimą tradycją, jako Żyda urodzonego niedaleko za granicą 
Polski, w Příborze na Morawach. Pochodził bowiem z żydowskiej ro-
dziny kupieckiej, która w 1860 roku przeniosła się do Wiednia, gdzie 
przyszły twórca psychoanalizy zrobił karierę uniwersytecką. Freudow-
ska metoda podejrzliwości została zastosowana w końcu przez jego 
uczniów wobec niego samego. W rezultacie stwierdzono, że pisząc 
pracę o Mojżeszu, „zabił swojego ojca”2. Mojżesz bowiem uznawany 

1 Cyt. za: K. Marks, F. Engels, O religii, tłum. J. Maliniak, S. Filmus i in., 
Warszawa 1962, s. 28.

2 Zob. L. Wachinger, Martin Buber und Sigmunt Freud, cyt. za: L. Stiehm, 
Posłowie [w:] M. Buber, Mojżesz, tłum. R. Wojnakowski, Warszawa 1998, s. 159.
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jest za ojca tradycji żydowskiej. Freud zabił go, zdemaskowawszy jako 
nie-Żyda i uwolnił się wreszcie od zmory kompleksu Edypa. A dokonał 
tego w wieku ponad dziewięćdziesięciu lat.

Książka Bubera, choć autor nie przyznaje się do tego wprost, zosta-
ła pomyślana jako polemika z Freudem. Buber napisał ją w 1944 roku, 
podczas pobytu w Jerozolimie. Uprzytomnijmy sobie okoliczności jej 
powstania: trwa Holokaust, bezbronni idą do gazu. Martin Buber jest 
przekonany, że następuje ostateczna zagłada Żydów nie tylko w fizycz-
nym, ale i duchowym wymiarze ich egzystencji. Ideologia nazizmu to 
również zamach na tradycję judaizmu, która dawała poczucie tożsa-
mości. Buber zamieścił tylko jeden przypis odnoszący się wprost do 
Freuda. Napisał w nim tak: „Jest rzeczą dziwną i godną pożałowania, 
że tak wybitny badacz jak Zygmunt Freud zdecydował się na opubli-
kowanie zupełnie bezwartościowej pod względem naukowym, opartej 
na bezpodstawnych hipotezach książki, jaką jest Der Mann Moses und 
die monotheistische Religion”3. Buber pomylił się zresztą co do daty jej 
wydania, pisząc, że ukazała się w 1930 roku, podczas gdy w rzeczywi-
stości wydano ją w roku 1939 – roku śmierci Freuda (a napisana została 
pięć lat wcześniej).

Obydwie te książki w pewnym sensie ze sobą rozmawiają. W każdym 
razie Buber rozmawia z Freudem, a rozmowa dotyczy sprawy zupełnie 
fundamentalnej. Czy doświadczenie duchowe, zapoczątkowane i sko-
dyfikowane przez Mojżesza, jest jedynie przejawem działania sił psy-
chicznych, których człowiek nie jest świadomy, czy też stanowi ważne 
doświadczenie, jakiego nie można sprowadzać tylko do gry pomiędzy 
ukrytymi a świadomymi władzami ludzkiej psychiki?

Mówiąc o Freudzie, chciałbym zwrócić uwagę na interesujący fakt. 
Na początku XX wieku, mniej więcej w tym samym czasie, sformułowano 
dwie zupełnie odmienne teorie ludzkiej świadomości. Twórcą jednej był 
Edmund Husserl, który powiedział: wróćmy do rzeczy, tak jak jawią 
nam się one w naszej świadomości. Tak powstała fenomenologia, próba 
poszukiwania punktu wyjścia niepodważalnego dla żadnego sceptycz-
nego argumentu. Jednocześnie Freud przedstawił zupełnie inną wizję 
człowieka, wizję, którą można byłoby nazwać archeologią świadomości. 
Życie psychiczne, jak również rządzące myśleniem emocje i energie, nie 

3 M. Buber, Mojżesz…, s. 161, przypis 1.
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jawią się całe człowiekowi w jego świadomości. Rolą badacza staje się 
zatem poszukiwanie, jakie to nieuświadomione popędy czy też uwew-
nętrznione nakazy oddziałują na człowieka.

Jakie jest miejsce religii w systemie zaproponowanym przez Freuda? 
Otóż jawi się on jako jej demaskator. Chciałbym, abyśmy ów termin 
rozumieli opisowo: „ten, który zdejmuje jakąś maskę”. W Przyszłości 
pewnego złudzenia przedstawia swoje credo metodologiczne: „Nie leży 
w planach tego studium zajmowanie stanowiska co do prawdziwości 
doktryn religijnych”4. Bardzo słusznie, gdyż wykracza to poza kompe-
tencje dziedziny, którą autor reprezentował. Freud zgodnie z regułami 
poprawności naukowej chce się uchronić od dywagacji światopoglądo-
wych. Ale następne zdanie jest dość istotne: „Wystarczy nam uznanie 
ich za złudzenia w ich psychologicznej naturze”5. Co oznacza złudzenie 
w sensie psychologicznym? Złudzenie to coś więcej niż prosty błąd. To 
przejaw świadomości fałszywej. Świadomość fałszywa to taka, która 
nie wie, jakie siły nią rządzą, do której źródeł trzeba dopiero dotrzeć. 
Iluzja polega na tym, że za rzeczywistość bierze się to, czego się pragnie. 
„Pięknie by było, gdyby istniał Bóg”6. Natura byłaby dla nas wtedy 
przychylną Matką, a Bóg zabezpieczałby nasze życie, także i wieczne.

U Freuda pojawiła się już postawa charakterystyczna dla później-
szych, modernistycznych, a może i postmodernistycznych prądów: 
nieufność wobec natury, tego, co jest pragnieniem naturalnym. Sta-
rożytni mówili, że natura nihil facit frustra – „natura nic nie robi na 
próżno”. Nie wchodząc w dyskusję na temat znaczenia terminu „natura”, 
przyjmijmy teraz jej potoczne rozumienie. Światopogląd Freuda jest 
światopoglądem tragicznym, bowiem człowiek jawi się nam uwikłany 
w moc wrogich sił, które za niego decydują o jego losie. Zasada rze-
czywistości, w przeciwieństwie do zasady przyjemności (Lustprinzip), 
jest w gruncie rzeczy zasadą tragiczności, albowiem każde dążenie musi 
prowadzić do frustracji.

Freud staje jednak przed problemem wyjaśnienia, w jaki sposób 
doszło do powstania tej iluzji i jaką ona pełni rolę. Studiując prace 
antropologów kulturowych, przyjmuje pewne założenie, które nie jest 

4 Z. Freud, Kultura jako źródło cierpień, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1995, s. 129.
5 Tamże.
6 Tamże.
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już w tej chwili tak łatwo akceptowane w naukach przyrodniczych. 
Twierdzi mianowicie, że ontogeneza jest powtórzeniem filogenezy. To 
znaczy, że w naszym rozwoju jednostkowym powtarzamy dzieje całego 
gatunku. Na ten pomysł wpadł, studiując związek między działaniami 
religijnymi prymitywnych plemion a czynnościami przymusowymi 
współczesnym neurotyków. Powstanie religii, kultury, moralności jest 
dla niego także źródłem cierpienia. Brzmi tak nawet tytuł jego ważnej 
rozprawy na ten temat – Kultura jako źródło cierpień.

Rzecz ma się następująco: w teoriach pewnych antropologów kul-
turowych istniało przekonanie o pierwotnej hordzie kierowanej przez 
jednego potężnego samca, który rezerwował dla siebie wszystkie samice. 
Pewnego razu młodsi członkowie tejże hordy, zmówiwszy się, zabili ojca. 
Kiedy jednak mord został dokonany, okazało się, że tak naprawdę to 
nieboszczyk zwyciężył, gdyż po śmierci jego władza jeszcze wzrosła. 
Owi młodzieńcy, gnębieni poczuciem winy, wprowadzili jeden nakaz 
i jeden zakaz. Nakaz dotyczył oddawania czci zwierzęciu totemicznemu, 
które miało reprezentować ojca. Było ono oddzielane od stada, raz do 
roku zabijane i spożywane na totemicznej uczcie. Zakazem natomiast 
objęto kontakty seksualne z kobietami ze swojego plemienia. W ten 
sposób jawi się nam psychogeneza religii. Wtedy bowiem powstała cała 
kultura, czyli religia i moralność, która – jak tłumaczy Freud – zbudo-
wana jest na poczuciu winy.

W jaki sposób te ustalenia, notabene dziś raczej odrzucone przez 
historyków i fenomenologów religii, potwierdzają się w praktyce kli-
nicznej? Obserwując chłopców, Freud spostrzega pierwotną miłość do 
zwierząt, która następnie przeradza się w gwałtowną niechęć czy strach. 
Zdaniem Freuda jest to właściwie strach przed ojcem, strach, który 
został przeniesiony z ojca na zwierzę. Dzięki temu przeniesieniu kon-
takty między ojcem a synem mogą być bezkonfliktowe. Wedle Freuda 
z konfliktu pomiędzy dziećmi a rodzicami, przede wszystkim z ojcem, 
wynika obraz Boga jako kogoś, kto narzuca człowiekowi swoje prawo, 
budząc w nim poczucie winy. Ludzkość wytworzyła religię jako próbę 

„oswojenia” tego poczucia winy, a z drugiej strony szukania ocalenia 
w kulcie oddawanym zwierzęciu totemicznemu.

Freud uważał, że Mojżesz rzeczywiście dał swemu ludowi koncepcję 
jedynego Boga. Nie była to jednak koncepcja rdzennie żydowska, to 
znaczy wywodząca się z tradycji hebrajskiej, lecz staroegipska. Ojciec 
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psychoanalizy podziela prezentowany przez rozmaitych historyków 
religii pogląd, że właśnie w starożytnym Egipcie, ściślej za czasów 
XVIII Dynastii, sformułowano po raz pierwszy program monote-
izmu. Tylko wysoka kultura egipska mogła do tego dojść, Hebrajczycy 
byli prostym plemieniem wędrownym, niezdolnym do wytworzenia tak 
wzniosłej idei. Stworzenie koncepcji Boga jedynego to próba powrotu 
do pierwotnego obrazu ojca. Dlatego też pokłady nabożnego lęku, które 
istniały stłumione w kultach totemicznych, ożywiły się pod Synajem. 
Cały lud reagował podziwem i wdzięcznością, że oto znalazł łaskę 
w oczach Boga. Z biegiem czasu musiała jednak obudzić się również 
wrogość – drugi biegun relacji do ojca. „Biblia zawiera bardzo wiele 
obrazów, które przekazują jakieś doświadczenia buntu historycznego na-
rodu wybranego”7. Żydzi sami sobie zarzucają niewierność Ojcu, co po-
woduje kompleks winy, przeradzający się w końcu w nerwicę obsesyjną.

Obserwując dzieje monoteizmu, Freud powiada, że „dalszy rozwój 
przekracza granice judaizmu”8. Neurotyczne poczucie winy ciążyło 
na całym świecie śródziemnomorskim schyłku starożytności. „Świa-
domość winy w tamtej epoce nie ograniczała się do Żydów; jako 
ciemne poczucie nieukontentowania, przeczucie nieszczęścia, którego 
przyczyny nikt nie umiał podać, ogarnęła ona wszystkie ludy basenu 
Morza Śródziemnego9”. Przyczynę tę nazwał wreszcie Żyd, obywatel 
rzymski, Paweł z Tarsu. Tu widać bardzo wyraźnie, że Freud przyjmuje 
tezę podzielaną również przez Friedricha Nietzschego, że to nie Jezus 
Chrystus, ale Paweł z Tarsu jest twórcą chrześcijaństwa, w każdym 
razie doktryny chrześcijańskiej. Co wedle Freuda głosił Paweł z Tarsu? 

„Jesteśmy tak nieszczęśliwi, gdyż zabiliśmy Boga Ojca”10. A oto dobra 
nowina: „Zostaliśmy zbawieni od wszelkiej winy, albowiem jeden z nas 
oddał swe życie, by nas uwolnić”11. Freud dodaje, że nie przyznano się 
do istoty winy, lecz wyrażono to w bardzo mglistej nauce o grzechu 
pierworodnym. Tak więc cień ambiwalencji uczuć do ojca pojawia się 
również i w chrześcijaństwie. Istotą chrześcijaństwa jest pogodzenie 

7 S. Freud, Człowiek imieniem Mojżesz a religia monoteistyczna, tłum. A. Ochocki, 
J. Prokopiuk, Warszawa 1994, s. 158.

8 Tamże.
9 Tamże, s. 159.
10 Tamże.
11 Tamże.



46 I. Postaci: Burzyciele

się z ojcem, ale ponieważ dokonane zostało przez syna, staje się on 
równy ojcu i zajmuje jego miejsce. Chrześcijaństwo, pierwotnie religia 
Ojca, staje się religią Syna. I w tym samym czasie, gdy zadość uczynił 
Ojcu, Syn także osiąga cel swych pragnień skierowanych przeciw Oj-
cu – sam staje się Bogiem obok Ojca.

Tak oto z podświadomości wyrasta Trójca Święta. Jednak Freud 
idzie dalej: Syn staje się Bogiem nie tylko obok Ojca, ale zamiast Niego. 
Chrześcijaństwo zastosowało również i starą zasadę uczty totemicznej, 
mianowicie w czasie Eucharystii spożywając Totem, czyli Ciało Sy-
na. Spożywając totemiczną ofiarę, rozpoznajemy rezultaty tej zbrodni, 
która tak gnębiła ludzi.

Zdaniem Freuda kompleks rodziców pozwala nam rozpoznać źródło 
potrzeby religijnej. W tekście Leonarda da Vinci wspomnienia z dzie-
ciństwa pisze on:

Psychoanaliza zapoznała nas ze ścisłym związkiem między kompleksem ojca 
a wiarą w Boga, pokazała nam, że psychologicznie rzecz biorąc osobowy Bóg nie 
jest nikim innym, jak tylko uwznioślonym ojcem. Codziennie pokazuje nam na 
konkretnych przykładach, jak młodzi ludzie, skoro tylko załamuje się autorytet 
ojca, tracą wiarę religijną. W ten sposób w kompleksie rodziców rozpoznajemy 
źródło potrzeby religijnej: wszechmocny, sprawiedliwy Bóg i dobrotliwa Natura 
wydają się wspaniałymi sublimacjami ojca i matki, czy raczej nowymi formami 
i rekonstrukcjami dziecinnych wyobrażeń o ojcu i matce. Biologicznie rzecz biorąc, 
religijność wywodzi się z utrzymującej się długo bezradności i potrzeby pomocy, 
jakie cechuje małego człowieka, który stwierdziwszy później swe faktyczne 
osamotnienie i słabość wobec wszelkich mocy życia, odczuwa swą sytuację tak, 
jak odczuwał ją w dzieciństwie, a jej beznadziejność stara się zanegować przez 
regresywne odnowienie infantylnych potęg opiekuńczych12.

Zatem religia pełni jedną funkcję pozytywną: jest nerwicą zbiorową, 
która może ratować przed nerwicą indywidualną.

Czasami mówi się, że Freud w dużym stopniu przyczynił się do 
irracjonalizacji kultury, wykazując pozaracjonalne źródła ludzkich za-
chowań, do których musimy się odwołać, aby owe zachowania i działania 
ludzkie zrozumieć i – co może ważniejsze dla psychoterapeutów – aby 
je leczyć. Natomiast on sam widział siebie przede wszystkim jako 

12 S. Freud, Poza zasadą przyjemności, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 2000, 
s. 310 – 311.
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kontynuatora dzieła oświecenia, a nawet jako trzeciego badacza, po 
Mikołaju Koperniku i Charlesie Darwinie, który zasadniczo przyczynił 
się do ukazania człowiekowi jego prawdziwego stanowiska w świecie, 
pozbawiając go zarozumiałego przekonania o swej wyjątkowości. Freud 
odkrył głębsze, utajnione, niezrozumiałe dotąd dla nas źródła naszego 
życia psychicznego.

W 1936 roku odbyła się uroczystość z okazji osiemdziesiątych urodzin 
Freuda, podczas której przemawiał Thomas Mann, pisarz obdarzony 
wielkim autorytetem moralnym. Twierdził on, że Sigmund Freud re-
prezentuje to, co jest najbardziej szlachetne i poetyckie w europejskiej 
kulturze. Dlatego właśnie po Freudzie wszyscy jesteśmy mądrzejsi 
i bardziej swobodni, gdyż dysponujemy wiedzą o źródłach swych neu-
rotycznych lęków.

U źródeł Freudowskich poglądów na temat religii spoczywają jego 
założenia filozoficzne, to znaczy naturalizm i materializm. Spojrzenie 
Martina Bubera jest odmienne. Stał się on jednym z twórców filozofii 
dialogu, która zakłada, iż niepodobna zrozumieć człowieka, opierając się 
na ego lub na zakotwiczonym w ego rozumie. Istota człowieka daje się 
dostrzec w złożonej relacji Ja i Ty. W pojmowaniu fenomenu człowieka 
bardzo ważne jest również rozumienie samej religii. Buber rozróżnia 
religię i religijność. Ta pierwsza jest statyczna, to twarde trwanie przy 
literze tradycji. Religijność natomiast przejawia się nie tyle w relacji do 
anonimowej tradycji, lecz w relacji do drugiego człowieka, i ma charakter 
dynamiczny. Religia jest zimna i skostniała, religijność – rozżarzona, 
jeśli weźmiemy pod uwagę stopień pewnego napięcia emocjonalnego. 
Religia jest zasadą organizującą i stabilizującą, religijność jest zasadą 
twórczą. Religia jest narzucona tradycją; religijność rodzi się zawsze 
od nowa. Religię charakteryzuje bierność owego trwania w tradycji; 
religijność jest aktywna.

To rozróżnienie, będące próbą systematyki dwóch zupełnie odręb-
nych typów doświadczenia religijnego, pokazuje, że diagnoza Freuda, 
pomimo jej redukcjonizmu, mogłaby być zastosowana do tego, co Bu-
ber nazywa religią. Natomiast nie do końca pasowałaby do religijności. 
W tym sensie można powiedzieć, że ta refleksja nad religią podjęła 
w sposób twórczy głos Freuda. Nie odrzuca go, lecz wskazuje, że być 
może jego analizy odnoszą się trafnie do pewnego typu urzeczywist-
niania się religii.
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Jak Buber charakteryzuje postać Mojżesza? Opiera się na badaniach 
historycznych, mając świadomość, że współczesna biblistyka w sposób 
dość krytyczny analizuje wszystkie źródła. Ośmieliłbym się powiedzieć, 
że pod tym względem Buber jest bardziej ostrożny (jako badacz histo-
rycznych źródeł) niż Freud, bezkrytycznie chyba przyjmujący niektóre 
hipotezy etnologiczne, ponieważ pasowały do jego obserwacji klinicz-
nych i do założenia, że każdy w swoim rozwoju osobniczym powtarza 
etapy i konflikty, które ukształtowały całą ludzkość.

W rozprawie o Mojżeszu Buber próbuje odpowiedzieć na pytanie, 
jak w ogóle rozumieć jego postać, gdzie szukać źródeł jej wyobrażenia. 
Często opis postaci jest przedsiębrany poprzez kontrast. Na przeciw-
nika Mojżesza Buber wybiera więc Aarona. „Tutaj idą obok siebie 
i naprzeciw siebie dwa główne typy ludzkie, między którymi rozstrzy-
ga się wewnętrzna historia żydostwa na kształt walki: prorok i kapłan. 
Mojżesz jest tym, który domaga się, który nie jest posłuszny niczemu 
innemu, jak tylko głosowi i nie uznaje niczego innego, jak tylko czyn”13. 
Charakterystyka Mojżesza bardzo dobrze pasuje do tego, co Buber 
nazwał religijnością. Religijność proroka jest dynamiczna, rozżarzona, 
owocna, twórcza, zawsze podejmowana od nowa. „Aaron jest pośred-
nikiem, który jest jednakowo przystępny dla głosów, jak i dla głosu”14. 
Oznacza to, że jest wyczulony na głos ludzi i na ten Głos. Dalej Buber 
pisze o nim: „Przez swoją ukierunkowaną służbę formom sprawia, że 
lud staje się niekarnym. Prorok chce prawdy – kapłan chce mocy. To 
są odwieczne typy historii żydostwa”15.

Dla Bubera jest oczywiste, że Mojżesz nie zaczerpnął koncepcji Boga 
Jedynego z religii egipskiej, albowiem obraz Boga, który można znaleźć 
na kartach Księgi Wyjścia, jest zdecydowanie odmienny od tego, z jakim 
mamy do czynienia w mitologii egipskiej. Nawet gdy tylko jednemu 
z bogów oddawano cześć, to zjawisko to miało charakter henoteizmu 
(wyjąwszy krótki i nietrwały epizod teologii Amenhotepa IV). Henote-
izm jest formą politeizmu charakteryzującą się tym, że jedno z uznanych 
w danym systemie religijnym bóstw staje się w określonych warunkach 

13 Cyt. za: M. Jędraszewski, Martin Buber, „W Drodze” 1985, nr 9, s. 66 – 67.
14 Tamże.
15 Tamże.
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historycznych wyłącznym adresatem czci. Henoteizm nie głosi zasady 
jedyności boga, lecz koncentruje się na samym kulcie religijnym.

Ważnym założeniem Bubera było przekonanie wyrażone właśnie na 
kartach książki o Mojżeszu: „Prawdziwa religijność jest działaniem. Pra-
gnie ona uformować Bezwarunkowe w materii ziemi. Oblicze Boga spo-
czywa niewidzialne w bryle świata; musi zostać wydobyte, wykute. Praco-
wać nad tym, znaczy być religijnym, nic innego”16. Zwróćmy uwagę, jak od-
mienne jest to stwierdzenie w stosunku do potocznych poglądów na religię.

To zadanie, w sposób najbardziej wewnętrzny i bezpośredni, jest nam dane w życiu 
ludzi, które okazuje się otwarte na nasze oddziaływanie jak żadna inna rzecz na 
świecie. Tu, jak nigdzie indziej, jest nam dana do ręki wielość, w której musimy 
wyrżnąć Bożą postać. Wspólnota ludzka to pilne dzieło, które nas oczekuje; 
chaos, który mamy uporządkować, diaspora, którą mamy zebrać, sprzeczność, 
którą mamy pogodzić17.

Działanie to wydobywanie, odsłanianie czy też kształtowanie. Wyma-
gałoby to uściślenia pewnych założeń filozoficznych, ponieważ w prze-
konaniu Bubera nie umniejsza to w niczym transcendencji, czyli faktu, 
iż Bóg jest spoza świata. „Proces kształtowania oblicza” dotyczy sposobu, 
w jakim Bóg urzeczywistnia się tu, w świecie. A urzeczywistnia się 
wówczas, gdy wejdzie w ludzką przestrzeń, czyli ludzką kulturę, ludz-
kie słowo. Dla Martina Bubera Biblia jest słowem, które wypowiedział 
Bóg ludzkimi ustami.

„Bóg nie chce być przez niego [człowieka religijnego – J.A.K.] wierzony, dyskutowany, 
broniony, lecz urzeczywistniany”18. Być religijnym to nie tyle wierzyć w Boga, 
co urzeczywistniać Boga. A skoro tak się sprawy mają, to tło owej religijności 
stanowi zupełnie inny obraz świata niż ten, który można zrekonstruować z po-
glądów Freuda. Jest rzeczą oczywistą, że bardzo wielu ludzi dzięki religii czuje 
się bezpiecznie. Szukają takiej religii, która do końca zaspokoiłaby ich potrzebę 
bezpieczeństwa. Myślę, że bez wielkiego ryzyka można byłoby takiego klienta 
podesłać doktorowi Freudowi. Natomiast „klienci” Martina Bubera reprezentują 
inną opcję. Dla nich urzeczywistniać Boga to zupełnie coś innego, niż szukać 
w Nim tylko i wyłącznie bezpieczeństwa.

Od młodości intrygowała mnie możliwość dialogicznej relacji między 
człowiekiem a Bogiem, a więc faktycznego partnerstwa między człowiekiem 
a Bogiem w dialogu między ziemią a Niebem, którego językiem, zarówno przy 

16 Cyt. za: tamże, s. 67.
17 Cyt. za: tamże.
18 Cyt. za: tamże.
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zagadywaniu, jak i odpowiedzi, jest samo dzianie się, dzianie przebiegające od 
góry do dołu i od dołu do góry. Od momentu zaś, gdy tradycja chasydzka stała 
się fundamentem mojego myślenia, a więc gdzieś od 1905 roku, pytanie to stało 
się dla mnie pytaniem najważniejszym19.

Jaki obraz Boga w stosunku do obrazu rozpoznanego przez nas w tek-
stach Freuda prezentuje Buber w swoim Mojżeszu? Bóg jest tam z jednej 
strony władcą tego oto ludu. Ale nie utożsamia się z żadnym miejscem. 
Charakterystyczne dla kultów politeistycznych było ścisłe powiązanie 
boga z danym terytorium, a to właśnie zostało podważone przez do-
świadczenie Mojżesza.

Wszystko to czyni jednak jego Bóg ukazujący się, przemawiający i objawiający. 
Jest niewidzialny, ale „pozwala się oglądać”, a mianowicie w takich zjawiskach 
przyrody lub wydarzeniach historycznych, w jakich chce być akurat oglądany; 
ludziom, których powołuje, obwieszcza swoje słowa, i to w taki sposób, że słowa 
same z nich wypływają i stają się oni „ustami” Boga20.

To ważne, że przemawia w ten sposób, że pozwala widzieć i pozwala 
słyszeć. A więc opisywana przez Bubera relacja między Bogiem i czło-
wiekiem ma bardzo specyficzny charakter.

W rozdziale zatytułowanym Krzak gorejący Buber analizuje jeden 
z najważniejszych obrazów biblijnych, zawarty w trzecim i czwartym 
rozdziale Księgi Wyjścia. Mojżesz po ucieczce z pałacu faraona pasie 
trzodę u swego teścia Jetry i nagle widzi płonący krzak, płonący, ale 
nie spalający się. Odczytuje to jako znak, podchodzi i słyszy tajemni-
czy głos, wydobywający się z płomienia: zdejmij obuwie, bo miejsce, 
na którym stoisz, jest miejscem świętym. Tam właśnie dochodzi do 
objawienia imienia Boga. To imię Jahwe nie jest wymawiane przez 
prawowiernego Żyda, istnieje tylko w piśmie: JHWH. Cóż znaczy to 
imię, będące zapisem owego zwrotu hebrajskiego Ehje(h)-aszer-Ehje(h) –  

„Jestem, który Jestem”? Buber przykłada bardzo wielką wagę do wy-
jaśnienia tego imienia, bowiem w jego przekonaniu wskazuje ono 
na jakąś nieredukowalność doświadczenia religijnego, które stało się 

19 Cyt. za: J. Doktór, Wstęp [do:] M. Buber, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, 
tłum. J. Doktór, Warszawa 1992, s. 12 – 13.

20 M. Buber, Mojżesz…, s. 9.
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udziałem Mojżesza. Tłumaczy je następująco: „Ja jestem i będę obec-
ny”21. W żadnej innej tradycji religijnej nie można znaleźć porównania 
dla tego imienia. Taką odpowiedź na pytanie Mojżesza: „Kim jesteś? 
wyjaw mi swoje imię”, można byłoby interpretować jako uchylenie się 
od odpowiedzi. Ale Buber widzi to inaczej. Nie chodzi o to, że Bóg chce 
zachować dystans. „Ja jestem i będę obecny” to właściwa odpowiedź 

„udzielona zegipcjonizowanym i wierzącym w magię, zarażonym ma-
gizmem technicznym: Wzywanie mnie jest bezcelowe, zgodnie z moją 
naturą zawsze wspomagam tych, którymi się opiekuję, a obwieszczam 
wam właśnie, że zaopiekuję się wami”22. Słowa te padają w kontekście 
kultury egipskiej, w której panowało przekonanie, że poznanie imienia 
oznacza sprawowanie władzy nad jego posiadaczem. Magia opiera się 
na przeświadczeniu, iż posiadamy zgoła fizyczne sposoby i psychicz-
ne mechanizmy, które pozwalają nam władać świętym przedmiotem. 
W religijności egipskiej przejawiało się to w ten sposób, że gdy jakiś 
bóg nie spełnił życzeń kapłana, to kapłan groził mu wyjawieniem jego 
imienia demonom. Na tym polegała władza kapłana nad tym bogiem.

Tutaj natomiast sytuacja została odwrócona. Buber twierdził, że 
prawdziwa religijność to urzeczywistnianie obrazu Boga w świecie. 
W judaizmie, jego zdaniem, dochodzi do głosu zupełnie nowy typ 
świadomości religijnej. Świadomość ta nie może zostać sprowadzona 
do owej magicznej relacji, w której człowiek posiada możliwość wy-
wierania nacisku na Boga. To Jahwe-Adonai, Jeden ponad wszystkim, 
jest Panem całej rzeczywistości. „Jestem i będę obecny”. Jego Obec-
ność jest zarówno błogosławiona, szlachetna, dająca ludziom nadzieję 
zwycięstwa, ale też w pewnym sensie groźna. Buber podsumowuje 
opis tej sceny następującym zdaniem: „Podczas rozmowy przy krzaku 
gorejącym religia zostaje odmagiczniona”23. Następuje fundamentalny 
rozdział pomiędzy magią a religią, a raczej religijnością.

Wydaje się, że mimo wszelkich różnic Buber zgadza się tutaj 
z Emmanuelem Levinasem, który krytykował religie pogańskie, a na-
wet inne tradycje religijne kierujące się potrzebą, a nie pragnieniem. 

21 Zob. tamże, s. 44.
22 Tamże, s. 42 – 43.
23 Tamże, s. 43.
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Wykorzystywanie religii do zaspokajania własnych potrzeb mieści się 
w pojęciu magii, którą Levinas (podobnie jak tutaj Buber) zdecydo-
wanie odrzuca.

Obecność Boga jest nie tylko kiedyś i gdzieś, ale w każdym TE-
RAZ i w każdym TUTAJ. Dodatkowo, dodaje Buber, „słowa takie jak 
Ehje(h)-aszer-Ehje(h) nie należą do sfery literatury, lecz do sfery za-
łożycielskiej”24. Nie zrodziły się przy biurku. Jeżeli teologia rodzi się 
właśnie przy biurku, to te słowa stanowią „prateologię”, myśl, która jak 
błyskawica otwiera nowe horyzonty przed ludzkością. Koncepcja sfery 
założycielskiej jest bardzo interesująca jako próba przeciwstawienia się 
rozmaitym próbom redukcjonizmu i sprowadzania wszystkiego do na-
pięcia pomiędzy świadomą i nieświadomą częścią naszej psychiki. Freud 
głosił, że człowiek kieruje się zasadą przyjemności, a raczej naprawdę 
to ona kieruje człowiekiem. Zasada tragiczności w sposób fundamen-
talny odbierała człowiekowi perspektywę wolności w kształtowaniu 
życia. Jeżeli przyjmiemy, że dane jest nam czasami dotknięcie owej sfery 
założycielskiej, jakiegoś błysku i głębi myśli, która w twórczy sposób 
otwiera przed nami nowe obszary rzeczywistości, to tym samym też 
odkrywamy wielkie pokłady wolności.

24 Tamże, s. 45.
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Postawiłem już tezę, że na gruncie filozofii religii problematyka związana 
z postsekularyzmem rodziła się na przełomie XIX i XX wieku. Studiu-
jąc źródła napięcia pomiędzy ratio i sacrum, można zaobserwować, że 
węzeł tego sporu zawiązał się na początku XX wieku. To właśnie w tym 
czasie Max Weber mówił o „odczarowaniu” i postawił dość radykalną 
diagnozę. Wynikało z niej, że znajdujemy się w sytuacji, w której czysto 
naukowy rozum ogarnia całe nasze życie, choć jednocześnie stajemy 
wobec wielkiego problemu sensu życia1.

Dla filozoficznej refleksji nad religią istotne znaczenie miał nurt 
teologii protestanckiej XIX wieku, który określony został jako teolo-
gia liberalna. Należał do niego profesor teologii ewangelickiej Ernst 
Troeltsch, który wykładał w Bonn i Heidelbergu. W 1915 roku został 
profesorem w Berlinie i tam objął katedrę po Friedrichu Schleierma-
cherze (wcześniej wykładał na niej Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
i jego uczniowie). Za czasów Troeltscha została ona przemianowana 
na Katedrę Filozofii Kultury, Historii Religii i Historii Religii Chrze-
ścijańskiej. Charakterystyczne, że w drugiej połowie XIX wieku cały 
szereg uniwersytetów niemieckich zmieniał nazwy wydziałów i katedr 
teologicznych na wydziały i katedry religioznawstwa. Również w tym 
wymiarze przejawiał się proces postępującej sekularyzacji. Można 
powiedzieć, że w tym czasie mistrzami myślenia o religii w obszarze 
niemieckojęzycznym byli Immanuel Kant i Friedrich Schleiermacher. 

1 Zob. rozdział Między ratio a sacrum. Max Weber przygotowuje postsekularyzm, 
s. 31  – 40.
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Spróbuję uzasadnić tezę, że Ernst Troeltsch starał się pogodzić obydwa 
te kierunki myślenia.

Druga połowa XIX wieku to czas rozwoju hermeneutyki i odejścia 
od refleksji czysto systematycznej – w teologii oznaczało to porzu-
cenie dogmatyki, czyli wykładania treści wiary. Miejsce dogmatyki 
zajęła historia religii (należy tu wymienić przede wszystkim nazwisko 
Adolfa Harnacka). Był to moment kryzysu spekulatywnej filozofii re-
ligii i związanej z nią teologii. Badacze zaczęli zauważać, że refleksja 
nad religią musi przebiegać w ramach ogólnej historii kultury. Sam 
Troeltsch zdawał sobie sprawę z napięcia między relatywizmem kul-
turowym a potrzebą religijnej pewności. W takim kontekście pojawia 
się u niego określenie „religijne a priori”. Przywołuje je po raz pierwszy 
w swojej pracy Wesen der Religion und der Religionswissenschaft [Istota 
religii i religioznawstwa]2. Komentatorzy zwracają uwagę, że Troeltsch 
użył słowa Wesen, czyli „istota” religii, a nie, jak u Hegla, „pojęcie” religii. 
Szukał jej cech wyróżniających, pozwalających zidentyfikować, jakie 
treści składają się na to, co nazywamy religią.

W odkryciu Wesen der Religion nie miała pomóc „teologia” (ten 
termin Troeltsch ograniczał do refleksji natury dogmatycznej) ani 

„filozofia religii”, lecz miało do tego doprowadzić „religioznawstwo” 
w rozumieniu nie różnych wyspecjalizowanych nauk, jak psychologia 
religii, socjologia religii, statystyka religii, geografia religii, tylko uj-
mowane jako ogólna teoria religii (której istotną częścią była filozofia 
religii). Tak rozumiane religioznawstwo winno bazować na psychologii, 
ale w odróżnieniu od klasycznej jej wersji nie może pomijać problemu 
prawdy religijnej. Troeltsch był pod wpływem lektury Doświadczeń re-
ligijnych Williama Jamesa, różniło go jednak od Jamesa to, że dla tego 
ostatniego problem prawdy religijnej był problemem drugorzędnym, 
w zasadzie niemożliwym do podjęcia przez filozofa – ważne, żeby 
religia była skuteczna. Troeltsch natomiast problem prawdy religijnej 
definiuje jako podstawowe zagadnienie całej kultury naukowej XVIII 
i XIX stulecia. Kant wyróżnił nauki dedukcyjne (takie jak matematyka, 
geometria) i empiryczne. Te pierwsze dają wiedzę pewną, drugie praw-
dopodobną, co rodzi napięcie między racjonalizmem, który posługuje 

2 E. Troeltsch, Zur religiösen Lage, Religionsphilosophie und Ethik [w:] tegoż, 
Gesammelte Schriften, Bd. II, Tübingen 1913.
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się określonymi i zdefiniowanymi pojęciami, a szeroko rozumianym 
empiryzmem. Dla Troeltscha postać empiryczną religioznawstwa sta-
nowi psychologia religii i to ona daje nam punkt wyjścia: obserwacje, 
opis różnych odmian doświadczenia religijnego, które stanowią podsta-
wę dla refleksji epistemologicznej, czyli pytania o wartość poznawczą 
religii. Psychologia religii powinna się skoncentrować na opisie naj-
bardziej podstawowych form, w których wyraża się postawa religijna. 
Troeltsch polemizuje z rozpowszechnionym w XIX wieku naturali-
zmem, idąc w tym względzie za Jamesem uważającym świadomość za 
coś różnego od procesów fizjologicznych, w których wszak przeżycia 
psychologiczne są zakorzenione. Aby zrozumieć, trzeba najpierw opi-
sać. To ważniejsze niż szukanie wyjaśnień genetycznych, zarówno tych 
wskazujących na czysto fizjologiczne uwarunkowanie pewnych stanów 
psychicznych, które określamy jako religijne, jak i takich wyjaśnień, 
w których poszukiwano najwcześniejszej postaci religii, uważając, że 
gdy uchwycimy najstarszą w sensie historycznym jej postać, to w ten 
sposób będziemy potrafili wyjaśnić istotę zjawiska. Troeltsch nie zgadza 
się z takim podejściem badawczym, jego stanowisko jest zbliżone do 
postawy fenomenologicznej, która sprawę istoty czy struktury stawia 
na pierwszym miejscu.

Osadzenie refleksji nad religią w psychologii w rozumieniu james-
owskim nie wyklucza sądu krytycznego. Terminu „krytycyzm” używam 
tutaj w sensie kantowskim, krytyczny to rozróżniający. Troeltsch uważał, 
że przy opisie psychologicznych doświadczeń religijnych trzeba znaleźć 
jakieś kryterium, które by pozwoliło oddzielić doświadczenia centralne 
od objawów peryferycznych. Zaproponował, żeby za taki „centralny” 
stan religijny uznać wiarę w boską obecność. Boską w znaczeniu „sfe-
ry boskości”, gdyż na tym etapie nie przesądza się, czy przedmiotem 
doświadczenia religijnego jest Bóg, bogowie czy jeszcze coś innego 
o charakterze absolutnym. Troeltsch zdawał sobie sprawę, że w świado-
mości religijnej mają swój udział emocje i wola, również postawy etyczne, 
obrazowy język mityczny, ale są one podporządkowane centrum. Za 
Kantem nazywa je parerga, przejawami ubocznymi. James koncentrował 
się na opisie indywidualnych, jednostkowych doświadczeń religijnych, 
natomiast Troeltsch zauważa, że doświadczenia religijne mają nie tylko 
charakter indywidualny, ale również społeczny. Ukazanie tych dwóch 
pól obserwacji psychologii, zarówno społecznego, jak i indywidualnego, 
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skłaniało go do przychylenia się do tezy, że najczystszą istotą religii 
jest mistyka, rozumiana jako świadomość bezpośredniej obecności 
boskiej mocy. Bezpośredniej, czyli niezapośredniczonej w żadnych 
działaniach ceremonialnych, w żadnych pojęciach, w żadnym języku, 
w żadnym symbolu.

Wiedza o religii oparta na psychologii religii ma zastąpić zarówno 
teologię dogmatyczną, jak i teologię naturalną. Troeltsch uważa za 
fałszywą tezę Auguste’a Comte’a, który mówił o trzech etapach roz-
woju ludzkości: mitologicznym, metafizycznym i naukowym, mającym 
całkowicie wyeliminować postawę religijną i metafizyczną. Religia nie 
zniknęła, do zadań badaczy należy zatem opisanie i zrozumienie tego, 
jak jawi się obecnie. Jeżeli teoria religii ma być krytyczna (w znaczeniu 
kantowskim), to musi postawić pytanie o wartość poznawczą doświad-
czenia religijnego. Do tej pory psychologia nie podejmowała problemu 
prawdy, nie było to jej zadanie. Jako posługująca się metodą empiryczną, 
nie miała ku temu odpowiednich środków, nie była w stanie orzekać, czy 
Bóg, którego dana osoba doświadczyła, istnieje niezależnie od stanów 
jej świadomości czy nie. Mogła co najwyżej opisać funkcjonowanie 
pojęcia czy obrazu Boga w ramach danej tradycji religijnej. Psychologia 
nie potrafi też rozstrzygnąć ważnego problemu: jakie miejsce zajmuje 
poznanie religijne w ogólnej teorii poznania ludzkiego. William James 
mówił o nadzwyczajnych stanach świadomości, tym samym stwierdzając, 
że poznanie religijne wykracza poza kryteria, które stosujemy zarówno 
w potocznej, jak i w naukowej teorii poznania. Próbował ustalić kryte-
ria alternatywne, wskazując na pełnię świadomości, integralny rozwój, 
dostosowanie człowieka do warunków bytowych, włącznie z odpowie-
dzią na pytanie o sens i tym podobne. Ernst Troeltsch zadaje wobec 
tego trafne pytanie: jak w takim razie odróżnić religię od rozmaitych 
postaw spirytyzmu? Epistemologia krytyczna musi postawić pytanie 
o prawdę religijną. W jaki sposób? Na pewno już nie tak jak filozofia 
religii oparta na metafizyce klasycznej, w której buduje się dowody na 
istnienie Boga – z nią pożegnaliśmy się wraz z Kantem. Jako droga al-
ternatywna pojawia się refleksja nad kategoriami a priori w formowaniu 
idei religijnych. A priori rozumiemy jak u Kanta: to, co jest narzędziem 
naszego poznania w strukturze podmiotowej. Pewna struktura jest wpi-
sana w samą istotę rozumu i pozostaje w relacji z a priori rozumowym 
innych jednostek, co umożliwia porozumienie. Poznanie religijne byłoby 
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syntezą elementów aposteriorycznych, pochodzących z doświadczenia, 
czyli psychologii religii, dziejów religii, które porządkowane są przy 
pomocy religijnego a priori. A priori religijne stanowi samo serce, sam 
rdzeń myśli Troeltscha.

Z jednej strony mamy zatem psychologię, która dostarcza materiału 
empirycznego do badania religii, z drugiej w strukturze naszej świado-
mości mamy religijne a priori, co pozwala zbudować Religionswissenschaft, 
czyli teorię religii. Ważnym elementem wiedzy o religii jest też filozofia 
historii. Widać tutaj wyraźny wpływ Wilhelma Diltheya i refleksji pró-
bującej określić specyfikę nauk humanistycznych. Jeżeli zadaniem nauk 
przyrodniczych jest wyjaśnianie, to celem w naukach humanistycznych 
jest rozumienie wytworów historii i kultury, które są wpisane w czas, 
w dziejowość. Troeltsch dystansuje się tu od Hegla, nie zamierza bu-
dować dialektycznego systemu. Historia dostarcza nam faktów, nie jest 
drogą do dedukcji Absolutu. Gotthold Ephraim Lessing w jednym ze 
swoich tekstów pisze o tym, że Bóg daje człowiekowi myślenie, które 
ulega rozwojowi, najpierw ma formę mistyczną, religijną, aż w końcu 
dochodzi do formy czysto racjonalnej. To dojrzewanie jawi się jako 
dzieło opatrzności, która jednak nie dostarcza niczego prócz tego, co 
człowiek mógłby osiągnąć mocą własnego rozumu3. Troeltsch inter-
pretuje to w taki sposób, że boskie objawienie, począwszy od animizmu, 
w końcu doprowadziło do chrześcijaństwa, czyli najbogatszej i najgłęb-
szej idei religijnej. Kryterium rozwoju jest postępująca uniwersalizacja 
religii, co jest zgodne z religijnym a priori, czyli tym, co dane każdemu 
człowiekowi niezależnie od kultury. Cały wielki świat wielu zróżni-
cowanych tradycji religijnych można ułożyć, nie tak dialektycznie jak 
u Hegla, w pewien system, ale w pewien ciąg ewolucyjny.

Refleksja nad religią osadzona jest także w pewnym horyzoncie 
metafizycznym. Ostatecznie, twierdzi Troeltsch, trzeba opracować 
jakąś metafizyczną koncepcję Boga, która ma umożliwić krytyczną 
i racjonalną apologię religii.

Czym jest religijne a priori? Niewątpliwie właśnie ten element stał 
w centrum poszukiwań dwudziestowiecznej kontynentalnej refleksji nad 

3 G.E. Lessing, Wychowanie rodzaju ludzkiego [w:] Filozofia niemieckiego Oświe-
cenia. Wybrane teksty z historii filozofii, wyb. i wstęp T. Namowicz, K. Sauerland, 
M.J. Siemek, Warszawa 1973, § 4.
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religią. Co w człowieku sprawia, że jest religijny? Klasyczna filozofia 
grecka, wywodząca się od Platona i Arystotelesa, odwoływała się do 
Boga, którego istnienie można uzasadnić filozoficznie (co nie zaprze-
cza możliwości wiary religijnej i jakiegoś rodzaju objawienia), oraz do 
natury ludzkiej i jej celu ostatecznego. Na tym rdzeniu metafizycznym 
powstały światopoglądy trzech wielkich monoteizmów. Ale skoro 
metafizyka klasyczna umarła, jak mamy uzasadnić sensowność religii?

Kategoria a priori re l ig i jnego  u Troeltscha jest wyrazem uznania 
autonomii religii. W podobnym kontekście używają jej potem Rudolf 
Otto i inni myśliciele, którzy w swojej refleksji nad religią posługi-
wali się terminem sacrum. W ich mniemaniu religia ma swoją specyfikę, 
którą można opisać i wyróżnić, a nie jest tylko formą jakiejś fałszywej 
świadomości. Niezależnie od tego, czy problem istnienia Boga w sensie 
konkluzywności dowodów na Jego istnienie zostanie rozstrzygnięty, 
religia istnieje naprawdę, jak mówi Leszek Kołakowski.

Czy możemy jednak powiedzieć, że to religijne a priori ma charakter 
racjonalny? Dla Kanta a priori było strukturą poznawczą rozumu. Tro-
eltsch wyraźnie opowiada się za racjonalizmem krytycznym w znaczeniu 
kantowskim. Czy analizy struktury poznawczej Kanta możemy zasto-
sować do nauki o religii? W dziedzinie religii Kant dokonał jej redukcji 
do elementu etycznego, do imperatywu kategorycznego, który można 
przyjąć jako przykazanie, nie ma jednak takiej konieczności. Czy można 
tak poszerzyć ten termin a priori, żeby się zmieścił w nim nie tylko ele-
ment etyczny, ale i pomieściła się religia w całym jej bogactwie? Takie 
przejawy świadomości i działalności religijnej, jak ceremonie, obrzędy, 
sakramenty, modlitwy i tak dalej, były dla Kanta zupełnie nieistotne, 
chyba że pełniły rolę wychowawczą. Troeltsch nie zgadza się z takim 
stanowiskiem, jego zdaniem świat religii jest o wiele bogatszy – żeby 
się o tym przekonać, wystarczy poczytać Williama Jamesa. Nieuzasad-
nione jest takie postępowanie badawcze, w którym arbitralnie utworzy 
się jakieś pojęcie jako wzór dla rzeczywistych fenomenów.

Troeltsch dokonuje poszerzenia a priori z logicznego na psycholo-
giczne. Gdyby był to udany zabieg, wówczas rzeczywiście mielibyśmy 
metodologiczną podstawę do tego, żeby psychologia religii stała się bazą 
dla nauki o religii, w której miałaby swoje miejsce również filozofia religii, 
przy zachowaniu całego bogactwa religii. Troeltsch zastrzega: chodzi 
mu nie o korektę, ale o poszerzenie interpretacji analiz kantowskich. 
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Fundamentalnym założeniem systemu kantowskiego było to, że logi-
ki nie można sprowadzać do psychologii. Są pewne prawa niezależne 
od subiektywnych przeżyć, rozumienia. Tutaj trzeba rozwinąć myśl 
Kanta, nie możemy przyjmować bowiem, że istnieje tylko zamknięty, 
wyczerpujący system podstawowych a priori, racjonalnych i logicz-
nych – jak twierdził autor Krytyki czystego rozumu. W praktyce ludzie 
posługują się różnymi narzędziami porządkującymi nasze pojmowanie 
rzeczywistości. Przekonanie Kanta wynikało z tego, że racjonalne na-
rzędzia poznania dają nam adekwatny obraz rzeczywistości. Troeltsch 
zwraca jednak uwagę, że istnieją obszary racjonalności ukrytej, jesz-
cze nierozpoznanej. Co więcej, racjonalność jest uwikłana w nieroz-
strzygalny konflikt z ciemnymi obszarami, z irracjonalnością. Ślady 
tego, co mroczne, odnajdujemy we wszystkich tradycjach religijnych. 
Jak wyjaśnić przy pomocy kantowskich kategorii, nie spłycając sensu, 
problem Hioba bądź niezawinione cierpienie? Dla Troeltscha refleksja 
nad religią jest właśnie takim obszarem, na którym rozgrywa się walka 
pomiędzy elementami racjonalnymi i irracjonalnymi. Poznanie praw-
dy religii jest niekończącym się procesem. Kant odwraca się plecami 
do rzeczywiście istniejącej religii w imię religii rozumu, w granicach 
samego, czystego rozumu (reine Vernunft). Hegel uznaje historyczność 
i procesowość prawdy, ale podporządkowanej dialektycznej racjonal-
ności. Wiedza o religii, zdaniem Troeltscha, musi brać pod uwagę całe 
bogactwo doświadczenia religijnego, to znaczy powinna się opierać nie 
tylko na tekstach dogmatycznych czy metafizyce, ale przede wszystkim 
musi być budowana na żywych świadectwach świadomości religijnej, 
jak zapisy medytacji, rozważań, ksiąg pobożnych, nauczania wielkich 
mistrzów duchowych.

Kant mocno podkreśla dychotomię między „ja” empirycznym a „ja” 
transcendentalnym, Troeltsch natomiast postuluje interakcję „ja” em-
pirycznego, czyli mnie oto tutaj będącego, doznającego jakiegoś do-
świadczenia religijnego, które próbuję sobie jakoś uporządkować z pełną 
świadomością, że są w nim całe obszary osłonięte ciemną irracjonalnością, 
z „ja” transcendentalnym. Można powiedzieć, że wysiłek Troeltscha skie-
rowany jest na poszerzenie architektury pojęć kantowskich. Tak rozu-
miane religijne a priori ma wskazać, że religia stanowi prawo normalnej 
świadomości. Każdy rozum ludzki jest religijny, nawet wtedy, gdy nie 
jest tego świadomy. Myślenie Troeltscha zmierzało do uprawomocnienia 
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istniejących pojęć, terminów, zachowań religijnych, po części różnych, 
po części wspólnych dla odmiennych tradycji religijnych. W tym bierze 
początek dwudziestowieczna filozofia religii, która – poszukując tego, 
co specyficzne dla religii – będzie bronić języka mitu przy wsparciu 
krytycznej myśli hermeneutycznej. Inny jej nurt skieruje się ku obronie 
wartości religii przez wskazanie jej ścisłego związku z etyką.



Religijne a priori II: Rudolf Otto

Na przełomie XIX i XX stulecia ukształtował się pewien styl refleksji 
nad religią, który można by nazwać „figurą trójkąta”. Wierzchołki tego 
trójkąta stanowią: filozofia, teologia i religioznawstwo.

 
filozofia

 teologia religioznawstwo

Filozofia po okresie rozwoju spekulatywnej myśli Heglowskiej w drugiej 
połowie XIX wieku przeżywa kryzys, natomiast chętnie czytany i ko-
mentowany jest Immanuel Kant. Teologia jako przedmiot wykładany 
na wydziałach uniwersyteckich to przede wszystkim teologia liberalna, 
która poszukuje metody uzgodnienia objawienia z rozumem (często 
kosztem tego pierwszego). Prężnie rozwija się religioznawstwo, które 
poszerza wiedzę o złożoności fenomenu religijnego. Dzięki temu za-
uważono, że badając religię, nie trzeba koncentrować się na jej wymia-
rze doktrynalnym, na obrazie Boga i świata, choć oczywiście stanowią 
one ważną jej część. Religia jednak w pierwszym rzędzie wydarza się 
w modlitwie, w akcie procesji, w ceremoniach, w zawieraniu małżeń-
stwa czy przyjmowaniu dziecka. Religia jest wydarzeniem i nie można 
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jej sprowadzać wyłącznie do elementu myślowego, jak to zrobił Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel.

Istoty religii poszukiwano na różne sposoby. Jednym z pomysłów 
była próba odnalezienia jej najstarszej postaci, połączona z przekona-
niem, że to właśnie w tej postaci objawi się w najczystszej formie to, co 
istotne w religii1. Tą drogą poszedł między innymi niemiecki uczony 
Friedrich Max Müller (1823 – 1900). W swojej pracy Introduction to 
the Science of Religion twierdził, że badając język (sam był filologiem, 
znawcą sanskrytu, a sanskryt uważano za najstarszy język indoeuro-
pejski), można dotrzeć do najbardziej autentycznej religii, „najstarszej 
i najprawdziwszej z tego wszystkiego, co można znaleźć w świątyniach, 
meczetach, synagogach i kościołach”2. Wszystkie późniejsze fenomeny 
religijne, jego zdaniem, zawierały się in nuce w tych najstarszych tra-
dycjach, wyrażonych w literaturze wedyjskiej.

Z kolei niemiecki psycholog eksperymentalny Wilhelm Wundt 
(1832 – 1920) w swojej Völkerpsychologie [Psychologia narodów] zapro-
ponował ewolucyjną teorię religii jako fenomenu społecznego, tworu 
zbiorowej wyobraźni. Postawił w niej następującą tezę: zanim w reli-
giach pojawiły się postaci boskie jako przedmiot czci, mamy w nich 
do czynienia z nakazami i zakazami regulującymi relację człowieka 
do tego, co zostało określone jako tabu. Tabu to coś, czego nie można 
dotknąć bez narażenia się na niebezpieczeństwo3. Negatywna świę-
tość tabu oraz pozytywna świętość mana to terminy, które pod koniec 
XIX wieku zaczęli stosować europejscy i amerykańscy teoretycy religii, 
aby wskazywać na najbardziej rozpowszechnioną, najprostszą, najbar-
dziej fundamentalną i przypuszczalnie pierwotną cechę religii w całej 
ludzkiej kulturze.

Na badaniach Wundta oparł się przy pisaniu swojej książki Totem 
i tabu w 1912 roku Sigmund Freud, wskazując przy tym na analogię 
między kompulsywnymi działaniami nerwicowców a zachowaniami 
religijnymi. To dało mu podstawę do tezy, że religia jest nerwicą, ale 

1 Była o tym mowa w poprzednim rozdziale, s. 55 – 62.
2 Cyt. za: J. Greisch, Le buisson ardent et les lumieres de la raison. L’invention de 

la philosophie de la religion. T. II. Les approches phenomenologiques et analityques, Paris 
2002, s. 73. Jeśli nie podano inaczej, tłumaczenie: J.A.K.

3 W. Wundt, Voelkerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von 
Sprache, Mythus Und Sitte 2. Band: Mythus und Religion, 2. Teil, Leipzig 1906, s. 300 – 318.
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zbiorową, w tym sensie odgrywa pozytywną rolę, gdyż chroni przed 
nerwicą osobistą.

Wspominam o tych badaczach, aby zaznaczyć, że koncepcja sacrum 
(das Heilige) Rudolfa Otta narodziła się w konkretnym kontekście. 
Wcześniej wszelkie debaty o religii były debatami na temat Boga, 
postaci boskich i tym podobnych. Religioznawstwo przesunęło zain-
teresowanie w innym kierunku, zauważając, że przedmiot, do którego 
zwraca się człowiek religijny, nie zawsze musi być określany jako bóg 
w sensie osobowym, że istnieje jakaś bardziej pierwotna forma religii, 
w której ważną rolę odgrywa świętość nieosobowa.

Otto nie posłużył się słowem „święty” w formie rzeczownikowej 
(das Heilige) jako pierwszy; to rozróżnienie można przypisać niemiec-
kiemu filozofowi Wilhelmowi Windelbandowi (1848 – 1916)4. Win-
delband był neokantystą, który w dużym stopniu przyczynił się do 
nowego odczytania myśli Kanta, szczególnie jego koncepcji a priori, 
co było mu potrzebne do zbudowania krytycznej filozofii wartości. 
Sam Windelband nie był może wybitnym myślicielem, ale swoją pra-
cą zainspirował wielu – niewątpliwie Max Scheler w dużym stopniu 
nawiązywał do jego teorii wartości. Windelband zwracał uwagę, że 
dotychczas, mówiąc o religii, kładziono nacisk na prawdę (jak u Hegla), 
świadomość obowiązku (u Kanta) czy uczucie zależności (u Friedricha 
Schleiermachera). Takie podejścia nie wydawały mu się słuszne. On sam 
jako jeden z pierwszych zaproponował rozważenie terminu „świętość” 
jako wyznacznika religii.

Jako że świętość nie sprowadza się ani do sfery logicznej, ani etycznej, 
ani estetycznej, Windelband widzi konieczność poszerzenia pojęcia 
a priori o to, co u Kanta nazywa się „złudzeniem transcendentalnym”. 
Twierdzi przy tym, że nasza władza poznawcza jest bogatsza niż to, co 
opisuje Kant w systemie filozofii krytycznej. Kant zarysował granice 
poznania racjonalnego, ale człowiek dąży do poznania jeszcze czegoś 
więcej. We wstępie do Krytyki czystego rozumu jest takie zdanie: „Rozum 
ludzki spotyka się w pewnym rodzaju swych poznań ze szczególnym 
losem: dręczą go pytania, których nie może uchylić, albowiem zadaje 

4 W. Windelband, Das Heilige. Skizze zur Religionsphilosophie [w:] tegoż, Prae-
ludien. Aufsätze Und Reden zur Philosophie Und ihrer Geschichte, Bd. 2, Tübingen 
1916, s. 295 – 332.
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mu je własna jego natura, ale na które nie może również odpowiedzieć, 
albowiem przewyższają one wszelką jego możność”5. I dalej Kant tłu-
maczy, czego dotyczą te pytania: „Tymi niedającymi się uniknąć zagad-
nieniami samego czystego rozumu są Bóg, wolność i nieśmiertelność”6. 
Złudzenia transcendentalne obejmują poznanie, które jest poznaniem 
wartościowym, ale wykracza poza obszar refleksji racjonalnej. Czy złu-
dzenie transcendentalne jest iluzją? Nie, nie jest projekcją ludzkiego 
myślenia, aczkolwiek stanowi odpowiedź na pytania człowieka. Kant 
widzi tę sprawę inaczej niż Francis Bacon, który jako „idole” opisuje 
te formy poznania, które są wyrazem ludzkich pragnień. Z tego tytułu 
są one co najmniej podejrzane, a na pewno nie można ich traktować 
jako źródła wartościowego poznania. Kant z całą powagą podchodzi do 
poszukiwań odpowiedzi na zagadnienia stawiane przez czysty rozum: 
Boga, wolności, nieśmiertelności:

Platon z pewnością trafnie zauważył, że nasza władza poznawcza odczuwa 
znacznie wyższe potrzeby niż samo sylabizowanie zjawisk wedle jedności 
syntetycznej, by je móc odczytać jako doświadczenie i że nasz rozum w sposób 
naturalny wznosi się do poznań, które sięgają o wiele za daleko na to, żeby 
jakikolwiek przedmiot, o którym może nas pouczyć doświadczenie, mógł się 
kiedykolwiek z nimi dokładnie zgadzać. A mimo to mają one swoją realność 
i nie są wcale urojeniami 7.

Innymi słowy, Kant pokazuje, że główne idee tożsamości osobowej, 
wolności i Boga są postulatami, ale nie można zanegować ich realności.

Przekonanie to będzie stanowić punkt wyjścia dla Wildenbanda. 
Realności Boga, wolności i tożsamości są krystalizacją tego uzdolnienia 
ludzkiego rozumu, które ów rozum posiada, zanim nastąpi jakiekolwiek 
doświadczenie. W tym sensie jest to a priori otwierające człowieka 
na sacrum. Treść poznawcza tego sacrum jest empiryczna i ma różne 
postaci. Natomiast sam fakt, że człowiek różnym przedmiotom, zja-
wiskom, działaniom przypisuje cechę świętości (świętości jako pewnej 
jakości bytu, a nie świętości w znaczeniu doskonałości etycznej), jest 
niezaprzeczalny. W tym sensie, powiada Windelband, świętość jest 
wartością samą w sobie, obok prawdy, dobra i piękna.

5 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, t. 1, tłum. R. Ingarden, Warszawa 1957, s. 7.
6 Tamże.
7 Tenże, Krytyka czystego rozumu, t. 2, tłum. R. Ingarden, Warszawa 1957, s. 23 – 24.



W 1917 roku, pięć lat po wydaniu pracy Windelbanda na temat 
świętości, we Wrocławiu ukazała się książka Das Heilige Rudolfa Otta8, 
którego badania sytuują się na styku tych trzech różnych typów reflek-
sji nad religią: filozofii, religioznawstwa i teologii. Filozofii, bowiem 
koncepcja a priori jest pochodzenia kantowskiego; religioznawstwa 
badającego element racjonalny i irracjonalny w religii; Rudolf Otto 
wykorzystał również swoje wykształcenie teologiczne.

Lektura Windelbanda wzmocniła moje przekonanie, że intencją 
tych, którzy formułowali koncepcję sacrum, było poszukiwanie racjo-
nalnej, a więc obiektywnej podstawy dla religii, tak by zrównoważyć jej 
subiektywny charakter, jaki nadał jej Schleiermacher. Opis religijnego 
a priori byłby próbą odebrania wyłączności refleksji nad doświadcze-
niem religijnym psychologii, która – jak robi to chociażby William 
James – opisuje przede wszystkim przeżycia ludzi religijnych. Na grun-
cie psychologii można oczywiście stawiać interesujące tezy dotyczące 
subiektywnych przeżyć i religijności, ale nie sposób odpowiedzieć na 
pytanie o istotę religii. Religijność jest pewną cechą przeżyć natury 
subiektywnej. Natomiast Rudolf Otto próbuje opracować warunki 
możliwości wszelkiego doświadczenia religijnego, co zapewniłoby 
obiektywność poznania religijnego.

Jeżeli zakres tego, co jawi się człowiekowi religijnemu, nazwiemy 
das Heilige (świętość), to możemy w tym wyróżnić dwa zasadnicze 
elementy: racjonalny i irracjonalny.

to, co racjonalne

(doktryna, etyka, ryt)

numen, numinosum

(misterium tremendum, 

misterium fascinosum)

8 Tłumaczenie polskie Bogdana Kupisa: R. Otto, Świętość. Elementy irracjonalne 
w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, Wrocław 1993.
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Na każdą religię składają się doktryna, rytuał i etyka, które wyrażają 
część racjonalną sacrum. Otto twierdzi, że religijna ortodoksja w ogó-
le, a doktryna chrześcijańska w szczególności, wykazują tendencję do 
racjonalizacji, wręcz do przeoczania pierwiastka irracjonalnego w re-
ligijnym doświadczeniu. To właśnie tego pierwiastka szuka Otto, aby 
scharakteryzować i unaocznić go w Das Heilige jako „coś szczególnie 
specyficznego i wyjątkowego”. W każdej religii jest bowiem także ob-
szar tajemnicy, element irracjonalny, na określenie którego Otto tworzy 
neologizm numinosum. Słowo to wywiódł z łacińskiego terminu numen 
używanego na określenie boskiego ducha czy zlokalizowanej siły, którą 
starożytni Rzymianie dostrzegali w naturze. Numinosum jest dla Otta 
uczuciem, jakiego doznaje istota ludzka w obecności niedostępnej mocy. 
Myśl tę rozwija autor Świętości w trzech kierunkach: jest to świadomość 
tajemnicy (czegoś całkowicie innego niż my sami), która budzi lęk 
(tremendum, coś, co Biblia określa terminem „bojaźń Boża”), a jednak 
równocześnie fascynuje (pociąga nas do szukania z nią kontaktu). Ra-
cjonalne w religii jest zatem to, co da się wypowiedzieć w terminach 
językowych, zaś irracjonalne oznacza niewyrażalne, niemożliwe do 
zakomunikowania w słowach, przekraczające wszelkie nasze kategorie, 
również kategorie moralne. Religia jest nie tylko dziedziną poznania, 
nie tylko zbiorem przepisów etycznych, nie tylko świętym tańcem – to 
wszystko byłoby puste, gdyby nie numen.

Termin numinosum z czasem wszedł do języka badań nad religią, 
zwykle w dwojakim znaczeniu. Według jednego z nich jakość zawiera 
się w doświadczeniu: numinotyczność byłaby aspektem owego doświad-
czenia czy uczucia. W drugim z tych sensów numinosum odnosi się do 
jakości owej domniemanej rzeczywistości ponad jednostką; tworzy ona 
owo doświadczenie czy uczucie lub jest jego przedmiotem, a uczestnicy 
religii i zaangażowani religijnie obserwatorzy utrzymują, że jest rze-
czywistością daleko przekraczającą doświadczenie każdego człowieka. 
W opisie dokonanym przez Otta mieszczą się obie konotacje terminu 
numinosum: „Mówię o szczególnej numinotycznej kategorii znacze-
niowej i wartościującej, a również o numinotycznym usposobien iu, 
które występuje zawsze tam, gdzie ona ma zastosowanie, tzn. tam, gdzie 
jakiś przedmiot uważa się na numinotyczny”9. Otto zatem twierdzi, 

9 Tamże, s. 33.
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że istnieje nie tylko stan umysłu i dziedzina wartości jako dwie różne 
rzeczywistości, lecz że pierwsza z nich łączy się blisko z drugą i tworzy 
dla niej formę świadectwa.

Dokonawszy analizy porównawczej różnych tradycji i doświadczeń 
religijnych, Otto szkicuje pewien schemat porządkujący ich treść w taki 
sposób, że obecność wskazanych przez niego struktur pozwala wyróżnić 
coś jako wydarzenie o charakterze religijnym. Nie możemy się oczy-
wiście spodziewać, że będzie to coś na kształt wzorca geometrycznego, 
ale uważa on, że da się wskazać pewną kategorię a priori umożliwiającą 
odróżnienie doświadczenia religijnego od innych doświadczeń ludzkich. 
Sama struktura ma charakter formalny, jest pusta, zapełnia się w ciągu 
życia oraz zdobywania doświadczeń i wiedzy. Widzenie religijne konkre-
tyzuje się przez cały proces wtajemniczenia, inicjacji, a potem formacji.

Jak się do siebie mają różne typy doświadczeń religijnych, czy da się 
je do siebie nawzajem sprowadzić? Otto twierdzi, że jest to niemożli-
we. Ten wniosek stanie się przedmiotem debaty pomiędzy badaczami 
reprezentującymi taki kierunek refleksji jak Otto a psychologami, któ-
rzy będą sprowadzać wszystko do „odmiennych stanów świadomości”, 
bez odniesienia ich do przedmiotu. Dla Otta to odniesienie do sacrum 
w religii jest kluczowe, można powiedzieć, że jako jeden z pierwszych 
zwraca on uwagę na intencjonalność przeżycia religijnego. Człowiek 
religijny jest przekonany, że jego „uczucie zależności stworzenia” (jak 
modyfikuje Otto określenie Schleiermachera) nie zaistniałoby, gdyby 
nie oddziaływanie sacrum, którego inicjatywa zawsze jest wcześniejsza.

W naszej kulturze szukamy automatycznie racjonalnych, zdro-
worozsądkowych odpowiedzi na pytanie, dlaczego zachowujemy się 
w szczególny sposób, wchodząc na przykład do miejsc kultu, nawet 
jeśli nie jesteśmy uczestnikami danej tradycji religijnej: jesteśmy dobrze 
wychowani, chcemy okazać szacunek wyznawcom. Ale Rudolf Otto 
odpowiedziałby inaczej: w tym miejscu jesteśmy zdolni doświadczyć 
sacrum, nawet jeśli go nie rozumiemy – jest jeszcze taka szczelina, która 
skłania do wzięcia głębszego oddechu. Czy to doświadczenie może 
zostać zagarnięte przez refleksję racjonalną? Czy to jest dzikie sacrum, 
nie do opisania, nie do nazwania, tylko do tańczenia, przeżywania 
i rozmaitych innych dramatów?





Modernizm katolicki i filozofia działania  
Maurice’a Blondela

Modernizm katolicki jest znany nie tyle jako prąd o charakterze inte-
lektualnym, co przede wszystkim o charakterze kulturowo-politycz-
nym (w znaczeniu polityki kościelnej). Wśród jego źródeł intelektu-
alnych możemy wskazać dwie prace. Pierwsza z nich to dzieło Adolfa 
Harnacka Istota chrześcijaństwa. Szesnaście wykładów wobec słuchaczy 
wszystkich fakultetów 1899/1900 w Uniwersytecie Berlińskim1. Książka 
ukazała się w 1900 roku i w ciągu dwóch lat została przetłumaczona 
na ponad dwadzieścia języków. Jako odpowiedź na nią powstała praca, 
wciąż nieprzetłumaczona na język polski, Alfreda Loisy’ego L’Evan-
gile et l ’Eglise [Ewangelia i Kościół]2. Loisy był księdzem, francuskim 
teologiem, wówczas jeszcze wykładowcą Instytutu Katolickiego w Pa-
ryżu – uczelni, która powstała po rozdzieleniu Kościoła od państwa 
w 1870 roku, kiedy to wszystkie wydziały teologiczne zostały usunięte 
z uniwersytetów francuskich. Ta sytuacja dała asumpt do rozwinięcia 
się niezależnej myśli teologicznej.

Kościół rzymskokatolicki właściwie nie uczestniczył czynnie w de-
bacie o religii, która toczyła się od czasów Immanuela Kanta aż do 
końca XIX wieku, nie licząc może kilku prób obrony władzy papie-
skiej. Jedną z ciekawszych było działanie Piusa IX, który wprowadził 
między innymi dwie wielkie reformy w swoim państwie kościelnym: 
zgodził się na budowę kolei żelaznych i oświetlenie gazowe Rzymu, 

1 A. Harnack, Istota chrześcijaństwa. Szesnaście wykładów wobec słuchaczy 
wszystkich fakultetów 1899/1900 w Uniwersytecie Berlińskim, tłum. J. Zacharewicz, 
Warszawa 1909.

2 A. Loisy, L’Evangile et l ’Eglise, Paris 1902.
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natomiast po rewolucji lutowej z 1848 roku stanął mocno na gruncie 
starego reżimu. W opozycji do nowych ruchów socjalistycznych i libe-
ralnych zwołał Sobór Watykański I, podczas którego ogłoszono między 
innymi dekret o nieomylności papieża. W 1878 roku nowym papieżem 
został Leon XIII, którego działania zaowocowały powstaniem ruchu 
myślowego, później określonego jako modernizm. Leon XIII w ency-
klice Rerum Novarum podjął problem społeczny, skutecznie przyczynił 
się do odnowienia myśli katolickiej, zalecając powrót do św. Tomasza, 
ale na zasadzie odejścia od eklektyzmu, który próbowano uprawiać na 
uczelniach kościelnych. To umocniło neoscholastykę od tej pory często 
utożsamianą wręcz z ortodoksją katolicką, ale także stanęło u źródeł 
odnowy intelektualnej (na przykład kardynał Desiré Felicien François 
Joseph Mercier ożywił uniwersytety w Belgii). Leon XIII poparł nowe 
badania Biblii i powołał w tym celu papieską komisję biblijną, której 
zadaniem było zarówno rozwijanie nauk biblijnych, jak i czuwanie nad 
jego właściwym kierunkiem.

Jakie kwestie stały się przedmiotem debaty? Po pierwsze, relacja 
między objawieniem a historią. Jak mają się abstrakcyjne sformułowania, 
wzięte z języka metafizycznego, do przekazu biblijnego, który jest histo-
ryczną opowieścią o jednorazowych wydarzeniach? To zogniskowało się 
szczególnie wokół kwestii, czy Ewangelia daje nam wiarygodny obraz 
Jezusa, i związanej z tym prawdy dogmatycznej określającej, kim jest 
Chrystus. To zagadnienie z kolei powiązane było z problemem histo-
ryczności Jezusa i w ogóle z historycznością wydarzeń opisywanych 
w tak zwanych księgach historycznych (na przykład w Księdze Rodza-
ju). Czy należy interpretować opis stworzenia, zawarty w pierwszym 
i drugim rozdziale Księgi Rodzaju, jako dokument historyczny? Jak 
to się ma do współczesnej wiedzy przyrodniczej, astronomii, do tego, 
o czym mówią nauki nowożytne? W tym miejscu zrodził się następny 
problem, już nie na gruncie metodologii nauk przyrodniczych, lecz 
humanistycznych: problem krytyki źródeł. Historia jako nauka mo-
gła się rozwinąć, gdy opracowano metodę krytycznej analizy źródeł 
i zasad ich interpretacji, co z kolei umożliwiło szereg odkryć. Dowie-
dziono na przykład, że tak zwany przywilej Konstantyna, który nada-
wał papieżowi państwo kościelne, był falsyfikatem utworzonym pięć 
wieków po śmierci Konstantyna w sytuacji walki politycznej między 
papiestwem a cesarstwem rzymskim. Natomiast jeden z ważniejszych 
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tekstów myśli starochrześcijańskiej, o którym sądzono, że jest dziełem 
Dionizego Areopagity, czyli słuchacza kazania św. Pawła w Atenach, 
okazał się dokumentem z VI wieku, napisanym przez syryjskiego mni-
cha, określanego od tej pory mianem Pseudo-Dionizego Areopagity.

Jak się mają te dokumenty do dogmatów, czyli formuł określających 
tożsamość chrześcijaństwa? Powiada się, że dogmat Trójcy Świętej wy-
raża jedność natury i odmienność Trzech Osób. Czy to sformułowanie, 
rozróżniające naturę i osobę, charakterystyczne dla późnohelleńskiej 
kultury wywodzącej się z myśli Platona i Plotyna, jest adekwatnym 
sformułowaniem? Czy nie tylko rzeczywistość, do której się odnosi do-
gmat, ale sama formuła stanowi prawdę katolicką, której trzeba bronić 
aż do przelania krwi? Jaka filozofia za tym stoi? Czy katolicyzm jest 
na stałe związany z jednym systemem filozoficznym? ( Jak wiadomo, 
przynajmniej dwóch wielkich mistrzów zachodniego kościoła było 
związanych z różnymi tradycjami: Augustyn był platonikiem, a Tomasz 
od pewnego momentu arystotelikiem). Co zrobić w takim razie z całą 
nowożytną filozofią, szczególnie po Kancie?

Od czasów Kanta dla filozofii, która zmaga się z problemem religii, 
jako jeden z istotnych problemów rysuje się relacja pomiędzy trans-
cendencją i immanencją. Czy jesteśmy całkowicie zanurzeni w świecie 
immanencji, czyli tym, który jest nam dany bezpośrednio (co wcale nie 
musi od razu oznaczać postawy materialistycznej)? Sam Kant z jednej 
strony zakreślał granice dla rozumu jako granice między innymi prze-
strzeni i czasu, z drugiej formułował postulaty rozumu praktycznego, 
które miały człowieka wyprowadzać poza jego bezpośrednie doświad-
czenie. We Francji i Włoszech na przykład interpretowano myśl Kanta 
w duchu immanentyzmu.

W takim klimacie intelektualnym rozwijał się wśród katolików zu-
pełnie nowy nurt. Jego zwiastunem była, pozostająca nieco na uboczu 
głównych prądów, refleksja Johna Henry’ego Newmana (1801 – 1890), 
anglikańskiego duchownego, kaznodziei, wykładowcy, który w kon-
sekwencji prowadzonych przez siebie badań źródeł chrześcijańskich 
przyjął katolicyzm. Uformowany przez myśl brytyjską, jest on daleki 
od tomistyczno-rzymskiego języka i sposobu myślenia. Jego konwersja 
zrobiła na Anglikach duże wrażenie i miała spore znaczenie kulturowe, 
umocniła tych katolików, którzy przetrwali aż do momentu, kiedy sys-
tem prawny Zjednoczonego Królestwa dopuścił możliwość publicznego 
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wyznawania tej wiary. Gdy Newman został katolikiem, usunięto go 
z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Był on zdecydowanym konserwatystą, 
jednak trzymano go z daleka, bez wpływu na decyzje kurii rzymskiej. 
Został, co prawda, dzięki wstawiennictwu Leona XIII, który mianował 
go kardynałem, zaproszony na Sobór Watykański I, ale nie wziął w nim 
udziału, zasłaniając się brakiem kompetencji. Nigdy nie wypowiedział się 
przeciwko nieomylności papieża. W tym czasie w Instytucie Katolickim 
w Paryżu rozwinęły się studia historyczne. Nie były one zawieszone 
w próżni, stanowiły kontynuację prac hagiograficznych prowadzonych 
w XVII wieku przez tak zwanych bollandystów (współpracowników 
jezuitów). Zmiany w kalendarzu świętych po Soborze Watykańskim II 
to efekt badań bollandystów z XVII wieku.

Symboliczną postacią dla zjawiska modernizmu jest wspomniany 
już Alfred Loisy (1857 – 1940). Jego mistrzem był Ernest Renan, ksiądz 
katolicki, który po swoim wystąpieniu napisał Vie de Jésus (Żywot Jezusa). 
Książka ta dla wielu osób duchownych stanowiła podstawę do medytacji. 
Rzeczywiście, osoba Jezusa została w niej bardzo skrupulatnie opisana 
od strony historycznej, Renan jedynie zanegował bóstwo Jezusa. Lo-
isy słuchał wykładów Renana, jednocześnie studiował teologię, został 
księdzem i zdecydował się na pogłębione studia biblijne. Opanował 
hebrajski, grekę i asyryjski i twierdził, że trzeba badania biblijne cał-
kowicie otworzyć na krytyczne myślenie naukowe. Trzeba szukać tego, 
co jest istotą prawdy teologicznej z pełną swobodą rozumu, jednie pod 
kontrolą sumienia, a nie urzędu kościelnego.

Co to znaczy: wolność badań teologicznych? Czy teolog jest tym, 
który w sposób wiarygodny ma interpretować źródła religijne? W tra-
dycji protestanckiej autorytetami byli prorok, kapłan i profesor teologii, 
w katolicyzmie zrodziło się pytanie o wolność badań. Profesor zajmuje 
się naukowym badaniem, ale jako teolog musi na przykład uzyskać 
zgodę na druk, nie może publikować, jeśli nie ma imprimatur. Czy to 
jest ograniczenie jego wolności? Loisy mówił, że przede wszystkim 
trzeba zmienić metodę pracy teologicznej. Dotąd nie było w kościele 
katolickim naukowego studium Biblii, tezy teologiczne, formułowane 
przez dogmatyków i przekazywane jako prawdy Kościoła, były poda-
wane tylko do interpretacji, bez brania pod uwagę ich źródeł. Loisy 
postulował rozpoczynanie od badania źródeł, nie tylko źródeł pod-
stawowych, czyli Biblii, ale także dotyczących historii idei. Nie należy 
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wykładać prawd dogmatycznych jak systemu geometrii (okoliczności, 
w których Archimedes sformułował swoje prawo, są nieistotne dla 
samej treści tego prawa), prawdy religijne nie są bowiem prawdami 
geometrycznymi, mają swoją historię i niosą ją ze sobą. Ten postulat 
wzbudził niepokój w Kościele. Rozważano, czy rezygnacja z przeko-
nania o absolutnym charakterze prawd przekazywanych przez Biblię 
i przez zdogmatyzowaną naukę Kościoła nie spowoduje subiektywizmu 
i relatywizmu we wnioskach?

Ten problem Loisy rozważał w studium, które napisał, jeszcze zanim 
powstała Ewangelia i Kościół. Twierdził wówczas, że nie chodzi o to, czy 
Biblia zawiera błędy, ale raczej o to, czy zawiera prawdę, i jaki jest typ tej 
prawdy, jak się mają do siebie prawda historyczna i prawda dogmatyczna. 
Nad tą kwestią debatowano również podczas Soboru Watykańskiego 
II, gdzie orzeczono, że prawda Biblii jest prawdą zbawienia, a to, co 
jest prawdą religijną, mówiącą o zbawieniu, nie jest tożsame z prawdą 
historyczną. Ale jak to konkretnie interpretować? Loisy powiada: faktem 
historycznym jest fakt skazania Jezusa z Nazaretu przez namiestnika 
rzymskiego Poncjusza Piłata. Piłat jest postacią historyczną, Jezus 
jest postacią historyczną, ale jak rozumieć zmartwychwstanie? I czym 
w takim razie jest objawienie? Co jest pierwsze: Kościół czy Biblia? 
Marcin Luter twierdził, że Biblia jest nad Kościołem. Alfred Loisy 
uważa natomiast, że Kościół był pierwszy. Kto bowiem zdecydował 
o kanonie, czyli które księgi mają stanowić Biblię, a które nie? I co to 
znaczy, że Kościół zdecydował?

Loisy napisał Ewangelię i Kościół jako polemikę z Adolfem Harnac-
kiem, który był oficjalnym teologiem cesarza Wilhelma II. Harnack 
ogłosił, iż istotą chrześcijaństwa jest przekonanie, że Bóg jest naszym 
Ojcem, a Kościół to zgromadzenie ludzi podzielających to przekonanie, 
z którego wynika, że trzeba kochać Boga i bliźniego. Loisy powiada 
tak: autorzy biblijni posługują się całym szeregiem formuł językowych, 
uciekają się do języka symboli i metafor. Jak należy to interpretować? 
Czy biblijny opis stworzenia świata przekazuje scenariusz sposobu, 
w jaki Bóg stworzył świat, czy to jest tylko mitologiczna opowieść, która 
ma teologiczny cel: przekazać wieść, że Bóg wszystko stworzył? Przy-
chyla się do drugiej możliwości, ale przekonanie większości katolików 
było wtedy bardziej fundamentalistyczne. Istotne jest dla Loisy’ego 
rozpatrywanie relacji między Ewangelią i Kościołem. Zapis Ewangelii 
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przekazuje nie tyle jakiś reportaż o życiu Jezusa i związanych z tym 
faktów, ale wiarę pierwszych chrześcijan, czyli świadomość pierwszego 
pokolenia uczniów i osób bezpośrednio z nimi związanych. Dopiero 
na tej glebie wyrosło sformułowanie wiary w Jezusa jako Syna Bożego. 
To jest już interpretacja, związana z pewnymi prądami występującymi 
w judaizmie hellenistycznym. Filon z Aleksandrii, który żył w tym 
samym czasie co Jezus, dysponował już przejętą od neoplatończyków 
koncepcją Logosu, którą zastosował św. Jan w spisanej przez siebie 
ewangelii. Jezus nigdy nie mówił o sobie, że jest Logosem, czyli zasadą, 
która interpretuje cały świat. Mówił do Boga jak syn. Oto próba znale-
zienia twardego historycznego jądra, które by opisywało postać Jezusa 
i odróżnienia tego, co zostało wprowadzone później przez wierzących. 
Chrześcijaństwo wyrosło z pewnej tradycji, przybrało potem postać 
rozmaitych prądów, które historycznie możemy teraz wydzielić i opisać.

Współczesna hermeneutyka odwołuje się do ogólnego przekonania 
biblistów, że nie można żadnej księgi świętej odrywać od wspólnoty, 
w której ona powstała. To wspólnota jest pierwszym kontekstem in-
terpretacyjnym. Księga rośnie wraz z czytelnikami. Społeczność, która 
swoją tożsamość czerpie z tego, co zostało przekazane w tekście, jedno-
cześnie powoduje, że ta treść wzrasta i rozwija się. W tym sensie można 
powiedzieć, że Loisy i inni moderniści sformułowali zasady interpretacji, 
które z pewnymi korektami przyjęła późniejsza biblistyka. Warto przy-
pomnieć, że mniej więcej w tym czasie, kiedy działał Loisy, w Jerozolimie 
powstała szkoła biblijna założona przez dominikanina ojca Marie-Jose-
pha Lagrange’a (École biblique et archéologique française de Jérusalem).

Praca Loisy’ego dwa lata po wydrukowaniu została wciągnięta na 
indeks kościelny, samego Loisy’ego wykluczono z kapłaństwa, a na-
stępnie ekskomunikowano. W 1907 roku wydana została encyklika 
Pascendi dominici gregis, która potępiła modernizm, ale też określiła, 
czym on jest. Można zatem powiedzieć, że potępiony przez papieża 
modernizm został w gruncie rzeczy przez niego zdefiniowany. Papież 
potępił w niej racjonalizm w podejściu do Biblii (dziś określilibyśmy 
to raczej mianem historyzmu – badanie Biblii tak, jak bada się każdy 
inny dokument bez odwoływania się do wiary). Zdaniem Piusa X należy 
odrzucić wszelkie postacie sekularyzmu wywodzące się z myśli oświece-
niowej, z dużym dystansem trzeba podchodzić do wszystkich osiągnięć 
nauk przyrodniczych i nie można ich przekładać od razu na sposób 
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rozumienia człowieka (to dotyczyło przede wszystkim ewolucjonizmu). 
W encyklice zostały potępione agnostycyzm, błędy epistemologiczne 
i antropologiczne: wprost przywołano nazwiska Immanuela Kanta 
i Henriego Bergsona. Papież zalecał odwołanie się do tomizmu, który 
jest najbardziej adekwatną dla katolików i obowiązującą ich formą filo-
zofii. Profesor Stefan Świeżawski, wybitny historyk filozofii, przekonany 
tomista, powiedział, że nikt nie zrobił takiej krzywdy tomizmowi jak ten, 
kto zdefiniował filozofię jako powinność intelektualną katolika, gdyż 
to hamuje samą filozofię. Niewątpliwie jest rzeczą ważną, że zostało to 
sformułowane w sposób dogmatyczny. Według encykliki Biblia stanowi 
zbiór cytatów potwierdzających dogmaty.

Generalnie rzecz biorąc, Pascendi dominici gregis opisała modernizm 
jako herezję wszystkich herezji. Wszyscy duchowni, którzy mieli obej-
mować jakiekolwiek stanowisko, nie tylko biskupa, ale nawet proboszcza 
czy przeora klasztoru, musieli składać przysięgę antymodernistyczną. 
Dopiero Paweł VI w 1967 roku zniósł ten obowiązek. Bliskim współ-
pracownikiem Piusa X był ksiądz Hubert Benigni, który założył w roku 
1909 Sodalitium Pianum (Sodalicję św. Piusa V). Organizacja ta służyła 
tropieniu modernistów, wszyscy biskupi i przełożeni byli zobowiązani 
składać donosy na teologów, których poglądy odzwierciedlałyby ten 
kierunek. Sytuacja zmieniła się w 1914 roku, gdy po śmierci Piusa X 
wybrano na urząd papieski Benedykta XV. Rozwiązał on Sodalicję 
i ogłosił zniesienie obowiązku donosów.

Filozofia Maurice’a Blondela, myśliciela przez wielu określanego 
jako modernista, była jednym ze źródeł, jakie spowodowały odrodzenie 
nowej teologii, która ostatecznie doprowadziła do Soboru Watykańskie-
go II. Problemem, z jakim się zmierzał Blondel, było takie sformuło-
wanie treści religijnych, które byłoby możliwe do zaaprobowania także 
w kulturze świeckiej. To chyba nie udało się protestantom liberalnym, 
wśród których sprowadzono wszystko na ziemię i ograniczono do etyki 
(Bóg jest Ojcem i trzeba kochać bliźniego). Tożsamość chrześcijań-
ska jest dużo bardziej skomplikowana i złożona, potrzebuje bardziej 
subtelnego narzędzia do analizy tego fenomenu religijnego, jakim jest 
chrześcijaństwo, niż religijne a priori. Trzeba bardziej pogłębionej wizji 
antropologicznej. Filozofia Blondela była próbą zbudowania takiej an-
tropologii, która znalazłaby środki racjonalnego ukazania i uzasadnienia 
współistnienia w myśli religijnej elementów immanencji i transcendencji.



78 I. Postaci: Budowniczowie

Blondel studiował na najważniejszej uczelni francuskiej École nor-
male supérieure, utworzonej przez Napoleona jako przeciwwaga dla 
Sorbony, która reprezentowała bardzo tradycyjny sposób nauczania. 
Jego najważniejsza praca to L’Action [Działanie]3. Wypowiedział w niej 
swoje zasadnicze myśli, a ponieważ spotkał się z licznymi zarzutami, do 
końca życia je tłumaczył, uzupełniał, uzasadniał, rozszerzał i wyjaśniał.

W środowisku filozofów École normale supérieure oskarżono 
Blondela o to, że jego praca ma charakter apologetyczny – na świeckiej 
uczelni nie wypadało reprezentować światopoglądowego stanowiska. 
Blondel bronił się przed tymi zarzutami, wskazując, że chodziło mu 
przede wszystkim o próbę uchwycenia istotnego problemu z dziedziny 
antropologii. O ile Loisy koncentrował się przede wszystkim na sprawie 
czysto historycznej interpretacji Ewangelii, Blondel mówił, że trzeba 
całą refleksję nad religią osadzić dobrze w refleksji nad człowiekiem. 
Dopiero z tego mogą wynikać metody interpretacji faktu religijnego.

Pierwsza obrona tezy L’Action nie zakończyła się rozstrzygnięciem, 
w głosowaniu była równowaga, więc zawieszono ocenę. W międzyczasie 
Blondel wydał inną pracę: Lettre sur les exigences de la pensée contemporaine 
en matière d’apologétique et sur la méthode de la philosophie dans l ’étude du 
problème religieux [List o wymaganiach współczesnej myśli w dziedzinie 
apologetyki i o metodzie filozoficznej w badaniu zagadnienia religii]4. 
Bronił się przeciwko zarzutom z dwóch kierunków, był bowiem z jed-
nej strony atakowany przez takich filozofów jak Léon Brunschvicg, 
z drugiej strony przez myślicieli ortodoksji katolickiej. W tytule został 
ukryty adres, pod który Blondel się zwraca. Apologetyka to część teo-
logii, która (po Soborze Watykańskim II nazwana wprowadzeniem do 
teologii) zbiera argumenty przemawiające za aktem wiary. W tradycji 
odnosiła się ona do racjonalnych (w sensie tomistycznym) przesłanek. 
Z drugiej strony rozprawa ta stanowiła metateorię czy wykład metody, 
którą zastosował Blondel w swojej L’Action.

3 M. Blondel, L’Action. Essai d’une critique de la vie et d’une science de la pratique, 
Paris 1893, późniejsze wydanie: tenże, Problème des causes secondes et le pur agir, vol. 1, 
Paris 1936; Action humaine et les conditions de son aboutissement, vol. 2, Paris 1937.

4 Tenże, Lettre sur les exigences de la pensée contemporaine en matière d’apologéti-
que et sur la méthode de la philosophie dans l ’ étude du problème religieux, „Annales de 
Philosophie Chrétienne” 1896, janvier – juillet, vol. 131.
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Po przeczytaniu listu przeciwnicy Blondela uznali, że choć ma on 
wprawdzie swoje słabości (jak ta, że jest wierzący), to jego praca nauko-
wa jest rzetelna. Objął katedrę na Uniwersytecie w Aix-en-Provence. 
W tym samym czasie sprawa Loisy’ego poruszyła nie tylko kręgi ko-
ścielne, ale także kręgi kulturalne. Blondel sformułował w stosunku do 
niego cały szereg zastrzeżeń, z wymiany listów w roku 1904 powstała 
rozprawka Histoire et dogme [Historia i dogmat]5, w której nie tylko 
wyjaśniał zarzuty, ale także brał w obronę stanowisko Loisy’ego.

W kryzysie modernistycznym zarysowała się również druga od-
słona debaty „wiara (religia) a nauka”. Po raz pierwszy dała o sobie 
znać w czasach Galileusza (chodziło wówczas o problem relacji mię-
dzy nowożytną myślą przyrodniczą a wiedzą płynącą z objawienia), 
tym razem natomiast doszło do konfliktu między współczesną myślą 
humanistyczną, przede wszystkim historyzmem, a wiarą. Dotyczy to 
przede wszystkim momentu namysłu nad tekstami, źródłami religij-
nymi, które same stają się przedmiotem krytycznej refleksji i badań 
historycznych. Można powiedzieć, że w pewnym sensie Blondel był 
Galileuszem tego zwarcia.

Trzeba powiedzieć, że zdaniem Blondela metafizyka tomistyczna 
(do powrotu do niej namawiał Leon XIII) nie nadawała się do podjęcia 
poważnej debaty ze współczesną myślą filozoficzną. Dorobkiem filo-
zofii nowożytnej było ujmowanie bytu od strony refleksji nad czynnym 
podmiotem działającym, od cogito kartezjańskiego do Kanta. Dla tej 
refleksji przedmiot religii, Bóg, jawił się jako transcendens, jeśli nawet 
jakoś dający się uchwycić, to jedynie w abstrakcyjnych, czysto racjonalnie 
definiowalnych pojęciach, jako coś zewnętrznego, co jest odległe od czło-
wieka. Sam Blondel był bardzo oczytany w filozofii współczesnej, dobrze 
znał idealistyczną myśl niemiecką, pozostawał pod dużym wpływem 
Barucha Spinozy i Gottfrieda Wilhelma Leibniza. Co go interesowało 
u Spinozy? Dla autora Etyki w porządku geometrycznym filozofia nie 
była tylko metodologią nauk, ale wiedzą, która ma służyć ostatecznie 
ocaleniu człowieka. Stąd tak charakterystyczne dla jego myśli potrak-
towanie ontologii jako etyki. Jednak zasadniczy opór Blondela w dys-
kusji ze Spinozą budziło to, że ten żydowski filozof podporządkował 

5 Tenże, Histoire et dogme. Les lacunes philosophiques de l ’exégèse moderne, La 
Chapelle-Montligeon 1904.
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człowieka, a przede wszystkim jego działanie, myśli. Człowiek osiąga 
zbawienie poprzez poznanie. Zbawić się – samo słowo salus, czyli zba-
wienie, pojawia się u Spinozy wyraźnie jako cel – to dobrze myśleć, 
przyjąć cały system, czyli przyjąć to, do czego się w zasadzie zmierza.

W poglądach Leibniza interesował Blondela ścisły związek między 
myśleniem a byciem. Sposób myślenia, powiadał Leibniz, wyraźnie 
określa sposób bycia, porządek myśli i porządek poznania są w bliskiej 
relacji. Z tym, że dla Blondela pierwsze w tej relacji jest działanie. Stąd 
pomysł, by zbudować całą filozofię, wychodząc od zupełnie czegoś 
innego niż porządek myśli. Dla niego to, co najbardziej podstawowe, 
to sposób, w jaki człowiek istnieje, a istnieje jako podmiot działający. 
Termin „działanie”, l ’action, jest bardzo szeroki i oznacza każdą ludzką 
czynność, decyzje podejmowane przez wolę są działaniem, działa-
niem jest także myślenie. O specyfice bytu ludzkiego stanowi, że jest 
on urzeczywistniającym się stale w działaniu podmiotem, a działaniu 
towarzyszy myślenie, refleksja, świadomość. Podmiot działający jest 
podmiotem, który można by określić jako empiryczny, to nie jest ego 
transcendentalne fenomenologii, nie jest to też byt, którego podsta-
wowym zadaniem jest poznanie. Komentatorzy Blondela porównują 
podmiot w działaniu do podmiotu u Sørena Kierkegaarda i do podmiotu 
w dwudziestowiecznej myśli egzystencjalistycznej.

Blondel nie chciał zamknąć się tylko w krytycznym myśleniu i zde-
cydowanie odcinał się od Kanta i od jego fundamentalnego rozbicia 
na to, co noumenalne i fenomenalne. Chciał myśleć o człowieku żyją-
cym, którego podstawowy akt, w jakim wyraża się jego życie, stanowi 
akt działania. Działanie jest zawsze spontaniczne, ale nieustannie 
towarzyszy mu refleksja. W samym działaniu zawiera się jakiś logos. 
Blondel w pierwszym zdaniu L’Action pyta: „Czy życie ludzkie ma sens, 
a człowiek ma jakieś przeznaczenie – tak czy nie?”6. Przeznaczenie nie 
oznacza tutaj losu, który określa z zewnątrz człowieka, tylko kierunek, 
w którym człowiek zmierza:

Ale nawet nie wiem, czym jest działanie. Nie życzyłem sobie przyjścia na świat. 
Nie wiem dokładnie, kim jestem, ani nawet czy jestem. Słyszę jakoby ten mój 
pozorny byt niestały i zmienny, i te mało ważne przemijające czynności, będące 

6 M. Blondel, L’ Action [w:] tegoż, Œuvres complètes I. 1893, ed. C. Tresmontant, 
Paris 1995, s. 15.
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jak gdyby cieniem, zawierały w sobie odpowiedzialność o znaczeniu wiecznym. 
Słyszę, jakobym nawet za cenę krwi nie mógł zdobyć nicości, ponieważ dla mnie 
jej już nie ma. Czy jestem więc skazany na życie, skazany na śmierć, skazany na 
wdzięczność? W jaki sposób, jakim prawem, jeżeli tego nie chciałem? Problem 
jest nieunikniony. Człowiek rozstrzyga go nieuchronnie i każdy wyraża w swoich 
czynnościach to rozwiązanie, słuszne czy fałszywe, ale dobrowolne, a zarazem 
konieczne. Oto dlaczego należy badać działanie. Samo znaczenie tego słowa 
i bogactwo jego treści będą się stopniowo rozwijały 7.

W tym samym mniej więcej czasie rodzi się fenomenologia. Nie można 
powiedzieć o Blondelu, że był fenomenologiem, w jego pracy filozo-
ficznej ujawnia się jednak postawa bliska fenomenologii: poszukiwanie 
takiego wymiaru doświadczenia, który odsłaniałby w człowieku coś 
fundamentalnego. Czy sam wybieram, czy jestem kierowany, czy moje 
działanie jest tylko pozornie nastawione na jakiś przedmiot, a tak na-
prawdę jestem nieustannie skoncentrowany na samym sobie? Maurice 
Blondel definiuje działanie jako zamiar wyrażony w czynie.

Podstawowe rozróżnienie, które nadaje fundamentalny rys 
myśli Blondela, to rozróżnienie na volonté voulue i volonté voulante, 
czyli wolę chcącą, zamierzającą, i wolę chcianą, która zmierza do kon-
kretnego wyboru. Każdy konkretny czyn jest motywowany pewnym 
zamiarem, chceniem czegoś, osiągnięciem jakiegoś stanu, posiadania, 
kontaktu i tak dalej. Jednak tym, co nadaje człowiekowi dynamikę, jest 
wola chcąca. Nie jest to schopenhauerowska die Wille, która wszystkim 
rządzi, przenika, przepływa przez nas. Nie ma też charakteru koniecz-
nego, zawsze jest to wola tego oto człowieka. Volonté voulue sprawia, 
że człowiek jest ukierunkowany na działanie. Pomiędzy tymi dwiema 
postaciami woli istnieje szczególna dialektyka. Wola chciana zmierza do 
osiągnięcia realizacji tego oto zamiaru. Ale żadna konkretna realizacja 
nie daje człowiekowi poczucia spełnienia. Żadne działanie nie może 
dorównać sobie. W zrozumieniu tego pomógł mi tomizm. Klasyczna 
metafizyka powiada, że wola ludzka jest nastawiona na dobro nieskoń-
czone, a wszystkie nasze decyzje dotyczą zawsze określonych, skończo-
nych postaci dobra. Poetycko mówi o tym św. Augustyn: „Stworzyłeś 
nas […] jako skierowanych ku Tobie. I niespokojne jest serce nasze, 
dopóki w Tobie nie spocznie”8. Dopóki czegokolwiek będę chciał i to 
osiągnę, zawsze pozostaje pytanie: to tylko tyle?

7 Tamże.
8 Św. Augustyn, Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Kraków 1996, I, 1, s. 22.
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Jakie konsekwencje niesie ze sobą rozdzielenie volonté voulue i vo-
lonté voulante? Nasze działanie rozgrywa się zawsze w immanencji, to 
znaczy w tym oto środowisku, które jest przedmiotem mojego bezpo-
średniego doświadczenia, oglądu. Dotyczy skończonych przedmiotów, 
ludzi i tym podobnych. Natomiast w tej immanencji jest szczelina, która 
otwiera człowieka na nieuniknione żądanie, wynikające z woli chcą-
cej, która każe człowiekowi nieustannie przekraczać samego siebie. 
Transcendencja – termin w metafizyce klasycznej rozumiany jako byt 
przekraczający to, co jest przedmiotem bezpośredniego doświadczenia, 
czy też przekraczający na przykład stany świadomości – zmienia swoje 
znaczenie. Transcendencja to raczej sama czynność przekraczania. „Nie 
można zaprzeczyć niewystarczalności całego naturalnego porządku ani 
zagłuszyć potrzeby głębszej. Jest rzeczą niemożliwą znaleźć w sobie 
to, co zaspokoi tę potrzebę. To jest konieczne i to jest niewykonalne”9.

To istotny wymiar ludzkiego działania. Gdy spróbuję uchwycić jego 
logos, sens, stanie się dla mnie jasne, że ostateczny cel, czyli spełnienie, 
zdobycie pełnego, całkowitego dobra (mówiąc językiem metafizyki 
klasycznej) leży poza zasięgiem moich możliwości. To pewien odpo-
wiednik religijnego a priori10, który nie jest od razu zorientowany na jakiś 
przedmiot sakralny. Chodzi tu raczej o samo dążenie do spełnienia się 
i jednoczesną ułomność poszczególnych naszych działań, które zawsze 
dają poczucie nienasycenia. Termin „nienasycenie” pojawia się zarówno 
w filozofii egzystencjalnej, jak i w literaturze. U Blondela jednak nie 
ma charakteru poetyckiego, lecz określa miejsce, w którym dochodzi 
do przerwania immanencji.

Tę metodę opisu dialektyki działania i napięcia między dwoma 
typami woli: otwartej na pewne niespełnienie i takiej, która zmierza 
do realizacji konkretnych zamiarów, Blondel określił jako metodę 
immanencji. Spowodowało to oskarżenie o psychologizm i chęć uza-
sadniania religii przez odwołanie się do subiektywnych przeżyć. Ten 
zarzut był jednak nietrafiony, Blondel w żaden sposób nie posługiwał 
się metodą psychologiczną, nie interesowało go badanie „przeżycia 
religijnego” jako pewnego wyodrębnionego sektora ludzkiego doświad-
czenia rzeczywistości. Zajmował go sam rdzeń ludzkiego bytu (choć 

9 M. Blondel, L’ Action…, s. 339.
10 Por. w tej książce s. 55 – 62, 63 – 69.
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nie w takim sensie, w jakim mówił o nim Arystoteles czy św. Tomasz). 
Byt ludzki to dynamiczny, urzeczywistniający się podmiot, a Blondel 
w horyzoncie całościowego bytu człowieka próbuje znaleźć otwarcie, 
które w doświadczeniu pojawia się jako dialektyczne napięcie pomię-
dzy nieustannym dążeniem i nieustannym przekraczaniem kolejnych 
celów stawianych sobie przez człowieka.

W tym sensie refleksja blondelowska sięga głębiej niż myśl Ernsta 
Troeltscha, Hermanna Cohena czy tych filozofów i teologów, którzy, 
broniąc religijnego wymiaru człowieka, religijnego a priori, z zasady mó-
wili o religii jako pewnym sektorze ludzkiego zachowania powiązanym 
z etyką. Blondel poszedł inną drogą, poszukując transcendencji dającej 
o sobie znać w każdym doświadczeniu immanentnym jako samoprze-
kraczanie, jeszcze niestematyzowane, ale wyraźnie wskazujące na to, że 
wymiar religijny jest integralnie wpisany w sam sposób bycia człowieka.

Myśl Blondela ma fundamentalne znaczenie nie tylko w debacie 
na temat tego, kim jest człowiek, czy jego działania i byt w ogóle 
mają charakter religijny. Oznacza ona także zupełnie nowe podejście 
do samego myślenia religijnego, które zarysowało się już w debacie 
Blondela z Loisym. Myśl scholastyczna została przez niego określo-
na jako mówiąca o Bogu jak o całkowicie zewnętrznym przedmiocie. 
W takim kontekście poznanie religijne byłoby podobne do poznania 
matematycznego, poznania zewnętrznych praw. Tymczasem każ-
da teza teologiczna jest jednocześnie tezą antropologiczną (tę myśl 
rozwinął później Paul Tillich). Kiedy mówimy o Bogu, to mówimy 
o człowieku jako stworzeniu. Ale co znaczy dla człowieka odkryć to, 
że został stworzony? Jak to organizuje jego myślenie i jego sposób by-
cia w świecie? Myśląc religijnie, człowiek działający pyta o sens, o to, 
w jaki sposób objawienie rozjaśnia jego egzystencję. Myślenie o Bogu 
jako o zewnętrznym przedmiocie, o dogmatach wiary jako prawdach 
niezależnych od człowieka i budowanie na tym teologii chrześcijańskiej 
Blondel nazwał ekstrynsecyzmem. Z drugiej strony chrześcijaństwu nie 
oddaje także sprawiedliwości historyzm (takie stanowisko reprezento-
wał, zdaniem Blondela, Alfred Loisy). Przywoływanie samych faktów 
historycznych jest tylko podaniem pewnych informacji, nie wnosi nic 
do sposobu, w jaki człowiek pojmuje siebie. Ani same wydarzenia, ani 
same dogmaty nie są w stanie przyczynić się do zrozumienia wiary re-
ligijnej. Trzeba raczej poszukać przestrzeni, w jakiej historia i dogmat 
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się spotykają, na której mogłyby się dokonać wspólna wymiana i wza-
jemne uzupełnienie11.

Diagnoza Blondela była następująca: myśl religijna (szczególnie 
katolicka) znalazła się w martwym punkcie. Nie mamy narzędzi my-
ślenia religijnego, należy je dopiero wypracować. Temu ma służyć me-
toda immanencji, czyli analiza ludzkiego działania, później krytyczna 
analiza objawienia – problem ten pojawia się w późniejszych jego pra-
cach, w których Blondel pisał o objawieniu jako świetle rozjaśniającym 
również działanie). Relacja między immanencją i transcendencją nie 
polega na stykaniu się ze sobą dwóch zewnętrznych przedmiotów. Aby 
zilustrować przenikanie się w człowieku immanencji i transcendencji, 
Blondel posłużył się obrazem rzymskiego Panteonu, nad którym kopuła 
nie jest zamknięta. Człowiek w swoim działaniu byłby ciemnością, gdyby 
nie to otwarcie, przez które wpada światło. W tym sensie wydaje mi 
się, że Maurice Blondel był jednym z pierwszych myślicieli XX wieku, 
którzy szukali wyjścia z kanału refleksji nad religijnym a priori, osadzając 
źródło myślenia i działania religijnego w antropologii.

11 Zob. M. Blondel, Histoire et dogme. Les lacunes philosophiques de l ’exégèse contem-
poraine [w:] tegoż, Œuvres complètes II. 1888 – 1913, ed. C. Tresmontant, Paris 1997, s. 393.



Rozum zaangażowany. John Henry Newman

John Henry Newman, kardynał Kościoła katolickiego, urodził się 
w rodzinie anglikańskiej, a jego babka była hugenotką wygnaną za 
protestantyzm z Francji. Studiował w anglikańskim Trinity College 
w Oksfordzie, został duchownym i wykładowcą uniwersyteckim. Studia 
nad dziejami chrześcijaństwa zaowocowały przyjęciem katolicyzmu, 
co spowodowało utratę pracy w Oksfordzie: stracił stanowisko wykła-
dowcy i proboszcza kościoła uniwersyteckiego St. Mary’s. Nieufnie też 
traktowali go katolicy. Było to w czasie wielkiego napięcia pomiędzy 
katolicyzmem a anglikanizmem. Jego praca Apologia pro vita sua1, którą 
często zestawia się z Wyznaniami św. Augustyna, przyczyniła się do 
zasadniczej zmiany sytuacji katolików w Wielkiej Brytanii. John Henry 
Newman został podniesiony do godności kardynalskiej, mimo nieufnego 
stosunku do ustaleń Soboru Watykańskiego I i dogmatu o nieomylności 
papieża. Opowiada się o nim anegdotę, że gdy został kardynałem, jego 
przyjaciele urządzili przyjęcie, podczas którego ktoś wzniósł toast za 
papieża, na co kardynał Newman zareagował: „Nie, pierwszy toast wy-
pijemy za zdrowie sumienia”. W 2010 roku w Birmingham, gdzie pod 
koniec życia Newman mieszkał i został pochowany, papież Benedykt 
XVI ogłosił go beatyfikowanym.

Newman zdobył wykształcenie teologiczne, miał jednak filozo-
ficzne zainteresowania. Bardzo dobrze znał i cenił empiryków brytyj-
skich, choć niekoniecznie się z nimi zgadzał. Zasadniczy opór budziło 
w nim stanowisko Johna Locke’a w sprawie uzasadnienia twierdzeń 
religijnych. Locke bowiem, zgodnie z zasadami empiryzmu, uznawał, 

1 J.H. Newman, Apologia pro vita sua, tłum. S. Gąsiorowski, Warszawa 2009.
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że waga twierdzeń religijnych zależy od tego, w jaki sposób wierzący 
potrafi przedstawić racjonalne ich dowody. Zdaniem Newmana empi-
ryzm, stawiając takie warunki, odwołuje się do abstrakcyjnego pojęcia 
rozumu, jakim w życiu codziennym człowiek się nie posługuje. Filozof, 
pisząc pracę naukową, myśli inaczej niż wówczas, gdy wyjdzie ze swojej 
pracowni. Przyrodoznawstwo i filozofia empirystyczna nie dają wy-
starczająco głębokiego wglądu w to, jak naprawdę powstają i kształtują 
się ludzkie przekonania oraz jaki jest związek między przekonaniami 
a sposobem ich uzasadnienia. Problematykę tę podejmuje Newman 
w wydanej w 1870 roku pracy Logika wiary2.

Prezentuje się w niej jako człowiek religijny, który próbuje przyj-
rzeć się swojej postawie. Posługując się metodą, którą ośmieliłbym się 
nazwać fenomenologiczną, opisuje akty poznawcze, będące udziałem 
nie tylko człowieka wierzącego, ale również takiego, który żywi pewne 
przekonania: światopoglądowe, etyczne, estetyczne. Newman był prze-
konany, że w kulturze intelektualnej XIX wieku wiara religijna znalazła 
się w pewnej epistemologicznej izolacji, to znaczy jako dziedzina może 
tolerowana, ale raczej niepoważna, skoncentrowana na sferze uczuć 
i emocji. Tymczasem moment asercji towarzyszy wszelkim przekona-
niom, w tym względzie przekonania religijne nie są żadnym wyjątkiem.

U źródeł myślenia autora Logiki wiary stoi przesłanka, którą nazwał-
bym antropologiczną. W XIX wieku, gdy mówiono „człowiek”, myślano 
zwykle o gatunku ludzkim. Tymczasem dla Newmana „człowiek” zna-
czy „jednostka” – w tym Newman jest bliski Sørenowi Kierkegaardowi. 
Gatunek ludzki to pewna abstrakcja, żaden konkretny człowiek nie 
jest człowiekiem jako takim. Jest konkretną jednostką, która ma swój 
świat, swój język, swój umysł. A zatem Newman, zastanawiając się nad 
poznaniem, będzie nie tyle opracowywał warunki logiczne, jakie musi 
spełniać akt poznawczy, co raczej podejmie refleksję nad czymś, co 
nazwie pracą umysłu. Pytanie, w jaki sposób działa umysł myślącego 
człowieka, to punkt wyjścia, ale też i przedmiot rozważań Newmana.

Wychodząc od potocznej obserwacji, filozof zauważa, że podczas 
komunikacji, która zachodzi między jednostkami ludzkimi, w zasadzie 
posługujemy się trzema formułami zdań, wyrażającymi pewne stany 

2 Tenże, Logika wiary, tłum. P. Boharczyk, Warszawa 1989. Angielski tytuł 
książki Grammar of assent lepiej oddawałoby polskie Gramatyka przyświadczenia.
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naszego umysłu. Pierwsze z nich to zdania pytajne. Pytam, to znaczy 
mam wątpliwości, nie jestem pewny. Pytanie jest zawsze tą czynno-
ścią umysłu, która rozpoczyna jakąś pracę, aktywne poszukiwanie. 
Jakiekolwiek poznanie zaczyna się od tego, że stwierdzam stan mojej 
niewiedzy czy też wątpliwości i zapytuję. Zapytuję w tym celu, aby 
otrzymać odpowiedź bądź też przeprowadzić pewną pracę umysło-
wą – poszukuję dowodu czy argumentu, który by mnie poprowadził 
do jakiegoś wniosku. Wniosek (druga formuła zdaniowa) upoważnia 
mnie do przyjęcia danego przekonania za moje własne. Pada tutaj słowo 
kluczowe dla koncepcji Newmana, będące trzecią formułą zdaniową: 
assent. Czy assent jest zgodą? Przeświadczeniem? Chyba najlepiej prze-
łożył to pojęcie Stanisław Brzozowski, za młodu socjalista, który pod 
wpływem lektury Newmana został katolikiem. Assent tłumaczy jako 
„przyświadczenie”. Ten neologizm trafnie oddaje nie tylko element 
zgody na przyjęcie jakiegoś przekonania, ale również element aktyw-
nego zaangażowania. Przyświadczać czemuś / komuś to coś więcej niż 
świadczyć o czymś / kimś.

Mamy zatem trzy etapy: pytanie, wniosek (czyli wynik pewnego 
aktu pracy umysłowej) i wreszcie twierdzenie (akt uznania wniosku), 
co Brzozowski tłumaczy jako przyświadczenie: „Rzeczywiście te trzy 
sposoby formułowania zdań – wątpienie, wnioskowanie i przyświad-
czenie – są tak różne w swym działaniu, że każdy z nich, gdy stanie 
się nawykiem umysłu ludzkiego, przybiera postać zasady i znamienia 
odrębnego stanu czy postawy umysłu”3.

Trzy sposoby formułowania zdań wypływają zatem z trzech stanów, 
w których znajduje się nasz umysł. Wątpienie, poszukiwanie i przy-
świadczenie składają się na proces, który stopniowo prowadzi nas do 
przekroczenia wątpliwości. Są tacy, których umysł pozostaje w stanie 
nieustannego niepokoju i wątpliwości: dążą do pewności, ale nie prze-
konuje ich żaden dowód. Inni dochodzą do pewnych wniosków, ale 
by te wnioski rzeczywiście stały się sposobem, w jaki umysł postrzega 
rzeczywistość, musi nastąpić to, co nazywa przyświadczeniem.

Dlaczego Newman mówi o przyświadczeniu, a nie po prostu o przy-
jęciu jakiegoś wniosku? Twierdzenie może być skutkiem wnioskowa-
nia, ale termin „przyświadczenie” oznacza, że Newman wskazuje na 

3 Tamże, s. 27.
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istnienie pewnej „wartości dodanej”, która wydaje się niezależna od 
samych argumentów, nie wynika z nich bezpośrednio. Tu pojawia się 
miejsce na wiarę.

Newman stosunek między zdaniami formułowanymi przez umysł 
a samym umysłem nazywa „żywą logiką”. Jest to logika, która kieruje 
całą pracą umysłu, a nie tylko czysto formalnym rozumowaniem. 
Chodzi o pracę żywego umysłu, żywego człowieka – tej oto jednostki. 
Wierzenie (belief) jest naturalną aktywnością umysłu:

Jest jasne, że wraz z biegiem czasu zostajemy nie tylko nieustannie przekształcani, 
urabiani przez powstawanie w nas nowych zwyczajów życiowych, lecz także nasz 
dorobek umysłowy zostaje wzbogacony przez całe mnóstwo nowych wierzeń 
i mniemań. A to dotyczących najróżniejszych przedmiotów. Mniemania te 
i wierzenia, uznawane przez niektórych w pewnych wypadkach za pierwiastkowe 
i podstawowe względem innych, stanowią jakby strój i zaopatrzenie naszego 
umysłu4.

W tym sensie Newman twierdzi, że przedstawianie wierzenia jako 
przyjmowania jakiejś opinii bez żadnego dowodu jest nieuzasadnione.

Wiara religijna pojawia się wówczas, gdy przyświadczamy zdaniu 
o istnieniu Boga. To przyświadczenie nie wynika jednak z samego 
dowodu. Newman nie znał dróg św. Tomasza z Akwinu, ale znał inne 
argumenty (na przykład św. Anzelma), twierdził jednak, że jako formuły 
logiczne nie wystarczają do przyjęcia przez żywy umysł żywego Boga. 
Newman myśli z wnętrza doświadczenia religijnego, próbuje w nim 
odnaleźć element racjonalny i twierdzi, że mieści się on w każdej pracy 
umysłu, która wiedzie do formułowania zdań, jakim możemy udzielić 
przyświadczenia. W pracy umysłu odnajdujemy zatem nieustanne 
przeplatanie się wierzenia i twierdzenia. Tym się różni logika wiary 
od logiki formalnej, która świetnie trenuje umysł, ale nie odnosi go do 
rzeczywistości. Newman poważnie traktuje zdrowy rozsądek uświada-
miający człowiekowi, że żyje w świecie, który nie jest tylko odbiciem 
jego stanów poznawczych, zbiorem impresji czy idei. Stwierdza:

Locke wypowiada w kwestyi przyświadczenia i dowodzenia zapatrywania, które 
w zestawieniu z życiem umysłu wydają mi się teoretycznemi i pozbawionemi 
rzeczywistości. Rozumowania i przekonania, które ja uznaję za naturalne, chciałby 
on przedstawić jako irracyonalne, entuzyastyczne, przewrotne i niemoralne 

4 Tenże, Przyświadczenie wiary, tłum. S. Brzozowski, Lwów 1915, s. 165.
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i wszystko to, jak zdaje mi się, dlatego że ma on na względzie raczej to, jak umysł 
jego zdaniem powinienby działać, niż naturę ludzką taką, jaka istnieje i może 
być badana, jak każdy przedmiot istniejący w świecie5.

Dla Newmana, w przeciwieństwie do Locke’a, ważne jest nastawienie 
naturalne, czyli to, które nazwalibyśmy naturalnym doświadczeniem, 
common sense.

Autor Logiki wiary zwraca uwagę na to, że w zależności od siły 
argumentów czy też logiki przeprowadzonego dowodu na rzecz danej 
tezy, przyświadczenie może być większe albo mniejsze, może też mieć 
dwie postaci – bezwarunkową i warunkową: „Istnieją pisarze, którzy 
twierdzą, że przyświadczenie posiada różne stopnie i że jest ono moc-
niejsze lub słabsze, zależnie od tego, czy słabe lub też silne są racye na 
korzyść danego twierdzenia”6. W potocznym naszym doświadczeniu, 
w którym kierujemy się różnymi przyświadczeniami, mamy do czynienia 
nie z pojęciami ogólnymi, lecz zawsze z konkretnymi przedmiotami. 
Tymczasem myślenie naukowe zawsze jest myśleniem o pewnej grupie, 
o pewnym gatunku. Nie ma nauki o przedmiotach indywidualnych, 
tylko o pewnych klasach przedmiotów.

Przyświadczenia umożliwiają nam orientację w świecie, w którym 
żyjemy i podejmujemy decyzje. Funkcjonujemy, zawsze przyjmując 
jakąś wizję świata. Przyświadczenie jest czymś, czym człowiek kieru-
je się w praktyce. Twierdzenie natomiast nie ma związku z praktyką, 
z decyzjami, jakie podejmujemy w życiu. Relacje między twierdzeniami 
i przyświadczeniami są dynamiczne. Czasem przyświadczenie może 
funkcjonować, mimo że cały cykl dowodowy pracy rozumowej, która 
nas do niego doprowadziła, już nie istnieje. Ale i w drugą stronę – ktoś 
żywi jakieś przyświadczenie, które stało się tylko „martwą obecnością 
w nas jakiegoś twierdzenia”7. Można wygłaszać tezę, że zdanie: „Bóg 
istnieje”, jest zdaniem prawdziwym, ale z tego nie wynika jeszcze 
przyświadczenie, czyli postawa, w której człowiek wyprowadza z tego 
zdania wnioski dotyczące jego życia.

Co dla Newmana stanowi kryterium prawdziwości danego są-
du, umożliwiające przyświadczenie mu? Newman wychodzi poza 

5 Tamże, s. 163.
6 Tamże, s. 165.
7 Tamże.
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ograniczenia myśli nowożytnej: zarówno racjonalizmu kartezjańskiego, 
jak i empiryzmu Locke’a. Dla Kartezjusza kryterium oczywistości było 
jasne i wyraźne widzenie prawdy przez rozum. Wola miała skłonić się 
do tego, co przesądził rozum, a dotyczyło to nie tylko sądów teoretycz-
nych, ale również moralnych. Stanowisko Kartezjusza przypominało 
w tym przekonanie Sokratesa, że to poznanie prawdy decyduje o jako-
ści działania: jeżeli wiem, co jest dobre, to tak czynię. Pisał Kartezjusz 
w Rozprawie o metodzie: „Wola nasza skłania się do kierowania się lub 
unikania jakiejkolwiek rzeczy jedynie według tego, czy nasze rozumie-
nie przedstawi ją jako dobrą czy jako złą. Wystarczy więc właściwie 
sądzić, aby czynić najlepiej jak możemy”8. Nie tylko błąd poznawczy, 
ale i błąd etyczny zależy od jakości poznania: trzeba dobrze sądzić, 
aby dobrze czynić. Ta teza będzie przedmiotem polemiki ze strony 
Newmana, który zarzucił racjonalizmowi, że chciał sprowadzić wszel-
kie dochodzenie do prawdy do schematu badania naukowego – tylko 
poznanie naukowe jest niepowątpiewalne, w związku z tym wiążące. 
Dla tego poznania podstawę stanowi akt metodycznego wątpienia. Jego 
zdaniem Kartezjusz ubezwłasnowolnił wolę, czyniąc z niej wykonawcę 
tego, co nakazuje rozum.

Dla Newmana dyskusja z racjonalizmem ma charakter nie tyle meto-
dologiczny, co antropologiczny, dotyczy samej koncepcji człowieka. Czy, 
biorąc pod uwagę stan człowieka, w jakim znalazł się na skutek grze-
chu pierworodnego, polegający na rozchwianiu rozumu, woli i emocji, 
można tak optymistycznie jak racjonaliści mówić o ludzkim poznaniu 
i działaniu? Święty Paweł pisał: „Widzę dobro, a jednak nie idę za 
nim” (por. Rz 7,19: „Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię 
to zło, którego nie chcę”). W świadomości człowieka zachodzi roz-
dźwięk pomiędzy rozpoznaniem tego, co dobre i słuszne, a działaniem. 
Kartezjusz był człowiekiem religijnym, a jednak dla niego sfera religii 
i sfera rozumu były oddzielone. Natomiast Newman przeciwstawia 
się temu podziałowi. Twierdzi, że rozważając sprawę poznania, mu-
simy wziąć pod uwagę to, że mamy przed sobą tego oto konkretnego 
człowieka, którego poznanie, wynikające z niego sądy i ugruntowane 
na nich działanie są zawsze dziełem jednostki. Błąd filozofów racjo-
nalistycznych w przekonaniu Newmana polegał na tym, że mówili, 

8 Descartes, Rozprawa o metodzie, tłum. T. Żeleński-Boy, Kęty 2002, s. 29.
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jak ludzie powinni myśleć, czyli szukali metod poprawnego myślenia, 
zamiast rzeczywiste myślenie – przebiegi, które w ludzkim myśleniu, 
ludzkim działaniu mają miejsce – potraktować jako obszar badania 
i refleksji. Tymczasem, wbrew temu, co sądził na przykład Kartezjusz, 
nie istnieje powszechnie konieczna i technicznie niezawodna metoda, 
prowadząca umysły wszystkich ludzi do prawdy, filozofii i religii. To 
teza przeciwko redukcjonizmowi metodologicznemu, który polega na 
poszukiwaniu jednej metody, sprawdzającej się na wszystkich drogach 
prowadzących do poznania.

Newman zastanawia się, jakiego typu sensy możemy przypisać 
poszczególnym używanym przez nas w mowie potocznej pojęciom 
czy wyrażeniom. Wprowadza kluczowe dla późniejszych analiz wiary 
religijnej rozróżnienie na pojmowania pojęciowe i realne, którym będą 
odpowiadać takież przyświadczenia. Ujęcia pojęciowe dotyczą wyrażeń 
abstrakcyjnych. Natomiast te, które nazywa realnymi, odnoszą się do 
rzeczy jednostkowych. Nie zawsze łatwo jest uchwycić różnicę. Sam 
Newman podaje przykład zdania: „Dziecko powiedziało, że cukier jest 
słodki”. Z kontekstu wynika, że to najprawdopodobniej jakieś konkretne 
dziecko opisuje swoje doznanie zmysłowe. Mamy zatem do czynienia 
z sądem o charakterze realnym. Zatem przy analizie sensu wypowie-
dzi i poszczególnych terminów, które się na daną wypowiedź składają, 
trzeba zwrócić uwagę na jej kontekst. A jak sprawa będzie wyglądać 
w przypadku literatury pięknej? Newman przytacza fragment z trzeciej 
ody Horacego: „Dopóki na Kapitol wchodzić będzie arcykapłan z mil-
czącą dziewicą”. W tym przypadku nie mamy realnego oglądu tego, co 
znaczy Kapitol, kim jest kapłan, kim westalka. To dla nas abstrakcyjne 
informacje, którym nie towarzyszy lub bardzo słabo towarzyszy jakieś 
wyobrażenie. Co innego, gdybyśmy stanęli tam i uczestniczyli w tej 
ceremonii, w której Pontifex Maximus wprowadza na Kapitol jedną 
z westalek. Tekst Horacego zatem odnosił do konkretnej sytuacji je-
mu współczesnych, natomiast dla nas ma ona charakter abstrakcyjny. 
Trudno jest mu więc przyświadczyć w sensie realnym. Przyjmujemy 
do wiadomości pewną informację, a nie rzeczywistość, która przez tę 
informację została opisana czy do której nas odsyła.

Nasze poznanie zaczyna się od konkretnych wrażeń zmysłowych, 
tworzą one w naszej świadomości obrazy i te obrazy trwają w naszej 
pamięci. Pamięć jest władzą przechowywania obrazów. Ale działanie 
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naszego umysłu nie ogranicza się tylko do przyswajania sobie obrazów, 
porównujemy je, porządkujemy, analizujemy. Newman nie jest nomi-
nalistą twierdzącym, że istnieją tylko konkretne przedmioty, a terminy 
ogólne są jedynie umownym określeniem pewnej klasy przedmiotów. 
Pojęcia, jego zdaniem, mają zasadniczą wartość poznawczą, także w sen-
sie praktycznym: pozwalają nam gromadzić, porządkować i analizo-
wać docierające do nas treści. Tylko wtedy, gdy nasz język pozwala na 
posługiwanie się pojęciami ogólnymi, porozumienie staje się możliwe. 
Napotykamy tu pewien paradoks: uchwycenie pojęciowe charakteryzuje 
się dużą rozległością, natomiast realne – głębią. O konkrecie można 
bowiem powiedzieć bardzo dużo. Natomiast o terminie „człowiek” 
napisano sporo, ale samo znaczenie terminu jest stosunkowo ubogie. 
Dodatkowo w przekonaniu Newmana obraz jest bardziej sugestywny 
niż pojęcie czy wniosek. Jego poglądy można nazwać racjonalizmem 
retorycznym, przyglądającym się, w jaki sposób funkcjonuje umysł, 
jak powstają w nim przekonania, co każe nam przyświadczać danemu 
zdaniu lub je odrzucić. Doświadczenia i obrazy absorbują umysł w inny 
sposób niż pojęcia.

Dla Newmana różnica między przyświadczeniem realnym a przy-
świadczeniem pojęciowym przekłada się na konkretne działanie. New-
man ilustruje tę różnicę kilkoma przykładami. W gruncie rzeczy wszyscy 
byli przekonani (przez termin „wszyscy” rozumie zapewne Anglików 
dziewiętnastowiecznych), że handel niewolnikami jest haniebnym 
działaniem. Ale ta prawda docierała do ludzi w formie abstrakcyjnej: 
gdzieś tam są jakieś osoby, które uprawiają taki handel. W pewnym 
momencie jednak ludzie pojęli rzeczywisty sens tego zdania: kim jest 
niewolnik, co znaczy cierpienie tego konkretnego człowieka. Przy-
świadczenie pojęciowe zdaniu: „Człowiek nie jest rzeczą, którą można 
handlować”, stało się w tym momencie przyświadczeniem realnym. 
Drugi przykład: jeden z towarzyszy księcia Wellingtona przekonywał 
go, że należy zakazać pojedynków. Książę Wellington uznał, że jest to 
relikt barbarzyństwa, jednak nic z tego nie wyniknęło. Zdarzyło się 
natomiast, że ktoś bliski zginął w pojedynku. Wellington wyciągnął 
z tego wnioski: doprowadził ostatecznie do zakazu tych praktyk. Do-
konała się w nim asercja w mocnym znaczeniu, czyli przyświadczenie 
realne. Nie po prostu przyświadczenie o prawdzie pewnego ogólnego 
sądu, lecz wnikające z tego sądu podjęcie działania.
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Ten moment prowadzi Newmana do analizy przyświadczeń sądom 
religijnym. Co innego mieć teoretyczne przekonanie o tym, że zdanie: 

„Bóg istnieje”, jest zdaniem prawdziwym – mamy tu do czynienia z przy-
świadczeniem pojęciowym, które Newman oddaje słowem belief, a co 
innego przyświadczyć mu realnie (faith). Można czytać Ewangelię jak 
książkę mówiącą o poglądach pewnego działacza religijnego żyjącego na 
przełomie starej i nowej ery. Przejście do przyświadczenia realnego może 
się jednak dokonać przez medytację. Medytacja pozwala doświadczyć 
rzeczywistości opisywanej w tekście. Jest to możliwe dzięki wyobraźni, 
która powoduje, że tekst ożywa i może skłonić nas do przyświadczenia. 
Ten proces podobnie przebiega w przypadku obcowania z dziełem 
literackim. Na tym w skrócie polega metoda medytacji ignacjańskiej: 
na wyobrażeniu sobie, że oto ja znajduję się w grupie, która idzie za 
Jezusem, słucha jego słów. Newman podkreśla przy tym osobisty cha-
rakter realnego przyświadczenia i jego zależność od osobistych losów.

W tym względzie, jak sądzę, podejście Newmana różni się od sta-
nowiska współczesnego mu Kierkegaarda, choć wychodzą od wspólnej 
przesłanki. Kierkegaard mówi, że myślenie abstrakcyjne to myślenie bez 
myślącego. Dla Newmana natomiast myślenie, również to abstrakcyj-
ne, jest zawsze myśleniem konkretnego podmiotu, ożywianym przez 
obrazy, przedmioty, które prowadzą do przyświadczenia realnego, i jest 
uzależnione od osobistego doświadczenia. Nie można tego osobistego 
przyświadczenia i osobistych doświadczeń rozumieć w sensie czysto 
emocjonalnym. To przeżycie osobiste – dotyczące konkretnej osoby, 
mające wszakże charakter racjonalny.

Rozróżnienie przyświadczenia pojęciowego i realnego jest pod-
stawą dla myślenia o religii. Czym innym jest religia, a czym innym 
teologia. Pod względem treściowym dziedziny te są sobie bliskie, wręcz 
tożsame – nie ma wiary bez prawd religijnych i odwrotnie: prawdy 
religijne są martwe bez zaangażowania. Jednak akty teologiczne wy-
nikają z przyświadczenia pojęciowego. Natomiast akt religijny wynika 
z przyświadczenia realnego, odnoszącego się nie tyle do abstrakcyjnych 
form dogmatycznych, formuł soborowych i tym podobnych, ale do 
Rzeczywistości religijnej. Ta różnica będzie ważnym momentem de-
baty ze stanowiskiem deistycznym rozpowszechnionym w środowisku 
uniwersyteckim Oksfordu, także Dublina, gdzie Newman zajmował się, 
na prośbę biskupów irlandzkich, organizacją uniwersytetu katolickiego. 



94 I. Postaci: Budowniczowie

Dla deistów przekonania religijne miały charakter przyświadczeń 
pojęciowych, stanowiły ujęcie pewnych prawd, dających się jakoś 
sformułować w sensie abstrakcyjnym, ale nie miały właściwie żadne-
go przełożenia na konkretne zachowania, działania, nie wyrażały się 
w aktach religijnych, jak modlitwy, akty skruchy, radości, nadziei – tego 
wszystkiego, co składa się na horyzont rzeczywistego życia religijnego. 
Z drugiej strony Newman mocno podkreśla związek między religią 
a teologią, nazywając go stosunkiem zależności. Połowa XIX wieku to 
czas, gdy dość rozpowszechnione jest stanowisko Friedricha Schleier-
machera, który zdefiniował religię jako uczucie (Gefühl ) zależności. 
Ten niemiecki termin zdaniem Schleiermachera miał oddać nie tyle 
sentyment, co poczucie bliższe pewnej intuicji, że nie trzymam życia 
w swoich rękach, jestem zależny od kogoś, jednak kontakt ten jest wła-
ściwie uczuciowy. Newman podkreśla, że przyświadczenie jest zawsze 
przyświadczeniem jakiemuś sądowi, który orzeka o pewnym stanie, 
połączone jest z przekonaniem, że taki stan zachodzi, nie ma zatem 
charakteru wyłącznie emocjonalnego. A jednak teologia stanowi tylko 
próbę konceptualnego, pojęciowego wyrażenia tego, co odnosi się do 
życia człowieka religijnego, kierującego się w swoim działaniu przy-
świadczeniami rzeczywistymi, czyli takimi, które decydują o kształcie 
jego egzystencji. Jak pisze w Logice wiary: „Żadna teologia nie może 
się rozpocząć i rozwijać bez inicjatywy i ciągłej obecności religii”9. Pra-
cując na uniwersytecie w Oksfordzie, Newman niewątpliwie spotykał 
niewierzących teologów. Można posługiwać się pojęciami religijnymi, 
tworzyć z nich rozmaite układy, ale nie to jest celem teologii. Twier-
dzenie: „Istnieje Bóg osobowy”, może być rozumiane albo jako prawda 
teologiczna, albo jako fakt religijny. Fakt religijny to sąd przyświadczony, 
w którym przyświadczenie ma fundamentalne znaczenie dla budowania 
tego, co się nazywa religijnym obrazem świata: „Każde zdanie pojmuje 
się dla celów dowodzenia, analizy, porównania i tym podobnych opera-
cji rozumowych, używa się go jako zdania wyrażającego pojęcie, kiedy 
zaś dla celów życia religijnego – jest ono obrazem rzeczywistości”10. 
W konsekwencji tego stwierdzenia Newman jest przeciwny dowodom 
na istnienie Boga. Jak mówi, przekonują one do jakiejś religii równie 

9 J.H. Newman, Logika wiary…, s. 91.
10 Tamże, s. 105 – 106.
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skutecznie jak tortury11. Nie neguje logicznej wartości dowodów, pyta 
jednak: czy prowadzą one do realnego przyświadczenia? Opieranie 
postawy religijnej na filozoficznych rozważaniach na temat istnienia 
Boga wynika z błędnego rozumienia religii.

Pisze: „Wiedza zawsze musi poprzedzać działanie uczuć. Wtedy tyl-
ko odczuwamy wdzięczność i miłość, oburzenie i odrazę, gdy aktualnie 
mamy przed sobą fakty wzbudzające w nas te różne uczucia. Kochamy 
naszych rodziców jako rodziców, jeżeli wiemy, że są naszymi rodzicami; 
powinniśmy mieć pewną wiedzę o Bogu, zanim możemy żywić wobec 
Niego miłość, bojaźń, nadzieję lub ufność. Życie religijne musi mieć 
swoje przedmioty”12. Kluczowe dla wyznania wiary jest przekonanie 
o istnieniu Boga, ale czym innym jest moment asercji dla zdania: „Ist-
nieje Bóg osobowy”, a czym innym sama postawa religijna. Na pierwszy 
plan wysuwa się tu relacja między rozumem a zaangażowaniem.

„Czy mogę wierzyć tak, jakbym widział?”13 Newman twierdzi, że 
ważniejsza w samej refleksji na temat Boga jest nie tyle kwestia takich 
czy innych dowodów na to, że On istnieje, co raczej pytanie, jaki On 
jest. To klasyczne już rozróżnienie na pytanie: „Czy jest Bóg?” i „Jaki 
jest Bóg?”, przeprowadził już Filon z Aleksandrii na przełomie I wieku 
p.n.e. i I wieku n.e. Newman nawiązuje do tego rozróżnienia, twierdząc, 
że odpowiedź na pytanie: „Jaki jest Bóg?”, może uruchomić przyświad-
czenie rzeczywiste. Nie kocha się pojęcia. Nie wierzy się pojęciu. Nie 
pokłada się nadziei w pojęciu. Tylko sama Rzeczywistość może wywołać 
w nas taką postawę. A Rzeczywistość odsłania się w tym, co Newman 
nazwał przyświadczeniem realnym. Nie ma tu nic z oczywistości. Nie 
można dać dowodu, natomiast można wskazać drogę, po której przejściu 
Rzeczywistość może się nam ukazać. W podobnym sensie św. Tomasz 
mówi nie tyle o dowodach, ile o viae, czyli drogach, co byłoby bliższe 
propozycji Newmana.

W żywej religii kluczową rolę odgrywa zatem nie dowód pojęciowy 
polegający na przeprowadzeniu pewnego rozumowania, lecz uchwycenie 

11 „Narzucać ludziom wiarę za pomocą argumentów jest taką samą niedorzecz-
nością, jak narzucać ją za pomocą tortur”. Kazanie IV, 10 [w:] J.H. Newman, Kazania 
uniwersyteckie: piętnaście kazań wygłoszonych przed Uniwersytetem Oksfordzkim między 
1826 a 1843 rokiem, tłum. P. Kostyło, Kraków 2000, s. 76.

12 Tenże, Logika wiary…, s. 106.
13 Tamże, s. 93 – 94.
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atrybutów Boga, przymiotów, obrazów, które mają moc doprowadzenia 
człowieka do realnego przyświadczenia Bogu.

Drogą, która według Newmana wiedzie do przyświadczenia realnego, 
jest odkrycie sumienia jako czegoś fundamentalnego, niesprowadzalnego 
do innych bardziej podstawowych elementów ludzkiego życia. Zgodnie 
z metodologią Newmana sumienie jako fakt elementarny, podstawo-
wy nie może być przedmiotem żadnego redukcjonizmu – Newman 
będzie się przeciwstawiał jego socjologicznym czy psychologicznym 
wyjaśnieniom, domaga się jednak opisu (tu pojawia się ciekawe po-
krewieństwo z myślą Ludwiga Wittgensteina: chodzi raczej o poka-
zanie i opisanie niż o dowody, dla których właściwym środowiskiem 
są logika i matematyka, a nie religia). Newman określa sumienie jako 
zdolność mentalną, czyli umysłową, jak myślenie, pamięć, zmysł piękna, 
wyczucie, sens. Czym się charakteryzuje? Odnosi się zawsze do na-
szego postępowania, zarówno czynu dokonanego, jak i zamierzonego, 
z aprobatą lub dezaprobatą. A więc pierwszą czynnością sumienia jest 
sąd moralny. Ten sąd moralny zobowiązuje. Mogę mieć przekonanie 
o tym, że dany czyn jest słuszny bądź też godny nagany, ale będzie to 
rozważanie czysto teoretyczne, dopóki nie zostanie związane z poczu-
ciem zobowiązania. Tak więc sumienie w życiu jednostki (świadomej 
i myślącej) pełni funkcję krytyczną i osądzającą. Kolejnym aspektem 
sumienia jest związana z owym osądem sankcja. Dla zwrócenia uwagi 
na pewną osobliwość sumienia Newman porównuje je z poczuciem 
smaku w sensie estetycznym, gustu, czyli wyczucia dla tego, co jest 
wartością piękna, wartością estetyczną. Zwraca uwagę, że w przypadku 
takiego sądu oceniamy dany przedmiot czy dane wydarzenie, biorąc pod 
uwagę smak, wynikający z poczucia bądź pragnienia urzeczywistniania 
się jakiegoś piękna czy jakiejś brzydoty. W doświadczeniu estetycznym 
mamy zatem ocenę, ale nie mamy sankcji. Natomiast sumienie budzi 
w nas poczucie odpowiedzialności. Newman przywołuje tu tradycyjne 
sformułowanie, mówiąc o głosie. Jest to głos nakazujący, który czasami 
stawia nas wobec pewnego dyktatu, pewnego wymagania: po prostu 
musisz. Gdy znajdujesz się w sytuacji konieczności pomocy komuś, to 
poczucie ma charakter dyktatu zobowiązującego. Tu pojawia się in-
teresujący moment, podkreślony przez Newmana: sumienie, przez to, 
że jest głosem, zakłada relację do Osoby, która wskazuje i ocenia. Tak 
jak w relacji z drugim człowiekiem ten głos sumienia dociera do mnie 
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i ma charakter osobowy. Nie wstydzę się dlatego, że czegoś nie zrobi-
łem, tylko wstydzę się przed kimś. Mam poczucie winy wobec kogoś.

Newman pyta, co jest przyczyną tego, że potrafimy identyfikować 
realne jednostki. Na pewno nie rozum (potrafią to również zwierzę-
ta). Stawia tezę, że decyduje o tym instynkt, czyli świadomość pewnej 
oczywistości: instynkt mówi nam, że mamy przed sobą istotę realną, 
a z jakości wrażenia poznajemy jej właściwości14. To znaczy jakąś osobę, 
istotę realną (u człowieka istotę osobową) poznajemy poprzez obserwa-
cję właściwości, które są dla niej charakterystyczne. Głos sumienia to 
głos, który dochodzi z zewnątrz, nie jest anonimowy jak prawo przyrody, 
lecz jest pewnym aktem osądu, zwróconego właśnie do mnie w mojej 
jednostkowości, gdyż to jest mój czyn, moje wahanie, moje działanie, 
mój błąd. To może być głos jakiejś konkretnej osoby: zwraca mi uwagę 
mój wychowawca, moja matka. Analogiczność, do której odwołuje się 
w tym momencie Newman, nie ma charakteru formalnej metody ana-
logii charakterystycznej dla klasycznej metafizyki. To związek pewnej 
odpowiedniości, który jednak pozwala stwierdzić, że sądy w ogóle mają 
charakter osobowy. Dzięki temu, jak twierdzi Newman, wytwarza się 
w nas obraz Boga. Pojęcie Boga (przyświadczenie pojęciowe) prowadzi 
do teoretycznego przekonania, natomiast w sumieniu ważny jest obraz, 
który przemawia do wyobraźni.

Według Kanta powinność wynika z imperatywu. Imperatyw jest 
anonimowy, jak prawo natury, choć zobowiązuje nie w sensie fizycznym, 
lecz moralnym – to nie jest odpowiedzialność wobec kogoś (choć pra-
wo moralne może zostać zinterpretowane jako przykazanie Boże). Dla 
Newmana to za mało. Doświadczenie powinności w sumieniu prowadzi 
do odkrycia Boga. Ta powinność jest tak mocna, że stawiając mi opór, 
osądzając, pokazuje, że nie jest to dzieło moich osobistych działań – 
wynikających z doświadczenia czy z interioryzacji powinności, których 
mnie uczono, to nie jest kwestia wytresowania. Religijna wyobraźnia

żywo pojmuje prawdy, które w samej rzeczy można znaleźć w świecie, chociaż 
nie zawsze są na powierzchni. Potrafi powiedzieć z góry to, na udowodnienie 
czego trzeba długiego rozumowania, że dobro jest regułą, a zło – wyjątkiem. 
Potrafi przyjąć, że chociaż prawa natury są niezmienne, nie wykluczają jednak 

14 Zob. tenże, Logika wiary…, s. 95.
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poszczególnego zrządzenia Opatrzności. […] W ten sposób sumienie jest ogniwem 
między stworzeniem i Stworzycielem15.

Jako kontynuacja refleksji o sumieniu pojawia się u Newmana określenie 
„religia naturalna”. Każda religia (zarówno naturalna, jak objawiona) jest 
wiedzą o Bogu, Jego woli i obowiązkach wobec Niego. Jednak ta wiedza 
ma różne źródła i różne poziomy. Pierwszy stanowi religia naturalna, 
która nie jest dedukcją rozumu, która nie powstała na zasadzie jakiejś 
refleksji filozoficznej (jak w koncepcjach oświeceniowych). Newman 
odróżnia religię naturalną od religii cywilizacji. Religia cywilizacji zro-
dziła się dzięki pracy Greków, którzy przełożyli kategorie religijne na 
kategorie rozumu, mówiąc o Bogu jako pierwszej przyczynie. Religie 
naturalne swoje źródła mają w kultach barbarzyńskich (teraz powie-
dzielibyśmy „ludów archaicznych”). W porównaniu do wyrozumowanej 
religii cywilizacji w tej pierwotnej pojawia się bardzo mocna świadomość 
winy i grzechu. Co więcej, bez tej świadomości dla człowieka takiego, 
jakim jest, nie ma żadnej autentycznej religii. Pogląd taki wydaje się 
bliski intuicji Sigmunda Freuda, który powiedział, że u źródeł religii 
tkwi poczucie winy. A jednak Newman poszedł w zupełnie inną stronę. 
Twierdził on, że większość rytuałów tych pierwotnych religii wynika ze 
świadomości bliżej niewyjaśnionego (a jedynie opowiedzianego w mi-
tach) poczucia winy, przekonania, że człowiek nie postępuje zgodnie 
z wolą bogów, których trzeba przejednać. Poczucie, że „coś jest nie 
w porządku”, poprzedza nawet rozróżnienie winy w sensie etycznym 
od winy w sensie kultowym. Zdaniem Newmana świadomość grzechu 
i winy dla człowieka jest w pewnym sensie źródłem autentyczności. 
W religii cywilizacyjnej refleksja racjonalna znosi tę świadomość winy, 
tłumacząc ją i odnosząc wyłącznie do człowieka. Natomiast w religiach 
pierwotnych wiedza o bogach była mocno związana z wiedzą człowieka 
o samym sobie i głębokim poczuciem swojej ułomności.

W religii naturalnej są trzy drogi, którymi człowiek dochodzi do tej 
świadomości: (1) nasz własny umysł, czyli świadomość indywidualnego 
człowieka, (2) głos ludzkości (to, co przekazują mi przodkowie i tradycja), 
(3) bieg świata, czyli życia ludzkiego i spraw ludzkich. Człowiek uczy 
się, myśląc, uczy się od przodków i uczy go życie. W tym sensie w re-
ligii, również i w tej wersji pierwotnej, już bardzo wyraźnie dochodzi 

15 Tamże, s. 104.
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do odkrycia wewnętrznego głosu, czyli właśnie sumienia, które ocenia 
wedle pewnych norm. Newman nie był historykiem religii, ale twierdzi, 
że we wszystkich religiach najbardziej zakorzenioną, nawet jeśli nie 
do końca uświadomioną, normą była reguła sprawiedliwości: oddać 
każdemu to, co mu się należy. Zwraca też uwagę na to, że świadomość 
ułomności czy grzeszności ma swoją drugą stronę, mianowicie nadzieję 
oczyszczenia. Stąd ryty zadośćuczynienia, wynikające ze świadomości 
grzechu i winy, są również obrzędami przynoszącymi oczyszczenie 
i uwolnienie. Każda religia stanowi nie tylko jarzmo, ale i błogosła-
wieństwo. Wyłania się z tego obraz Boga, który nie jest tylko karzącym 
sędzią, ale i Opatrznością – prowadzi nas i czuwa nad nami. Z obrazu 
tego wynika podstawowa aktywność człowieka religijnego – modlitwa. 
Newman jest przekonany, że religia naturalna, która historycznie po-
jawiła się jako barbarzyńska, pierwotna, ma swoje głębokie korzenie 
w każdym człowieku. W tym sensie jest naturalna, wpisana w człowie-
czeństwo. Ta religia naturalna to świadomość bycia wobec Boga, który 
mnie osądza, ale też i błogosławi, z którym mogę nawiązać kontakt, 
choć jest daleki-bliski. Wydaje się ona podstawą dla wszystkich innych 
później rozwiniętych religii.

Kiedy wiara może stać się pewnością? Pewność (certitude) jest ak-
tywnym uznaniem twierdzenia jako prawdziwego. Tylko sama osoba 
może ocenić prawdziwość przesłanek, słuszność wniosku, „jedyny 
i ostateczny wyrok ważności danego wnioskowania w sprawach konkret-
nych należy do kompetencji osobistego działania władzy rozumowania, 
którą w jej doskonałej postaci nazwałem zmysłem wnioskowania”16. 
Zwracając uwagę na to, co pomaga człowiekowi w przyświadczeniach 
realnych, zwłaszcza w dziedzinie wiary, Newman mówi o biegłości 
(skill, sprawność, umiejętność), ważna w tym kontekście jest również 
Arystotelesowska koncepcja phronesis. Phronesis w Etyce nikomachej-
skiej przedstawiona została jako cnota, sprawność dianoetyczna. To 
sprawność praktycznego rozumu w osądzaniu praktycznych działań. 
Newman czasami nazywa ją wiedzą życia – wiedzą, którą się nabywa, 
żyjąc w sposób myślący. Podstawowe osądy zatem wygłasza sumienie, 
natomiast etyka, czyli refleksja dążąca do sformułowania pewnych 
zasad i punktu wyjścia, na podstawie których możemy podejmować 

16 Tamże, s. 265.
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decyzje, zawsze wypowiada tezy ogólne. Phronesis jest umiejętnością 
zastosowania ogólnych reguł do konkretnych sytuacji. Newman przenosi 
phronesis z refleksji etycznej na kwestię sądów dotyczących nie tylko 
dobra i zła, ale także prawdy i fałszu.

Charles Taylor w książce o sekularyzacji stawia tezę, że jej przyczy-
ną jest nie tyle kryzys (nazwijmy to za Newmanem) religii objawionej, 
lecz zanik religii naturalnej17. Dla Newmana istnieje pewna ciągłość 
pomiędzy poczuciem grzeszności, które daje o sobie znać w religii 
naturalnej, i odnalezieniem odpowiedzi na tę sytuację w religii obja-
wionej – w Chrystusie.

Objawienie zaczyna się tam, gdzie zawodzi religia naturalna. Religia naturalna 
to zaledwie początek, potrzebuje więc uzupełnienia - może zaś mieć tylko jedno 
uzupełnienie, a tym uzupełnieniem jest chrześcijaństwo. […] Chrześcijaństwo 
posiada dar opatrywania i leczenia tej jednej głębokiej rany ludzkiej natury, 
bardziej przyczyniający się do jego powodzenia niż cała encyklopedia naukowej 
wiedzy i cała biblioteka dzieł polemicznych – toteż musi ono trwać, póki jak 
długo trwa ludzka natura18.

Newman, mówiąc o relacji między rozumem a zaangażowaniem, wska-
zuje, że to zaangażowanie daje mi możliwość wypowiedzenia sądu 
z przyświadczeniem realnym. Mniej zajmuje go zatem czysty rozum, 
a bardziej rozum praktyczny. Chyba w tym znaczeniu współcześni 
komentatorzy Newmana mówią o rozumie retorycznym. Retoryczny 
oznaczałby tutaj: dostarczający argumentów, które umożliwiałyby lepszą 
orientację w świecie, bynajmniej nie emocjonalnych, ale pozwalających 
udzielić mu przyświadczenia realnego.

17 C. Taylor, Secular Age, London 2007. Zob. także: tegoż, Epoka świecka i różne ścież-
ki wiary, tłum. A. Pawelec, „Znak” 2010, nr 10. Wersja elektroniczna: http://www.mie - 
siecznik.znak.com.pl/6652010charles-taylorepoka-swiecka-i-rozne-sciezki-wiary /  
[dostęp: 11.12.2017].

18 J.H. Newman, Logika wiary…, s. 363 – 364.



Hermann Cohen o religii

Szczególnie ważne dla kontynentalnej refleksji nad religią są nurty 
wywodzące się z neokantyzmu. Zurück zu Kant [powrót do Kanta] 
był reakcją z jednej strony na idealistyczną filozofię systemową Georga 
Wilhelma Friedricha Hegla, z drugiej zaś na rozwijający się kierunek, 
który można generalnie nazwać scjentyzmem, opierający filozofię na 
efektach badań nauk szczegółowych. Dwa najważniejsze ośrodki neo-
kantyzmu były związane z uniwersytetami niemieckimi: w Marburgu 
i w Baden. Za założyciela marburskiej szkoły neokantyzmu oraz twórcę 
idealistycznego System der Philosophie uważany jest Hermann Cohen, 
który przyczynił się do odnowienia myśli żydowskiej w XX wieku, 
wniósł również istotny głos do debaty na temat tego, w czym upatry-
wać istoty religii.

Początek XX stulecia w tej dyskusji przynosi rozważania o interpre-
tacji określenia „religijne a priori”, na tle której pojawiła się koncepcja 
przedmiotu religii jako sacrum, kategorii opisanej przez Rudolfa Otta. 
Z tego samego kantowskiego źródła wypływa jednak również inny 
nurt poszukujący istoty religii opartej na etyce. Dla Immanuela Kanta 
religia jest przyjęciem imperatywu kategorycznego jako przykazania 
Bożego. Tolerując religię jako pewną organizację (czyli to, co nazwał 
religią kościelną z całą jej obyczajowością, liturgią, modlitwą), Kant 
uważał ją za rzecz wtórną, nieistotną, ważną tylko o tyle, o ile skłania 
poszczególne jednostki do działania etycznego. Neokantyzm nie po-
wtarza tez kantowskich, lecz je reinterpretuje.

Hermann Cohen pochodził z rodziny żydowskiej, będąc jednocześ-
nie całkowicie włączony w kulturę niemiecką. Uważał się za Niemca 
wyznania mojżeszowego. W Żydowskim Seminarium Teologicznym 
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Fundacji Fränkla, przygotowującym do funkcji rabina, zdobył dobrą 
znajomość języka hebrajskiego i zasadniczej doktryny judaizmu. Od 
1861 roku studiował na uniwersytetach we Wrocławiu i Berlinie filozofię 
i filologię klasyczną, potem został profesorem w Marburgu i wykładał 
tam do 1912 roku. Pod koniec życia przeprowadził się do Berlina, aby 
podjąć wykłady w Wyższej Szkole Nauk Żydowskich i poświęcić się 
bardziej filozofii religii. Jego główne prace to: Logika czystego poznania, 
Etyka czystej woli i Estetyka czystego uczucia1. Kontynuuje w nich swoje 
studia nad Kantem według wzoru trzech krytyk. Podstawy filozofii 
religii zawarł w dwóch pracach: Der Begriff der Religion im System der 
Philosophie [Pojęcie religii w systemie filozofii]2 oraz wydanej już po 
jego śmierci publikacji Religion der Vernunft aus der Quellen des Juden-
tums [Religia rozumu ze źródeł judaizmu]3.

Publikacja książki Rudolfa Otta o świętości zainicjowała debatę 
na temat rozumienia tej kategorii. Świętość to sacrum czy sanctum? 
Otto podkreślał pozaracjonalny charakter świętości, wymykającej się 
wszelkim kategoriom, również kategoriom moralnym. Natomiast 
Hermann Cohen skoncentrował się na badaniu sanctum, rozumianego 
jako świętość w sensie kantowskim: święta jest wola, która prowadzi 
do dobra i jego realizacji.

W Der Begriff der Religion im System der Philosophie Cohen próbuje 
znaleźć miejsce dla religii w konstrukcji zarysowanej przez myśl kan-
towską: o jakiej rzeczywistości mówimy i jak poznanie owej religijnej 
rzeczywistości jest uwarunkowane w podmiocie. Cohen od początku 
wypowiada się przeciwko ujęciu religii przez Schleiermachera, który 
kładł nacisk na stronę subiektywną religii, na przeżycie osobiste. Religia, 
zdaniem Schleiemachera, jest zbudowana na doświadczeniu kruchości 
własnego bytu, jest zatem raczej pewną postawą, która się tematyzuje 
w zależności od danej tradycji religijnej. Jej aspekt poznawczy zostaje 
odsunięty na dalszy plan. Cohen śledzi również uważnie rozwój nauk 
szczegółowych o religii: socjologię religii Maxa Webera, psycholo-
gię Williama Jamesa i badania historyczne Ernsta Troeltscha, uważa 

1 H. Cohen, Logik der reinen Erkenntniss, Berlin 1902; tenże, Ethik des reinen 
Willens, Berlin 1904; tenże, Ästhetik des reinen Gefühls, Bd. 1 – 2, Berlin 1912.

2 Tenże, Der Begriff der Religion im System der Philosophie, Griessen 1915.
3 Tenże, Religion der Vernunft aus der Quellen des Judentums, Berlin 1918.



Hermann Cohen o religii 103

jednak, że żadna z tych nauk nie potrafi odpowiedzieć na filozoficzne 
(krytyczne) pytanie o istotę religii. Potrzeba ujęcia pojęciowego religii, 
a w tym celu należy religię umieścić w filozoficznym systemie wiedzy, 
który, w ścisłym sensie, tworzą trzy dyscypliny: logika, etyka i estetyka. 
Wszystkie trzy łączy ze sobą „psychologia filozoficzna”. Cohen mocno 
podkreślał przymiotnik „filozoficzna” dla odróżnienia rozwijającej się 
w drugiej połowie XIX wieku psychologii eksperymentalnej. Psycho-
logia filozoficzna byłaby bliższa antropologii filozoficznej niż nauce 
szczegółowej opartej na badaniach empirycznych.

Pierwszym zadaniem zatem będzie ustalenie relacji między filozofią 
a religią tak, by z jednej strony filozofia nie mieszała się z mistyką (po-
boczną drogą religii, która, zdaniem Cohena, zaciera granice pomiędzy 
Bogiem i człowiekiem i w ten sposób przybiera postać panteizmu), 
z drugiej, by religia nie zamykała się w sferze czystego uczucia. Jak wi-
dać, Cohen opowiada się zdecydowanie przeciwko wszelkim formom 
religijnego irracjonalizmu, podkreślając aspekt racjonalny religii, która 
ostatecznie, jego zdaniem, jednoczy w sobie wszystkie kierunki czystej 
świadomości4. Z każdą dziedziną filozofii wchodzi zatem w specyficzne 
relacje: z logiką, etyką i estetyką.

Skoro religia nie jest prostym uczuciem, ale także myśleniem, musi 
skonfrontować się z pojęciem bytu (właściwym przedmiotem logiki). 
Najlepiej pojęcie Boga z pojęciem bytu wiąże monoteizm (Cohen jesz-
cze nie podaje tu ostatecznych argumentów, pojawią się one dopiero 
w pracy Religia rozumu ze źródeł judaizmu, w której odwołuje się wprost 
do objawienia żydowskiego). W monoteizmie Bóg jest rzeczywistością 
różną od świata i jest jeden. Prawdziwa filozofia powstała w gruncie 
rzeczy wraz z pojawieniem się monoteizmu, który wskazał na zasad-
niczą różnicę między boską rzeczywistością stwórczą a stworzeniem.

Jednak zasadniczym obszarem refleksji filozoficznej jest dla Cohe-
na etyka. Jak rysują się jej związki z religią? Cohen na ich określenie 
używa zwrotu „wspólnota krwi”5 – istotny w religii jest nie kult, lecz 
właśnie etyka, dziedziny te jednak nie sprowadzają się do siebie nawza-
jem. Etyka stanowi zbiór imperatywów czy zasad, które są bezosobowe 
w tym znaczeniu, że formułują powinność dla wszystkich. Podmiotem 

4 Zob. tenże, La religion dans les limites de la philosophie, Paris 1990, s. 33.
5 Tamże, s. 51.
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powinności etycznej jest ludzkość. Natomiast zadanie religii to pewna 
korekta etyki zmierzająca do wskazania na doniosłość jednostki, indy-
widuum. Religia wnosi do refleksji nad człowiekiem jego „ja etyczne”. 
Cohen w tym kontekście wstępnie formułuje zasadę, którą określił jako 
zasadę korelacji Boga i człowieka. To klucz do myślenia o religii: nie 
jest ona jednostronną relacją, lecz ko-relacją. Bóg religii jest Bogiem 
jednostki. Bóg, o którym mówi etyka, jest Bogiem ludzkości. Wraz z od-
kryciem Boga jednostka uświadamia sobie swoją kruchość i grzeszność. 
Jednocześnie Cohen zwraca uwagę, że akcent położony na kruchość, 
grzeszność człowieka nie prowadzi do pesymizmu, choć z całą powagą 
podchodzi do tradycji pesymizmu zarówno biblijnej Księgi Koheleta, 
jak i do tego, co pisał Arthur Schopenhauer. Bóg pochyla się nad losem 
jednostki przez miłość.

Korelacja między Bogiem a człowiekiem w języku religijnym ujmo-
wana jest w idei przymierza. Bóg z człowiekiem, człowiek z Bogiem. 
Cohen jest świadom tego, że podobne tezy były wypowiadane już na 
przykład przez Ludwiga Feuerbacha, który mówił wręcz o jedności 
Boga i człowieka, o tym, że człowiek sam buduje Boga z niepoprawnego 
rozpoznania swojej własnej ludzkiej istoty. Aby rozprawić się z Feuer-
bachem, trzeba najpierw na poziomie logiki ustalić fundamentalną od-
mienność Boga i człowieka, bowiem dopiero zdefiniowanie i określenie 
odmienności umożliwi mówienie o religii jako relacji. Fundamentalnym 
błędem Feuerbacha było połączenie świadomości Boga i człowieka.

Pracę Religia rozumu ze źródeł judaizmu Cohen rozpoczyna obszer-
nym wyjaśnieniem, gdyż użyte w tytule określenie „religia rozumu” jest 
zwykle łączone z rozmaitymi koncepcjami deizmu oświeceniowego, 
w którym zanegowano pojęcie objawienia, podporządkowując religię 
rozumowi. Dla Kanta rozum jest sędzią, który ma prawo osądzać całą 
rzeczywistość ludzką, także religię. Tymczasem zdaniem Cohena okre-
ślenie „religia rozumu” nie oznacza, że rozum jest sędzią w sprawie religii, 
nie oznacza też chęci utworzenia czegoś w rodzaju „religii naturalnej”, 
lecz mówi o miejscu rozumu w religii.

Rozum przede wszystkim musi wkroczyć do badania religii wobec 
odkrytych przez religioznawstwo wielości systemów wierzeń i odmien-
ności doświadczenia religijnego. Historia porównawcza religii nie daje 
nam wyjaśnienia jej istoty, skupiając się na różnicach tradycji religijnych. 
Tylko rozum może nam dać odpowiedź na pytanie, czym jest religia. 
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Innymi słowy, tylko rozum krytyczny, czyli transcendentalny, właściwy 
wszystkim ludziom, może określić to pojęcie. Przybliżenie krytycznej 
definicji jest istotne, żeby pokazać, w jaki sposób religia łączy się z etyką, 
ale jej nie unieważnia, nie sprowadza się również do niej.

Cohen w tym momencie odchodzi od porządku kantowskiego 
i powiada: punktem zasadniczym przy określeniu religii jest świa-
domość ludzkiego cierpienia, czyli kruchości i ułomności człowieka. 
Dwa obszary refleksji filozoficznej są bezlitosne, nie biorąc pod uwagę 
cierpienia jednostek: z jednej strony etyka, która daje ogólne wiążące 
zasady, a z drugiej strony teodycea, czyli próby usprawiedliwienia Boga 
wobec zła istniejącego w świecie. Jak na filozofa Cohen dość poetycko 
wskazuje na źródło, które kieruje nasze myślenie w stronę religii. Ludzką 
naturę najlepiej określa świadectwo łez. To źródłowe doświadczenie nie 
jest doświadczeniem mojego cierpienia, lecz cierpienia innego. Cohen 
sięga tu do tradycji biblijnej. Zestawia sokratejskie „poznaj samego 
siebie” z wołaniem proroków, przede wszystkim Ezechiela. Kluczowe 
dla nich jest uświadomienie sobie grzechu, jednak nie w sensie wy-
stąpienia przeciwko Bogu, ale jako odmowy odpowiedzi na wezwanie 
innego. W takim doświadczeniu grzechu jest miejsce na religijną ko-
rektę, o której była mowa wyżej.

Religia zatem nie unieważnia, ale nadaje inny kierunek myśleniu 
etycznemu. Pogłębione rozumienie pojęcia Boga można uzyskać, ana-
lizując teksty biblijne, wyrażające źródłowe doświadczenie żydowskie, 
które skrystalizowało się w wyznaniu wiary „Słuchaj, Izraelu, Pan jest 
naszym Bogiem – Panem jedynym” (Pwt 6,4). Cohen zestawia to do-
świadczenie z monoteizmem filozoficznym, do którego doszła myśl 
grecka. Bóg „monoteizmu filozoficznego” to jednak samomyśląca się 
myśl, która nie interesuje się tym, co jest poza nią; nie wchodzi tu w grę 
żadna relacja. Monoteizm żydowski od początku ma charakter relacyjny.

Cohen czyta Biblię w sposób krytyczny, interpretując ją racjonalnie. 
Nie używa terminu „hermeneutyka”, ale formułuje pewne zasady in-
terpretacji, które mają hermeneutyczny charakter. Z jego lektury Biblii 
wyłania się obraz judaizmu, w którym elementy religii i etyki pozo-
stają w najgłębszej łączności, a jednocześnie jest to religia otwarta na 
żywe doświadczenie człowieka, jedynego i niepowtarzalnego. Tak jak 
dla Hegla chrześcijaństwo było religią absolutną, dla Cohena jest nią 
judaizm, który spełnia warunki racjonalnego monoteizmu.
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Interpretując fragment z Księgi Wyjścia, w którym mowa o spotkaniu 
Mojżesza z Bogiem przemawiającym z krzaku ognistego, przedstawia-
jącym się imieniem „Jestem, który Jestem”, Cohen dokonuje pewnej 
interpretacji ontologicznej tego imienia. Gdyby hebrajskie Ehje(h)-aszer-

-Ehje(h) wziąć dosłownie, oznaczałoby Boga, który istnieje jako jedyny. 
Jesteśmy tu bardzo blisko myśli filozoficznej, a judaizm prezentuje się 
nam jako religia, w której udział rozumu jest wyjątkowo duży. Rów-
nież podkreślanie jedyności Boga przez proroków stanowi dla Cohena 
przejaw ich racjonalizmu. Zwalczanie politeizmu jako idolatrii ma sens 
nie tylko moralny, ale też logiczny i ontologiczny. To wymóg, by „nie 
rozpoznawać żadnego bytu, prócz Boga”6.

Z jednością Boga ściśle związana jest idea stworzenia. Jedyny to 
Stworzyciel, czyli źródło wielości. Stworzenie nie jest pojęte po prostu 
jako zapoczątkowanie, lecz jako ontyczny fundament dla relacji po-
między Bogiem a tym, co jest poza Nim, co On utrzymuje w istnieniu. 
Jedyny stanowi trwałe źródło trwania i odnowy świata. Rozumienie 
stworzenia jako wejścia w relację (a nie tylko zapoczątkowania) cha-
rakteryzuje również myśl chrześcijańską, a pojawia się już w średnio-
wiecznej filozofii Mojżesza Majmonidesa.

Biblijna koncepcja Boga i stworzenia jest podstawą racjonalności 
idei objawienia. Cohen wręcz powie: „Objawienie jest stworzeniem 
rozumu”7. Co w tym kontekście oznacza w ogóle rozum, dlaczego 
Cohen uparcie posługuje się tym terminem? Jak dla Kanta, tak i dla 
Cohena rozum to ostatecznie rozum moralny, Jedyny bowiem odsłania 
się przed człowiekiem jako dobro, zwraca się do człowieka, dlatego też 
człowiek może siebie odkryć jako byt moralny. Tylko dla człowieka 
zakwita drzewo poznania dobra i zła, czyli „poznanie tego, czym jest 
moralność”8.

Figurą objawienia jest Mojżesz, świadek „duchowości objawienia”9. 
Nawet On nie oglądał jednak Boga twarzą w twarz, lecz jedynie od 
tyłu, co Cohen interpretuje w taki sposób, że jedyna możliwość obco-
wania z Bogiem to obcowanie z jego dziełami: łaską i miłosierdziem. 

6 H. Cohen, La religion de la raison tirée des sources de judaïsme, Paris 1994, s. 68.
7 Tamże, s. 107.
8 Tamże, s. 127.
9 Tamże, s. 112.
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Wszelkie atrybuty, które można by było Bogu przypisać, mają jedynie 
sens moralny, to znaczy jako wskazówki dla ludzkiego postępowania, 
ostatecznie Cohen sprowadza je do dwóch zasadniczych: Miłości 
i Sprawiedliwości.

Biblia mówi, że Bóg jest święty. Cohen radykalnie protestuje prze-
ciwko odniesieniu terminu sacrum jako czegoś wyłączonego, odrębnego 
do Boga Biblii. Jest tylko jedna świętość: doskonałość moralna. Świętość 
człowieka polega na uświęcaniu siebie. Innymi słowy: jest odkryciem 
i realizacją swojej powinności etycznej. Powinność w stosunku do Boga 
urzeczywistnia się w relacji do innego człowieka. Hermann Cohen na 
kartach książki Religia rozumu ze źródeł judaizmu sformułował jako 
pierwszy zasadę dialogiczności, która stanie się podstawą filozofii dialo-
gu: relacja ja  –  ty, odkrycie innego i powinności wobec niego. Krytycznie 
podchodzi na przykład do takiej interpretacji celu człowieka religijnego 
jak osiągnięcie szczęścia, odrzuca cały eudajmonizm arystotelesowski, 
przejęty w filozofii chrześcijańskiej przez św. Augustyna i św. Tomasza. 
Nie wiemy, na czym to szczęście miałoby polegać, ponieważ nie wiemy, 
kim jest Bóg, znamy natomiast wezwanie, które płynie od drugiego 
człowieka.

Tak pojęta religijność najlepiej odpowiada wspólnocie żydowskiej. 
Celem jest zawsze relacja z drugim człowiekiem, a poprzez drugiego 
człowieka z Bogiem; w takiej interpretacji kult ma przede wszystkim 
znaczenie wychowawcze i etyczne. Nieco później tę postawę opisał 
zwięźle Emmanuel Levinas: wierzyć to znaczy wiedzieć, co czynić. 
Istota religii sprowadzona zostaje do etyczności, z tym że etyczności 
inaczej rozumianej niż u Kanta, nie tylko jako powinności w stosunku 
do imperatywu, ale powinności wobec drugiego, przede wszystkim tego, 
który jest najbardziej dotknięty nieszczęściem, cierpieniem.

Warto w tym momencie wspomnieć o idei mesjańskiej, pojętej jako 
„zastępstwo”, wzięcie na siebie cierpienia drugiego. Jak Grecy odkryli czy-
sty rozum dla myśli europejskiej, tak sensem powołania Żydów było 
uświadomienie ludziom powinności etycznej wobec drugiego jako drogi 
do Boga – to jest wkład, jaki tradycja judaizmu wnosi do doświadczenia 
całej ludzkości. Wybranie rozumiane jest tu nie jako przywilej, lecz jako 
zadanie. Dla Cohena tym zadaniem jest wypełnienie sprawiedliwości 
(tu w myśli Cohena pojawi się problem sprawiedliwości społecznej – 
jego poglądy w tej kwestii określane są mianem etycznego socjalizmu).
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Pewną osobliwością Cohena była jego absolutna fascynacja niemiecką 
humanistyczną kulturą oświeceniową. Twierdził, że są dwa najbardziej 
skazane na swoją przyjaźń i wyznaczone do współistnienia narody: 
Żydzi i Niemcy. Wskazywał na duchowe połączenie tych kultur, z któ-
rych jedna niesie kaganek oświaty goetheańskiej, a druga wrażliwość 
etyczną. Zmarł przed końcem pierwszej wojny światowej, natomiast 
jego żona została spalona w obozie koncentracyjnym. Dlatego też 
Emmanuel Levinas, którego filozofia jest bardzo mocno zakorzeniona 
w myśli Cohena, nie przywołuje jego nazwiska w żadnym przypisie.



Emmanuel Levinas: sacrum – teizm – ateizm

W niektórych nurtach myśli postmodernistycznej można mówić o swe-
go rodzaju odnowie myślenia politeistycznego. Przyjrzyjmy się tym 
tendencjom w zestawieniu z poglądami Emmanuela Levinasa, który 
był filozofem żydowskim i ze swego punktu widzenia uprawiał ra-
dykalną krytykę wszelkich form religijności, które byłyby różne od 
biblijnego monoteizmu.

Niech zawiązanie intrygi stanowi wypowiedź Levinasa, w której 
występuje on przeciwko kategorii sacrum1. Powiada, że zafascyno-
wanie sacrum wypływa z „niezrozumienia etycznej istoty ducha”. Dla 
Levinasa wierzyć to znaczy wiedzieć, co czynić. Dokonuje on prze-
kładu terminu „religijny” na pojęcia etyczne. Twierdzi, iż błędem jest 
poszukiwanie istoty religii w tym, „co współczesna socjologia odkryła 
w przedlogicznej mentalności Australii i Afryki, a co zyskuje rangę 
szczególnego doświadczenia religijnego”. Levinas nawiązuje do wyni-
ków badań prowadzonych w ramach nauk religioznawczych, zajmu-
jących się w sposób szczególny religijnością „przedlogiczną” – jak to 
on nazywa – ludów niepiśmiennych. W próbach odtworzenia punktu 
wyjścia i początków religii upatrywano możliwości odkrycia samej 
istoty religii. Dla Levinasa jest to – cytując dosłownie – „obrzydliwość 
nad obrzydliwościami”.

Zanim odpowiem na pytanie, dlaczego Levinas tak ostro wypowia-
da się na ten temat, chciałbym wskazać, skąd taka doniosłość sacrum 
jako kategorii religioznawczej i jaka jest przyczyna tak ostrej reakcji 

1 Zob. E. Levinas, Trudna wolność. Eseje o judaizmie, tłum. A. Kuryś, Gdynia 
1991, s. 11 – 25.



110 I. Postaci: Budowniczowie

Levinasa. Mówiąc o sacrum w badaniach nad religią, należy wymienić 
nazwisko Rudolfa Otta i jego książkę Das Heilige wydaną w 1917 roku2. 
Przypomnijmy: Otto proponuje zastąpienie terminu „Bóg” w opisach 
religioznawczych terminem sacrum. Uważa bowiem, że pojęcie Boga 
jest bardzo ściśle związane z tradycjami monoteistycznymi, podczas 
gdy w wielu tradycjach religijnych pojęcie to w ogóle nie występuje, jest 
więc zupełnie nieużyteczne przy ich opisie. Przedmiotem czci religij-
nej nie musi być wcale Bóg osobowy, tak więc na przykład określenie 
religii jako relacji osobowej między człowiekiem i Bogiem jest błędne, 
a raczej odnosi się jedynie do niektórych tradycji. Co zatem stanowi 
istotę religii, jej element nieredukowalny, niedający się sprowadzić do 
innych dziedzin życia ludzkiego? Otto odpowiada: taką kategorią jest 
sacrum. Każda religia stanowi jakieś odniesienie do sacrum. W pojęciu 
sacrum zawierają się dwa aspekty: racjonalny i irracjonalny. Dzięki ele-
mentowi racjonalnemu, wyrażalnemu w jasnych pojęciach, możliwe jest 
na przykład stworzenie teologii. Ale element racjonalny nie wyczerpuje 
głębi religii, a zatem i istoty sacrum, do którego ona się odnosi. Zawsze 
mamy do czynienia z pewną „nadwyżką”. Elementu irracjonalnego 
nie możemy opisać ani zdefiniować, ale nie pozostaje on całkowicie 
poza obrębem poznania, stanowi bowiem przedmiot doświadczenia. 
Sacrum w samym swym rdzeniu jest irracjonalne, przekracza wszelkie 
próby zdefiniowania. Ten niewyrażalny, ukryty element bóstwa Otto 
nazywa neologizmem numinosum od łacińskiego numen: „Ponieważ ta 
kategoria jest sui generis doskonała, dlatego, jak wszystko, co pierwotne 
i podstawowe, nie da się zdefiniować w sensie ścisłym, lecz tylko daje 
się badać”3. Mówiąc o nim, można jedynie nakierować czytelnika na ten 
punkt jego własnej jaźni, który pozwoli dostrzec ów tajemniczy wymiar.

Numen, wyrażający sam rdzeń rzeczywistości sakralnej, jawi się czło-
wiekowi religijnemu w różnych postaciach. Ale w każdym wypadku 
ujawnia człowiekowi jego sytuację w świecie, która wyraża się w po-
czuciu zależności stworzenia (Kreaturgefühl). Jest to termin wprowa-
dzony przez niemieckiego romantycznego filozofa religii, Friedricha 

2 R. Otto, Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do ele-
mentów racjonalnych, tłum. B. Kupis, Wrocław 1993.

3 Tamże, s. 33.
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Schleiermachera4, a doprecyzowany przez Rudolfa Otta. Poczucie 
zależności stworzenia oznacza, że człowiek ma świadomość, iż jest tylko 
cząstką większej całości. Nie on nadaje sens swojemu życiu, nie istnieje 
jak gdyby sam z siebie i przez siebie. To uczucie całkowitej zależności 
wywołuje w nim świadomość istnienia wobec czegoś wyższego, jakiejś 
rzeczywistości nadającej ład całemu światu.

Kategoria sformułowana przez Rudolfa Otta posłużyła wielu bada-
czom religii, wśród których najważniejszym był niewątpliwie Mircea 
Eliade. Eliade ujmował ją jako świadomość istnienia jakiejś wyższej 
i pełnej rzeczywistości. „Fakt, że człowiek religijny chce żyć w sacrum, 
jest w istocie równoważny z faktem, że chce umiejscowić się w rzeczy-
wistości obiektywnej. Sprzeciwia się obezwładniającej sile nieskończonej 
względności doświadczeń czysto subiektywnych. Chce żyć w świecie 
rzeczywistym i owocnym, a nie w złudzie”5. Według tradycji hindu-
istycznej wszystko, co stanowi przedmiot naszego doświadczenia zmy-
słowego, jest w gruncie rzeczy mają, czyli ułudą. Cały wysiłek duchowy, 
asceza zapoczątkowująca szczególnego rodzaju proces poznawczy, ma 
prowadzić od owej złudy do doświadczenia prawdziwego bytu.

Ważne dla konfrontacji z poglądami Levinasa jest podkreślenie, 
że w tradycji religii skoncentrowanej wokół sacrum, którą za Eliadem 
można określić jako religię kosmiczną, nie dochodzi jeszcze w ogóle 
do wyodrębnienia się jasnej świadomości osoby jako takiej. Człowiek 
jest cząstką rzeczywistości, na której spoczywa ogromna odpowiedzial-
ność: przez dopełnianie rytów ma zapewnić kosmiczny ład i trwanie 
świata. Człowiek nie odpowiada wobec drugiego czy za drugiego. Jest 
odpowiedzialny za to, żeby świat trwał.

Levinas swoją filozofię rozwija w dyskusji z innym uczniem Ed-
munda Husserla, Martinem Heideggerem. Heidegger na określenie 
bezosobowej świętości za Ottem używa terminu das Heilige. W Liście 
o humanizmie, w którym zastanawia się nad jakąkolwiek możliwością 
mówienia o Bogu, pojawia się stwierdzenie, że aby odnowić mówienie 
o Bogu, należy na nowo odkryć prawdę bycia. „Dopiero dzięki praw-
dzie bycia istota świętości daje się pomyśleć. Dopiero wychodząc od 

4 Była już o tym mowa we wcześniejszych rozdziałach.
5 M. Eliade, Traktat o historii religii, tłum. J. Wierusz-Kowalski, Warszawa 

1966, s. 454.
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istoty świętości, można pomyśleć istotę boskości. Dopiero w świetle 
istoty boskości możemy pomyśleć i wyrazić to, na co chce wskazać 
słowo «Bóg»”6. Cóż to znaczy: odkrycie prawdy bycia? Zdaniem Hei-
deggera nasz stosunek do rzeczywistości jest zdeformowany dlatego, 
że wszystko traktujemy jako tworzywo, jako materiał. Świat jest dla 
nas sferą ekspansji, co współcześnie przejawia się w technologicznej 
próbie przekształcenia świata i podporządkowania go sobie. Przez to 
zupełnie zapomnieliśmy o samej istocie bycia. Ale możemy do tego 
powrócić. Jeżeli powrócimy do rozumienia bycia, wtedy odsłoni się 
przed nami również istota świętości. I dopiero w świetle ponownego 
odkrycia tej idei świętości możemy pomyśleć o tym, czym jest naprawdę 
Bóg. Świętość w tajemniczy sposób wiąże się z najgłębszym wymiarem 
rzeczywistości, bogowie zaś ją jedynie zwiastują.

Wedle Heideggera sacrum zawsze i wszędzie było ponad bogami. 
„Świętość nie jest żadną z właściwości przypisywanych określonemu 
bogu. Sacrum nie jest sacrum, ponieważ jest divinum: dzieje się wręcz 
przeciwnie – to właśnie dzięki sacrum boskie jest boskie”7. Heidegger 
proponuje wizję odmienną od monoteistycznej, gdzie coś jest święte 
dlatego, że jest boskie, to zatem sposób, w jaki Bóg się objawia.

W pewnym sensie można byłoby stwierdzić, że podstawowy przed-
miot sporu stanowi problem, co jest bardziej źródłowe, bardziej fun-
damentalne. W ujęciu historycznym natrafiamy na te właśnie dwie 
kombinacje: tradycjom monoteistycznym bliższa jest koncepcja, w myśl 
której divinum (Deus) objawia się poprzez sacrum. Dokładniej rzecz 
biorąc, sacrum jest tłem, na którym rysuje się objawienie, czyli Słowo. 
Mojżesz ma zzuć obuwie, gdyż miejsce, na którym stoi, jest święte. Ale 
to nie świętość miejsca stanowi istotę przesłania, które otrzymał Moj-
żesz, lecz nakaz pójścia do Egiptu, aby wyprowadzić naród wybrany 
z niewoli i doprowadzić go do miejsca wskazanego mu przez Boga.

Spróbujmy teraz spojrzeć na to zagadnienie oczyma Emmanuela 
Levinasa. Swoją krytykę koncepcji sacrum przeprowadza jakby na 
dwóch płaszczyznach: religijnej i filozoficznej. Zajmijmy się najpierw 

6 M. Heidegger, List o „humanizmie”, tłum. J. Tischner [w:] tegoż, Budować, 
mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, tłum. K. Michalski i in., Warszawa 1977, s. 101.

7 Tenże, Cóż po poecie?, tłum. K. Wolicki [w:] tegoż, Budować, mieszkać, my-
śleć…, s. 168 – 223.
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płaszczyzną religijną. Dla Levinasa monoteizm żydowski jest religią 
dojrzałości. Wedle judaizmu celem religijnej edukacji człowieka jest 
ustanowienie relacji pomiędzy człowiekiem a świętością Boga i utrzy-
manie tej relacji. Termin „świętość” nie będzie tu jednak tożsamy z ter-
minem sacrum. Świętość ma charakter zdecydowanie etyczny. Zdaniem 
Levinasa pojmowanie tej świętości Boga trzeba odróżnić od – jak sam 
powiada – numinotycznego znaczenia tego terminu. Odcięcie od nu-
minotycznego znaczenia terminu „świętość” oznacza, że nie można 
myśleć o Bogu poza kategoriami etycznymi (sacrum wykracza poza 
kategorie moralne). Jeśli się tego nie zrobi, pozostaje się na poziomie 
bałwochwalstwa. „Judaizm odczarował świat, zerwał z ową rzekomą 
ewolucją religii, wychodzącą od entuzjazmu i sacrum. Judaizm pozo-
staje obcy wszelkim ofensywnym nawrotom tych metod uwznioślania 
człowieka”8.

Dlaczego myślenie religijne, oparte na koncepcjach sacrum i numi-
nosum, wydaje się Levinasowi groźne? Przede wszystkim „unieważnia 
związki między osobami”9. Podstawowa powinność człowieka wy-
znającego religię kosmiczną polega na odpowiedzialności za trwanie 
świata. Rytualne działanie zmierza ku temu, aby podtrzymać świat 
w istnieniu, natomiast nie ma tam mowy o odpowiedzialności wobec 
drugiego. „Żydowski monoteizm nie wysławia świętej mocy, numen 
triumfującej nad innymi świętymi mocami, lecz mającej jeszcze udział 
w ich tajnym i tajemniczym życiu. Bóg Żydów nie jest pozostałym 
przy życiu jednym z bogów mitycznych”10. W tym stwierdzeniu Le-
vinas zdecydowanie przeciwstawia się Sigmundowi Freudowi. Freud 
odnalazł genezę monoteizmu w pierwotnym rozbiciu obrazu Boga na 
wielu bogów, które to obrazy potem się zrastały. Z tego zrastania się 
różnych „oblicz” boskich powstał na nowo obraz jednego Boga. Levi-
nas nie zgadza się z tym poglądem, twierdząc, że koncepcja Boga jako 
absolutnie transcendentnego nie jest wynikiem ewolucji religijnej idącej 
od politeizmu do monoteizmu, lecz wynikiem rewolucji, czyli całko-
witej przemiany w myśleniu religijnym. Pisze: „Monoteizm zaznacza 

8 E. Levinas, Trudna wolność…, s. 15.
9 Tamże.
10 Tamże, s. 16.
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zerwanie z pewnym pojmowaniem sacrum”11. Levinas używa tu bardzo 
mocnego słowa „zerwanie”. „Nie wprowadza hierarchii numinotycz-
nych i rozlicznych bogów, lecz ich neguje”12. I tu bardzo ważne zdanie: 

„Wobec boskości, jaką uosabiają, jest jedynie ateizmem”13. Wynika z tego, 
że monoteizm jest ateizmem. Cóż to znaczy? Ateizm to negacja Boga. 
Pojawia się pytanie: jakiego Boga? Justyn Męczennik, chrześcijanin 
z II wieku n.e., pisząc apologię chrześcijaństwa do cezara w Rzymie, 
powiedział, że chrześcijanie są ateistami dlatego, że nie wierzą w bo-
gów Rzymian, którzy nie istnieją. Jest tylko Jeden Bóg, który objawił 
się w Chrystusie14. W podobnym znaczeniu Levinas używa terminu 

„ateizm”. Dodaje również od razu: „Judaizm czuje się w tym miejscu 
niezwykle bliski Zachodu, to znaczy filozofii”. Zdaniem Levinasa po-
dobny proces, jaki przebyła monoteistyczna myśl żydowska, broniąc 
jedyności Boga, możemy obserwować na gruncie filozofii, która odniosła 
się krytycznie do mitologii w poszukiwaniu zasady wyjaśniającej świat.

Tutaj pojawia się już specyficzna „apologetyka”, czyli próba obrony 
judaizmu ze strony Levinasa: „Nieprzypadkowo dla Żyda edukacja 
splata się i łączy z kształceniem, a ignorant nie mógłby naprawdę 
być pobożny! […] Stąd w całym żydowskim życiu religijnym istotne 
znaczenie ćwiczenia inteligencji, z pewnością pożytkowanej przede 
wszystkim dla poznania treści objawienia, Tory”15. To bardzo ważne 
stwierdzenie. Oznacza, że myślenie monoteizmu żydowskiego, jak 
i krytyczne myślenie filozoficzne są bliskie myśleniu ateistycznemu. 
Więcej nawet: warunkiem dorastania do pojęcia transcendencji jest 

11 Tamże, s. 17
12 Tamże, s. 16.
13 Tamże, s. 17.
14 „Oczywiście, wskutek tego także nas nazywa się ateistami. Bez wątpienia, 

jesteśmy nimi, ale tylko w stosunku do owych fałszywych bogów, nigdy zaś w stosun-
ku do Boga prawdziwego, Ojca sprawiedliwości, czystości i innych cnót, w którym 
nie ma żadnej przymieszki zła. Zarówno Jemu samemu, jak Jego Synowi, którego 
do nas posłał, by nas o tym wszystkim pouczył, a także zastępom otaczających Go 
i podobnych doń innych dobrych aniołów, wreszcie Duchowi proroczemu, składamy 
uwielbienie i pokłon, oddając im cześć zgodną z rozumem i prawdą. Naukę zaś, jaką 
nam oni przekazali, opowiadamy chętnie oraz ściśle – tak jak ją otrzymaliśmy – każ-
demu, kto tylko gotów jej słuchać”. Justyn Męczennik, Apologia [w:] ks. M. Michalski, 
Antologia literatury patrystycznej, t. 1, Warszawa 1975, s. 92 – 93.

15 E. Levinas, Trudna wolność…, s. 16.
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podjęcie duchowego ryzyka ateizmu. Trzeba zniszczyć numinotyczne 
pojmowanie sacrum, nawet jeśli niesie to ze sobą ryzyko ateizmu. Wy-
powiada przy tej okazji bardzo paradoksalne zdanie:

Chwała Stwórcy, że powołał do życia istotę, która afirmuje Go po poprzednim 
zakwestionowaniu i zanegowaniu w powabach mitu i entuzjazmu. […] Monoteizm 
przerasta i obejmuje ateizm, lecz niemożliwy jest dla tego, kto nie osiągnął jeszcze 
wieku wątpliwości, samotności i buntu16.

Na czym polega krytyka pojęcia sacrum z filozoficznego punktu widze-
nia? Warto w tym miejscu wspomnieć o levinasowskim rozróżnieniu 
pomiędzy potrzebą a pragnieniem. Kiedy kieruję się potrzebą, moim 
celem jest niejako „powrót do siebie”, wzbogacenie siebie poprzez 
wchłonięcie jak największej liczby przedmiotów potrzebnych mi do 
życia. Jeśli gnany przez potrzebę wychodzę poza siebie, to tylko po to, 
by zaraz do siebie wrócić. Nie dokonuje się tu żaden autentyczny ruch 
transcendowania. Potrzeby mogą być różnego rodzaju, także z dzie-
dziny religijnej. Dla Levinasa w tradycjach religijnych koncentrujących 
się wokół sacrum i numinosum, które on nazywa bałwochwalczymi czy 
pogańskimi, występuje próba zawładnięcia przez człowieka kierującego 
się potrzebą również przedmiotem boskim.

Jeśli więc mamy mówić o rzeczywistej transcendencji, konieczna 
jest zmiana nastawienia. Człowiekiem dojrzałym kieruje nie potrzeba, 
lecz pragnienie. Odkrywam je w momencie stanięcia w obliczu inności 
drugiego człowieka, inności, która nie może nigdy zostać przeze mnie 
zagarnięta. Domaga się uznania. Dopiero wtedy, gdy uznam inność 
i niemożność zawładnięcia twarzą drugiego człowieka, obudzi się we 
mnie pewna dyspozycja duchowa, w której będę mógł wkroczyć na 
drogę wiodącą do odkrycia prawdziwej transcendencji. Transcendencja 
oznacza ruch nieustannego przekraczania siebie i wykraczania ku Temu, 
który pozostanie dla nas absolutnie tajemniczy i nieuchwytny. Levinas 
czerpie inspirację z myśli Kartezjusza. Kartezjusz mówi o odkryciu 
w sobie idei nieskończoności, która będzie dla niego punktem wyjścia 
do swoistego dowodu na istnienie Boga: idea ta przekracza wszystko, 
cokolwiek mógłbym pomyśleć, nie jest zatem moim wytworem, lecz 
została mi zaszczepiona przez kogoś wyższego. Dla Levinasa nie ma 

16 Tamże, s. 17.



116 I. Postaci: Budowniczowie

możliwości skonstruowania żadnego dowodu istnienia Boga, ale rze-
czywiście człowiek odkrywa w sobie tę ideę, która jest jakby „gościem”17. 
Idea Nieskończoności nie jest własnością człowieka, nie może nią za-
władnąć. Odnajduje ją w sobie, ale nie pochodzi ona od niego i niejako 
rozrywa jego myśl. Nieskończoność idei jest nieskończonością dystansu 
rozciągającego się pomiędzy człowiekiem a jej ideatum. Nieskończoność 
nigdy nie zaspokaja, zawsze pobudza. Wydarza się jako pragnienie.

W tradycji chrześcijańskiej Bóg jest tym, który jest naprzeciw, jest 
tym drugim. W zbliżony sposób opisywał relację do Boga jako JA –  TY 
Martin Buber. Bóg, jego zdaniem, znajduje się naprzeciw, nieuchwytny 
w sensie zmysłowym, wyobrażeniowym, ale mówi i można się do niego 
zwracać. W relacjach pomiędzy ludźmi wytwarza się jakaś przestrzeń. 
Gdy wchodzimy w dialog, powstaje jakieś MIĘDZY osobowe, które 
Buber nazywa zwischen. Chrześcijanin wierzy, że gdy idzie do kościo-
ła i modli się, to słowa jego modlitwy wytwarzają pewną przestrzeń 
między nim a Bogiem. Wierzy, że jego słowa nie zawisną w powietrzu. 
Gdzieś jest Ten, który słucha modlitw, choć w sposób niewyobrażalny 
dla człowieka. Oczywiście w chrześcijaństwie wynika to z wcielenia, 
czyli faktu, że Syn Boży stał się człowiekiem. U Levinasa nie ma takiej 
możliwości. Nie ma żadnego „między” człowiekiem i Bogiem. Levinas 
jest przekonany, że żadne wyobrażenie, żaden idol ani żaden obraz nie 
mogą towarzyszyć naszemu myśleniu o Bogu. On tylko nawiedza myśl. 
Nie mogę myśleć o Bogu inaczej, jak poprzez świadomość powinności 
wobec drugiego człowieka. Nie ma innej drogi.

Tu pojawia się druga idea, idea Dobra, bardzo ważna dla levina-
sowskiego rozumienia monoteizmu. Dobro, podobnie jak u Platona, 
jest powyżej wszelkiego bycia i bytu. W jakim znaczeniu możemy 
powiedzieć o Bogu, że jest dobry? „W najwyższym i bardzo ścisłym 
sensie: nie obdarowuje mnie dobrami, ale zmusza do dobroci lepszej 
niż wszelkie dobra, które mógłbym otrzymać”18. Żadne atrybuty Boga 
nie mają charakteru wzbogacającego moją wiedzę o Nim (każde po-
znanie jest formą zawładnięcia przedmiotem), lecz nakazujący. „Bóg 

17 Zob. E. Levinas, O Bogu, który nawiedza myśl, tłum. M. Kowalska, Kraków 
1994.

18 Tamże, s. 131.
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jest miłosierny” znaczy: „Bądźcie miłosierni ja On”19. Wierzysz, że Bóg 
jest dobry? Dziel się dobrocią z drugim człowiekiem.

W jakim kierunku zmierza całe myślenie Levinasa? Można powie-
dzieć, że dokonuje on specyficznej dekonstrukcji tradycji filozoficznej. 
Twierdzi, iż filozofia powinna zawiesić wszelkie rozważania natury 
ontologicznej, czyli te, które mówią o bycie. Ontologia prowadzi do 
totalitaryzmu. Aby ocalić człowieka, musimy uznać, że filozofią pierwszą 
jest etyka. Jakiekolwiek mówienie o Bogu językiem metafizyki, że jest 
Bytem Najwyższym, Bytem Koniecznym i tym podobne, dla Levinasa 
nie ma żadnego znaczenia, może przynieść więcej szkody niż pożytku. 
Nie uznaje on żadnej teologii, gdyż każda próba poznania Boga byłaby 
próbą zawładnięcia Nim, niszczyłaby Jego transcendencję. Pojawia się 
tu ciekawe zdanie: „Bóg wznosi się do swej najwyższej i ostatecznej 
obecności przez sprawiedliwość, jaką oddajemy ludziom. […] Bóg nie-
widzialny to nie tylko Bóg niewyobrażalny, ale Bóg, do którego dostęp 
daje jedynie sprawiedliwość”20. Teologia apofatyczna twierdzi, że szczyt 
poznania Boga stanowi świadomość, iż jest On niepoznawalny. Ale dla 
Levinasa byłaby to dalsza zabawa słowami. Niewyobrażalny Bóg to coś 
więcej, nie jest po prostu „Innym” lub „absolutnie Innym”, lecz „Innym 
niż inny”. Mamy do Niego dostęp jedynie przez czynienie sprawiedli-
wości drugiemu, bez prawa oczekiwania wzajemności.

„Optyką ducha jest etyka”21. Tym, w czym można naprawdę doświad-
czyć wymiaru duchowego człowieka, nie cielesnego ani psychicznego, 
jest etyka. Powinność wobec sieroty, wdowy i cudzoziemca jest wyższa 
niż wszystko inne. Levinas wysuwa tezę, że można ocalić refleksję filo-
zoficzną i metafizyczną, jeśli przełoży się ją na refleksję etyczną. „Me-
tafizyka dzieje się w stosunkach etycznych”22. Właściwą funkcją religii 
zaś jest wskazywanie na powinność. „Bez znaczenia czerpanego z etyki 
pojęcia teologiczne stają się puste i formalne”23.

Podstawową troską człowieka związaną z sacrum była troska o pod-
trzymanie ładu tego świata. U Levinasa Bóg jest niesłychanie daleki. 

19 Zob. tenże, Trudna wolność…, s. 19.
20 Tenże, Całość i nieskończoność, Esej o zewnętrzności, tłum. M. Kowalska, 

Warszawa 1998, s. 77 – 80, 358.
21 Tamże, s. 358.
22 Tamże, s. 80.
23 Tamże.
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Sacrum właściwie nie interesuje Levinasa. Być może rozumiał je jako 
konieczność zachowania szacunku w stosunku do pewnych znaków, 
które mają lepiej nam uprzytomnić naszą powinność. Trzeba na przy-
kład uszanować świętość szabatu. Nie jest ona jednak najważniejszą 
wartością. Zachowuje się ją po to, abyśmy uprzytomnili sobie, że ist-
niejemy wobec Tego, który nawiedza naszą myśl, budząc wrażliwość 
i odpowiedzialność za drugiego człowieka. „Wszystko, czego nie można 
sprowadzić do relacji międzyludzkiej, stanowi nie wyższą formę, lecz 
wciąż prymitywną postać religii”24.

Levinas prezentuje się nam jako współczesny przedstawiciel bardzo 
radykalnego monoteizmu, monoteizmu bez mała zbratanego z ateizmem. 
Ateizm słusznie niszczy całą tę sakralną, numinotyczną religijność 
politeistyczną, w której ludzie poszukują jedynie zaspokojenia swoich 
potrzeb religijnych. Monoteizm może korzystać z oczyszczającej mo-
cy ateizmu w podnoszeniu nieredukowalnego wymiaru powinności 
człowieka, stojącego wobec twarzy drugiego, w której znaleźć można 
ślad Transcendencji.

24 Tamże.
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René Girard miał ambicję stworzenia teorii, która wyjaśniłaby po-
wstanie podstawowych struktur zarówno życia społecznego, jak i życia 
religijnego. Jednakże w przeciwieństwie do wielu współczesnych mu 
myślicieli i teoretyków, którzy uważali religię za wytwór życia społecz-
nego, Girard twierdził, że to właśnie struktury i instytucje społeczne 
mają swoje źródło w religii. Nie oznacza to, że nie są stworzone przez 
człowieka. Wszystkie bowiem instytucje społeczne, a także większość 
religijnych są – mówiąc za Friedrichem Nietzschem – „ludzkie, arcyludz-
kie”. I taka jest też religia zakorzeniona w świadomości mitologicznej, 
a więc każda, aż do momentu objawienia biblijnego, w szczególności 
Ewangelii. W niej dopatrywał się Girard rzeczywistego przekształce-
nia dotychczasowego stanu świadomości religijnej, o konsekwencjach 
ważnych dla całego porządku kultury.

Kluczowym pojęciem w myśli Girarda jest ofiara, a jego zasadnicza 
teza, którą starał się poprzeć licznymi przykładami, brzmi: u źródeł 
powstania rytu ofiarniczego tkwi dążenie do zrzucenia nagromadzonej 
w społeczeństwie agresji na ofiarę zastępczą. Ofiarę pojmował jako rytuał, 
w którym ludzie jednoczą się przeciwko jakiemuś kozłowi ofiarnemu 
(bouc émissaire). Małym ukłonem w stronę Sigmunda Freuda jest stwier-
dzenie, że ludzie nie są świadomi istnienia tego mechanizmu. Są tak 
zaślepieni własną przemocą, że samej ofierze przypisują skutek ofiary, 
czyli łaskę odzyskanego pokoju i ładu. W skrócie można to określić 

„mechanizmem kozła ofiarnego”. Hipoteza ofiary zastępczej, w zamie-
rzeniu Girarda, ma nie tylko wyjaśnić powstanie instytucji społecznych 
gdzieś u początku dziejów, ale także wskazać, w jaki sposób mechanizm 
przemocy działa współcześnie.
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Uważa się często, że stosunki i więzi społeczne powstały na zasa-
dzie ugody, uznania wspólnoty interesów zarówno politycznych, jak 
i gospodarczych. Girard sprzeciwiał się takiemu poglądowi. Według 
niego to nie kompromis, lecz przemoc leży u źródeł życia społecznego:

Człowiek jest jedynym stworzeniem żyjącym, które zabija swego bliźniego. 
Zaszczyt ten dzieli ze szczurami. Zwierzę polityczne? Owszem, może nawet przede 
wszystkim. Lecz trzeba uznać bez lęku i bez niesmaku, co to oznacza. Mówię po 
prostu: zwierzę zdecydowane, by zabić swego przeciwnika. Szczury. Zwierzęta, 
które mogą się pojednać tylko pod warunkiem zlinczowania jednego spośród 
siebie. Te zwierzęta polityczne zawsze tak postępowały. Zawsze wynajdywały 
rywali i ich zastępców, aby ich zabijać. I to jest cała kultura, hominizacja, cała 
historia, jak to się mówi1.

Proces zrzucania na jednego z przedstawicieli gatunku winy za cały 
nieład panujący w społeczeństwie Girard nazywał mechanizmem za-
łożycielskim. W jaki sposób on się uruchamia? Aby zrozumieć zasadę 
jego funkcjonowania, trzeba dokładniej sprecyzować pojęcie „naślado-
wania”, „pragnienia”, „pożądania”. Girard używał tu greckiego terminu 
mimesis – „naśladowanie”. Ta koncepcja naśladowania pełniła w kulturze 
europejskiej od czasu Platona fundamentalną rolę. Krytyk literacki Erich 
Auerbach napisał całą historię literatury, tytułując ją właśnie Mimesis2. 
Uważał, że naśladowanie czy opisywanie istniejącego świata przynależy 
do samej istoty wysiłku literackiego. Klasyczne znaczenie terminu mime-
sis zawarte zostało przez Platona w X księdze Państwa, gdzie rozumiane 
jest jako prosta kopia modelu. Girard twierdził, że Platon popełnił tu 
zasadniczy błąd, którzy zaważył w całej kulturze europejskiej. Zdaniem 
Girarda koncepcja naśladowania jako odtwarzania modelu maskuje 
fakt, że naśladowanie oznacza w istocie pragnienie zawładnięcia tym 
drugim człowiekiem bądź tym, co posiada. Naśladowanie do samej 
głębi jest przesycone pragnieniem, pożądaniem. Girard znał Freuda 
i uważał te odczucia za coś innego niż pożądanie freudowskie, które 
w ukryty sposób – ale jednak – odnosi się do przedmiotu pożądania, 
na przykład do matki. Natomiast u Girarda pożądanie odkrywa swój 
przedmiot za pośrednictwem innego. Gdybyśmy chcieli przedstawić 

1 R. Girard, Des choses cachées depuis la fondation du monde, Paris 1978, s. 72.
2 E. Auerbach, Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu, 

t. 1 – 2, tłum. Z. Żabicki, Warszawa 1968.
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pożądanie za pomocą figury geometrycznej, okazałoby się, że nie ma ono 
charakteru linearnego ja  –  przedmiot, lecz trójkątny: ja  –  inny  –  przed-
miot. Klasyczną ilustracją tego, co znaczy pożądanie u Girarda, jest 
licytacja. Moje pożądanie przedmiotu wzrasta w miarę tego, jak mój 
konkurent podbija cenę. Ja bowiem spoglądam na ten przedmiot, nie 
tylko patrząc na niego, ale również poprzez rywalizację i odebranie 
innemu tego przedmiotu chcę nad tym drugim zapanować, zawładnąć 
nim. Mimesis z awłasz czania  nieuchronnie staje się więc mimesis 
r ywal izac j i. Ludzie uwikłani w walkę zapominają o przedmiotach 
pragnienia, dostrzegają już samą tylko walkę.

Jak opisać mechanizm założycielski (dla struktur społecznych, orga-
nizujących życie jednostki), posługując się pojęciem mimesis? Przebiega 
on w trzech etapach. Pierwszy to kryzys mimetyczny. Społeczeństwo 
pierwotne (nie w sensie wartościującym, lecz opisowym) doskonale 
zdawało sobie sprawę, że mimesis jest w istocie gwałtem, a ład społeczny 
polega na zachowaniu zróżnicowanych ról i odmienności. Jeżeli jed-
nostka pragnie tego, czym jest drugi lub co drugi posiada – może to być 
na przykład bogactwo czy władza – stwarza to zagrożenie dla całego 
społeczeństwa. Pożądanie rodzi przemoc, trzeba zająć wobec niego 
stanowisko. Nieszczęście polega na tym, iż tak naprawdę nikt nie wie, 
kto właściwie rozpoczął ów ciąg kryzysu mimetycznego i przemocy. Ta 
ostatnia rozprzestrzenia się jak dżuma. Już nie wiadomo, kto jest napa-
dającym, a kto ofiarą. Każdy jest przeciwnikiem każdego. Prześladowca 
jest prześladowanym, a prześladowany prześladowcą.

Szukając potwierdzenia swoich tez, Girard odwoływał się do badań 
etiologów, którzy twierdzą, że agresja u zwierząt jest wyhamowywana 
instynktownie, na przykład przez obyczaj poddania. Wilk nie dobija 
rywala, którego pokonał, kiedy ten wykona gest uznający wyższość 
zwycięzcy. Jak pisał Girard, człowiek ma ten smutny przywilej, że za-
bija podobnego sobie, przez co wyzwala pragnienie zemsty, poddaje 
się mechanizmowi represji.

Z tego wynika drugi etap, już specyficznie ludzki. Utraciwszy bo-
wiem zwierzęcą instynktowność, która daje możliwość samoregulacji 
układów społecznych u zwierząt, człowiek wytwarza zupełnie inny 
mechanizm. Ta wszechpanująca przemoc zostaje skierowana na ofiarę 
zastępczą. Grupa ludzka nie tłumi swej przemocy. Przeciwnie: wyrzuca 
ją na zewnątrz siebie, a dokładniej zrzuca na jednego, nakładając nań 
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winę wszystkich. W rezultacie następuje gwałtowna zmiana sytuacji. 
W miejsce układu „każdy przeciw każdemu” pojawia się opozycja 
„wszyscy przeciw jednemu”. Wielość tych anarchicznych i chaotycznych 
konfliktów przybiera postać bardzo klarowną: zjednoczona wspólnota 
po jednej stronie, po drugiej stronie ofiara.

Girard był przekonany, że w powyższym opisie uchwycił samą isto-
tę mechanizmu ofiarniczego. Wspólnota czuje się zarazem solidarna 
i niewinna. Natomiast ofiara nie ma żadnych szans obrony ani innego 
ukierunkowania dynamiki przemocy. Wskazanie ofiary nie ma w so-
bie nic z rozpoznania rzeczywistego winnego. Wybór jest całkowicie 
arbitralny. Charakterystyczne, że pada na osoby, mówiąc potocznie, 
z marginesu społecznego. Żydzi wysyłali na pustynię kozła obarczonego 
grzechami ludzi. W określonym dniu arcykapłan w modlitwie niejako 

„zrzucał” na kozła grzechy całego ludu i wypędzał go na pustynię. Nikt 
się nie interesował, czy tam przeżył, czy zginął. Pustynia była miejscem, 
gdzie mieszkają diabły, więc po prostu posłano go „do diabła”. Zdaniem 
Girarda Grecy byli okrutniejsi. Wybierali bowiem tak zwanego phar-
makos – biedaka, właśnie kogoś żyjącego poniżej ogólnego poziomu 
wspólnoty. W momentach poważnego kryzysu bywał on nawet zabijany.

Przechodząc od pierwotnej anarchii przez ofiarę zastępczą, wspól-
nota, która ponownie odzyskała swoją tożsamość i jedność, dokonuje 
sakralizacji ofiary. Oto trzeci etap mechanizmu założycielskiego. Grupa 
nie potrafi odczytać czysto socjologicznego charakteru mechanizmu 
gwałtu, który właśnie popełniła, i dlatego samej ofierze przypisuje 
łaskę odzyskanego pokoju. Dokonuje mistyfikacji polegającej na tym, 
że to, co było przeklęte, staje się błogosławione. To bardzo interesujący 
i znany w historii fenomenologii religii fakt podkreślania pokrewień-
stwa czy bliskości pomiędzy tym, co święte, a tym, co przeklęte. Me-
chanizm sakralizacji ofiary stał się swego rodzaju metryką wszelkiego 
ładu międzyludzkiego. Aby społeczeństwo mogło trwać, musi znaleźć 
jakiś sposób na rozładowywanie mechanizmu agresji i wyeliminowa-
nie gwałtu. Sakralizacja ofiary wypycha gwałt i przemoc poza obszar 
społeczeństwa3. Przemoc można potraktować wręcz jak pewien rodzaj 
choroby społecznej. Wobec choroby można przyjmować dwie postawy: 

3 Zob. R. Girard, Rzeczy ukryte od założenia świata, tłum. M. Goszczyńska, 
„Literatura na Świecie” 1983, nr 12, s. 107.
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zapobiegawczą bądź uodparniającą przez małe dawki jak szczepionka. 
Ofiara sakralna to nic innego jak przemoc w formie takiego zastrzyku, 
rozładowująca konflikt społeczny.

Można byłoby powiedzieć, że Girard w dużym stopniu czerpał 
swoje pomysły z psychoanalizy. Girard – tak jak Freud w kompleksie 
Edypa – poszukiwał źródeł kultury, w tym również zakazów etycznych 
i religijnych, w mechanizmie założycielskim. Tam, według niego, ma-
ją swoje źródło wszystkie zasady i normy życia społecznego. Girard 
podchodził bardzo krytycznie do tez Freuda, uważał je za uproszcze-
nie. Podjął dyskusję na ten temat z przedstawicielem szkoły struktu-
ralistycznej, Claude’em Lévi-Straussem, francuskim antropologiem. 
Freud poszukiwał źródła norm i zakazów w konflikcie podświadomości, 
Lévi-Strauss upatrywał go w samym strukturalnym sensie tego zakazu. 
Obydwaj – Freud i Lévi-Strauss – byli zdania, że najstarszy zakaz ludz-
kości to zakaz kazirodztwa, czyli zakaz nawiązywania relacji seksualnych 
z krewnymi. Lévi-Strauss uważał, że aby uchwycić strukturalny sens 
tego zakazu, należy ująć go w formie pozytywnego nakazu: pójdziesz 
szukać żony w innym stadzie. Ta norma zaś wyraża regułę wymiany 
społecznej, warunku rozwoju społecznego.

Girard zgadzał się, że zakaz kazirodztwa stanowi wzór dla innych 
norm i zakazów, ale rozwiązanie strukturalistyczne nie wydawało mu 
się dostatecznie przekonujące. Według niego zasadniczym momen-
tem w ustanowieniu zakazu kazirodztwa było dążenie do eliminacji 
przemocy. Twierdził on, że pożądanie mimetyczne tkwi w człowieku 
głębiej niż freudowskie Lustprinzip.

Jeżeli to sakralizacja ofiary ustanawia funkcje społeczne, przede 
wszystkim religijne, to bardzo ważną rolę odgrywają rytuały. Funkcją 
zakazu w sensie normy etycznej było skrępowanie przemocy, która ma 
swoje źródło w pożądaniu mimetycznym. Rytuały natomiast dozują 
przemoc w małych dawkach. Girard dokonał, mówiąc językiem post-
modernistycznym, dekonstrukcji samego pojęcia „ofiara”. Zgodnie z jego 
tradycyjnym ujęciem sens ofiarowania tkwił w dążeniu człowieka do 
zdobycia przychylności bóstwa. Ofiary składano w bardzo konkretnych 
intencjach, na przykład prosząc o dobre zbiory, o to, żeby krowa dobrze 
się ocieliła, i tak dalej. Ryt ofiarny pełnił więc rolę mediacji pomiędzy 
człowiekiem a bóstwem. Girard pojmował to w inny sposób. Dla niego 
istotą ofiary była zastępczość, substytucja. Jest to zresztą substytucja 
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drugiego stopnia. Grupa najpierw kieruje nagromadzoną w sobie 
przemoc na ofiarę zastępczą, natomiast w rycie ofiarniczym w sposób 
zinstytucjonalizowany powtarza wszystkie elementy mechanizmu za-
łożycielskiego. Agresja zostaje przeniesiona z przedmiotu pożądania na 
jego substytut. Jednak w przypadku rytuału ofiarniczego celem nie jest 
rozładowanie jednostkowego gniewu, ale sama ofiara, która ma przywró-
cić, restytuować ład społeczny. Stąd ryty ofiarnicze powtarzają wszystkie 
stadia kryzysu mimetycznego. Na początku ryt ofiarniczy oznacza od-
tworzenie pierwotnego chaosu, pogwałcenie pewnych zasad i zakazów, 
co równoznaczne jest z sytuacją „zaciągnięcia winy”. Następnie wybiera 
się ofiarę, którą jest najczęściej ktoś stojący najniżej w hierarchii spo-
łecznej: cudzoziemiec, dziecko, osoba chora. Ciekawie, że w niektórych 
przypadkach wybiera się ofiarę stojącą najwyżej: na przykład króla, 
władcę. Girard zauważał, iż dotąd jeszcze powszechne było traktowa-
nie osoby sprawującej władzę jako „ofiary z zawieszonym wyrokiem”.

Powtarzając mechanizm założycielski, ryt ofiarniczy powoduje 
również i jego błogosławiony skutek: następuje pokój i ład społeczny. 
Temu służy także i mit, stanowiący ideologiczne usprawiedliwienie 
rytu i scenariusz rytualny.

To wszystko składa się na kulturę, a religia jest symboliczną matrycą 
kultury ludzkiej, dając pewien wzór rozstrzygania konfliktów. Girard 
wysuwał argumenty zaczerpnięte z dwóch istotnych dziedzin życia 
społecznego: prawa i polityki. Argument z dziedziny prawnej jest dość 
interesujący. Z pozoru system prawny różni się zasadniczo od rytu 
ofiarniczego. Girard przywołuje jednak spostrzeżenia podróżników, 
którzy wskazywali, że między europejskimi władzami kolonialnymi 
a tak zwanymi społecznościami pierwotnymi często dochodziło do 
konfliktu, gdy organa ścigania władz europejskich próbowały znaleźć 
rzeczywistego sprawcę zbrodni. Tradycyjnie bowiem w przypadku 
zbrodni należało wskazać kozła ofiarnego, który często nie miał nic 
wspólnego z konkretnym sprawcą danego czynu i złożyć go w ofie-
rze, na przykład przez banicję. Zostawał zwykle wyklęty z plemienia. 
Ktokolwiek natomiast ośmieliłby się wskazać prawdziwego winnego, 
ściągnąłby na siebie zemstę wszystkich członków wspólnoty, co z kolei 
dezorganizuje całe życie społeczne grupy. Girard twierdził, że pomi-
mo wszystkich odrębności europejski system prawny w gruncie rzeczy 
niewiele różni się od pierwotnego, ostatecznie bowiem chodzi o to, by 
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poprzez mechanizm oskarżenia i zrzucenia na kogoś winy nastąpiło 
oczyszczenie. W obu wypadkach mamy do czynienia z dążeniem do 
zachowania ładu przez odpowiedź gwałtem na gwałt, przemocą na 
przemoc. Różnica polega tylko na tym, że europejski system prawny 
umieszcza karę dokładnie w tym samym miejscu, w którym została 
popełniona zbrodnia.

W jaki sposób mechanizm ofiarniczy może zadziałać w dziedzinie 
politycznej? Girard odwoływał się tu do swej wiedzy antropologicznej 
i przywoływał obraz intronizacji afrykańskiego króla. Ów król przed 
samym objęciem władzy w sposób rytualny gwałci tabu, na przykład 
podejmuje współżycie z własną matką. Tym samym bierze na siebie 
winę społeczną, która w nim się niejako koncentruje. Ta koncentracja 
nieładu w jednym miejscu pozwala społeczeństwu funkcjonować bez 
przeszkód. Król ma ogromną władzę, może darować życie albo je zabrać. 
Ale ma tę władzę dlatego, że sam jest równocześnie żywy i umarły, na 
wpół czysty, na wpół zbrukany.

A zatem u źródeł zarówno religii, jak i organizacji społecznej leży 
przemoc. Badanie religii jako materii życia społecznego, mechanizmu 
założycielskiego, kryzysu mimetycznego, w końcu rytuału ofiarniczego 
doprowadziło Girarda do stwierdzenia, że w gruncie rzeczy jedna tyl-
ko postać i jedna tylko księga w dziejach ludzkości stanowi radykalne 
wyzwanie rzucone temu mechanizmowi założycielskiemu. To Jezus 
Chrystus i Ewangelia. Analiza dokonana przez Girarda ma charakter 
dekonstrukcji. To znaczy nicuje w pewien sposób Ewangelię, odda-
jąc – w przekonaniu Girarda – jej prawdziwy sens. Girard odmawiał 
uznania męki Chrystusa za ofiarę. Ma ona charakter zbawczy, ale nie 
ma charakteru ofiarnego. Wręcz przeciwnie: Jezus ujawnia cały mecha-
nizm mimetyczny i mechanizm sakralizacji ofiary. Girard odczytywał 
Ewangelię jako księgę demaskującą ukrytą przemoc, która od założenia 
świata rządziła dziejami człowieka.

W wywiadzie opublikowanym w 1983 roku w czasopiśmie „Lite-
ratura na Świecie” Girard cytował fragment Ewangelii św. Mateusza, 
rozdział 23, wersety 34 – 36:

Oto Ja posyłam do was proroków, mędrców i uczonych. Jednych z nich zabijecie 
i ukrzyżujecie; innych będziecie biczować w swych synagogach i przepędzać 
z miasta do miasta. Tak spadnie na was wszystka krew niewinna przelana na 
ziemi, począwszy od krwi Abla sprawiedliwego aż do krwi Zachariasza, syna 
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Barachiasza, którego zamordowaliście między przybytkiem a ołtarzem. Zaprawdę 
powiadam wam: przyjdzie to wszystko na to pokolenie4.

Ów fragment Ewangelii, zdaniem Girarda, wskazuje na demaskator-
ski zamiar Jezusa, aby odsłonić niegodziwości, czyli przemoc, która 
dotychczas rządziła, począwszy od „mordu założycielskiego”, jakim 
była w ujęciu symbolicznym śmierć Abla, bratobójstwo. Ówcześni 
słuchacze Jezusa, którymi byli wtedy faryzeusze, nie są świadomi tego, 
iż ich agresja wobec Jezusa, dążenie do zabicia Go, jest niczym innym 
jak uczestnictwem w tym samym mechanizmie założycielskim. Są za-
ślepieni – powiadał Girard i cytował odpowiedź faryzeuszów na słowa 
Jezusa: „Gdybyśmy żyli za czasów naszych proroków, nie bylibyśmy ich 
wspólnikami w zabójstwie proroków”. Ale odcięcie się od ojców przez 
ich potępienie, odrzucenie mordu jak najdalej od siebie, jest – zdaniem 
Girarda – nieświadomym powtarzaniem czynów ojców5.

Gdy chrześcijaństwo stało się ustabilizowaną i instytucjonalną re-
ligią, jego wyznawcy zapomnieli o podstawowym przesłaniu i z całej 
antyofiarniczej nauki Jezusa oraz jego życia uczynili ofiarę. W dodatku 
również w świadomości chrześcijan funkcjonuje często mechanizm 
poszukiwania zastępczego wroga, na przykład Żyda, Niemca, Ukraińca. 
Girard przytoczył znów słowa Jezusa:

„Dlaczego nie rozumiecie Mojej mowy? Bo nie możecie słuchać Mojej nauki. Wy 
macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku 
był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi 
kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa”. Porwali więc 
kamienie, aby rzucić się na Niego (J 8,43 – 44.59).

Girard interpretował to w następujący sposób: „Szatan to właśnie 
błędne koło mechanizmu przemocy, uwięzienie ludzi w obiegowych 
systemach filozoficznych i kulturowych, zapewniające im modus vivendi 
z przemocą”6. Dla Girarda w tym przypadku emblematyczny jest motyw 
kuszenia Jezusa na pustyni: szatan przyrzeka Jezusowi panowanie nad 
światem, pod warunkiem, że Ten odda mu pokłon: „Będziesz panował, 
jeżeli będziesz stosował zasady gry tego świata”, czyli uruchamia zasadę 

4 Tamże, s. 133.
5 Zob. tamże.
6 Tamże, s. 135.
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przemocy i zastępczej ofiary. Szatan bowiem to nic innego jak proces 
mimetyczny w całej swej złożoności7, zarówno rywalizacji, jak i niepo-
rządku. I dlatego, jak z kolei głoszą słowa Ewangelii według św. Jana, 

„od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał”. W tym mordzie 
czai się dodatkowo kłamstwo.

Dla Girarda nieuprawnione metodologicznie jest interpretowanie 
chrześcijaństwa jako jeszcze jednej mitologicznej religii. Powiadał, że 
właśnie w niej mamy całkowitą demitologizację wszelkiej przemocy8. 
Dla niego bowiem mit to legitymizacja przemocy:

Zamiast ciągłego zrzucania na ofiarę odpowiedzialności za kolektywny mord, 
inspiracja ta [ewangeliczna – J.A.K.] zaczyna działać w odwrotnym kierunku, 
usiłując unicestwić mityczną metodę zrzucania odpowiedzialności i obciążając 
odpowiedzialnością za akty gwałtu tych, którzy za nie są rzeczywiście odpo-
wiedzialni, a mianowicie członków wspólnoty9.

Dlaczego Girard protestował przeciwko interpretacji śmierci Jezusa jako 
ofiary? Uważał on, że jest to spadek przede wszystkim tradycji teologii 
średniowiecznej, a zwłaszcza nauki św. Anzelma, który twierdził, iż 
człowiek w grzechu pierworodnym obraził Boga, ale sam jest za słaby, 
zbyt nikczemny, by móc złożyć ofiarę satysfakcjonującą Boga. Dlate-
go Bóg ofiarował swojego Syna, aby równy Jemu Syn w ofierze swojej 
zaspokoił gniew Ojca. Dla Girarda oznaczało to powrót do mitologii 
i straszliwego obrazu Boga domagającego się krwi. Taka logika mieści 
się całkowicie w mechanizmie mimetycznym. „Fragmenty Ewangelii, 
mówiące bezpośrednio o Ojcu Jezusa, nie zawierają niczego, co by nas 
mogło upoważniać do przypisywania temu Bogu jakichkolwiek intencji 
przemocy. Wręcz przeciwnie. Ewangelie mówią o Bogu, któremu obcy 
jest wszelki gwałt” 10. Jezus mówi:

Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał 
w nienawiści nieprzyjaciela swego. A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół 
waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Abyście byli synami Ojca 

7 Zob. tamże.
8 Zob. tamże, s. 141 – 144.
9 Tamże, s. 141.
10 Tamże, s. 147.
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waszego, który jest w niebie. Bo słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi 
i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych (Mt 5,43 – 45).

Zdaniem Girarda ten tekst z Kazania na Górze bynajmniej nie upo-
ważnia do traktowania Ojca jako tego, który jest żądny krwi Syna 
i dopiero za tę cenę gotów jest przebaczyć ludziom. Nie jest to także 
Bóg obojętny. Pragnie być przez ludzi poznany, nie może się to jednak 
dokonać, zanim nie spełnią oni tego, co proponuje Jezus. „Miłosierdzia 
chcę, nie krwawej ofiary” – Jezus często powtarza to zdanie z proroka 
Ozeasza. Girard uważał to za bardzo ważny argument. Powiadał, że 
w tym sensie chrześcijaństwo, ale to ewangeliczne, rdzenne, źródłowe, 
może z ateizmem dzielić pogląd, że w zasadzie wyobrażenia bogów 
wytwarzane przez ludzi są właśnie pewnymi mechanizmami rozła-
dowywania agresji społecznej. Natomiast to, co przynosi Ewangelia, 
nie mieści się w szeroko pojętym terminie „religia”. Politeizm sytuuje 
się po stronie przemocy i jest tylko wynikiem działania mechanizmu 
rozładowywania społecznego gwałtu. Żydowski i islamski monoteizm 
także zawierają elementy przemocy. To, co całkowicie odróżnia od nich 
Ewangelię, to zupełnie nowy sposób podejścia do samych podstaw, re-
guł życia społecznego. „Słyszeliście, że powiedziano: oko za oko, ząb za 
ząb. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeżeli cię 
kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce pra-
wować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz” (Mt 5,38 – 40). 
To jest zupełnie sprzeczne z naszym potocznym pojmowaniem reguł 
rządzących rzeczywistością. My, ludzie, wyobrażamy sobie, że przemoc 
jest rodzajem pasożyta, którego można się pozbyć, stosując na przykład 
środki profilaktyczne. Wydaje nam się również, że można całkowicie 
wykorzenić ją z ludzkiej natury. Niektórzy podchodzą do tego zagad-
nienia bardziej fatalistycznie, twierdząc, iż przemoc jest częścią ludzkiej 
natury i walka z nią jest absolutnie niemożliwa.

Jaką drogę do wyzwolenia się z mechanizmu przemocy proponuje, 
według Girarda, Jezus? Przede wszystkim chodzi tu o zwalczenie me-
chanizmu mimetycznego. Zdaniem Girarda trzeba wyzbyć się wszelkiej 
myśli o nagrodzie, wyzbyć się zachowań, które zawsze wydawały się 
normalne i prawidłowe (odpowiadanie na dobre postępowanie wobec 
nas dobrem, a na złe – złym). Należy zrzec się prawa do represji, a tak-
że uzasadnionej obrony. Tylko takie działanie może doprowadzić do 
upragnionego rezultatu:
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Jeżeli dobrze czynicie tylko tym, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was 
wdzięczność? I grzesznicy tak samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od 
których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy 
grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych 
nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając 
(Łk 6,33 – 35).

Taka nauka musiała doprowadzić do kryzysu, gdyż odsłoniła ukrytą 
przemoc. Dlatego najpierw została odrzucona jako stojąca w opozycji 
w stosunku do dotychczasowego pojmowania. Wtedy doszła do głosu 
przemoc, która

nie toleruje w swoim królestwie obecności kogoś, kto wobec niej nie czuje się do 
niczego zobowiązany, nie darzy jej najmniejszym respektem: stanowi bowiem 
jedynie zagrożenie dla jej panowania. Przemoc nie rozumie i nie może zrozumieć, 
że pozbywając się Jezusa z pomocą stosowanego do tej pory procederu, wpada 
w sidła, które mogły być zastawione jedynie przez tak absolutną niewinność, choć 
w rzeczywistości nie są to nawet sidła: nic nie jest tu ukryte. Ze strony przemocy 
natomiast karty zostały odkryte, a ona sama – raz na zawsze porażona: od tej 
pory im bardziej będzie chciała ukryć swe kuglarskie sztuczki, tym szybciej 
będą one ujawnione11.

Girard nie odrzucał terminu „ofiara” w swojej interpretacji śmierci Je-
zusa. Natomiast dokonywał jej reinterpretacji. Jezus jest ofiarą czegoś, 
nie – dla kogoś. Jest ofiarą przemocy. Nie zastosował się do przyjętych 
reguł gry, musiał więc umrzeć. Zamiast stać się sługą przemocy, po-
wiedział „nie”. Nie ma żadnej innej przyczyny Jego śmierci niż tylko 
miłość bliźniego. „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie 
swoje oddaje za przyjaciół swoich” – przytaczał Girard słowa św. Jana 
( J 15,13), dodając, że w tym sensie ktoś taki jest ofiarą12. Myślę, że ów 
wątek u Girarda bardzo dobrze podsumowuje jeden aforyzm Simone 
Weil, która mówiła: „Ktokolwiek chwyta za miecz, od miecza zginie. 
A kto nie chwyta za miecz (albo go z ręki wypuszcza), ten zginie na 
krzyżu”13. W tym Girard upatrywał sensu tej ofiary. Jezus oddał swo-
je życie nie na życzenie Ojca, ale aby obnażyć piekielny mechanizm 
przemocy: „W rzeczywistości za wszystko odpowiedzialni są ludzie. To 

11 Tamże, s. 167.
12 Zob. tamże, s. 169.
13 S. Weil, Świadomość nadprzyrodzona. Wybór myśli, tłum. A. Olędzka-Frybe-

sowa, Warszawa 1965, s. 144.
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oni zabili Jezusa, gdyż nie umieją pojednać się bez zabijania”14. Jako 
kontrast do tych słów cytował św. Jana: „My wiemy, że przeszliśmy ze 
śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci” 
(1 J 3,14). Proponował nowatorską interpretację, podkładając pod słowo 
„śmierć” mechanizm założycielski, mimetyczny, a pod „życie” – odwagę 
w obnażaniu tego mechanizmu i odsłanianie go. W ten sposób właśnie 
objawiła się miłość w znaczeniu agape. Miłość bowiem opisywana jest za 
pomocą różnych terminów. Eros to wznoszenie się ku temu, co wyższe, 
ale również może oznaczać dążenie do zawładnięcia. Natomiast agape 
jest pochyleniem się nad tym, co niższe, ułomne i brzydkie. W mitolo-
giach mówi się o pięknych bogach, pięknych boginiach, które przychodzą 
tańczyć i bawić się z ludźmi. Niezwykłość Ewangelii polega na tym, że 
boskość pochyla się nad tym, co niedoskonałe, nędzne, skrzywdzone.

Uznać Chrystusa Bogiem to tyle, co rozpoznać w Chrystusie jedyną istotę 
zdolną wznieść się ponad przemoc, która do tej pory całkowicie górowała nad 
człowiekiem. Przemoc jest przedmiotem wszystkich mitycznych i kulturowych 
struktur i tylko jeden Chrystus wymyka się tym strukturom, aby również i nam 
umożliwić wyjście poza nie. Tylko taka hipoteza pozwala zrozumieć, dlaczego 
prawda o koźle ofiarnym została przez Ewangelie ujawniona i dlaczego prawda 
ta pozwala nam rozszyfrować wszystkie bez wyjątku teksty kulturowe15.

Jeżeli ktoś pisze, że znalazł klucz pozwalający rozszyfrować wszystkie 
kody kulturowe, to możemy z pewnym sceptycyzmem podchodzić do 
tak szeroko rozumianej tezy. Tym nie mniej wydaje mi się, że pewne 
obserwacje poczynione przez Girarda są bardzo interesujące.

14 R. Girard, Rzeczy ukryte…, s. 173.
15 Tamże, s. 181.
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William James i Max Scheler

W wielu publikacjach dotyczących religii podkreśla się znaczenie psy-
chologicznych badań nad tą dziedziną ludzkiego życia. Niektórzy wydają 
się mniemać, że to właśnie psychologia szeroko otwiera drzwi pozwa-
lające zrozumieć i wyjaśnić religijną rzeczywistość i samą egzystencję 
człowieka religijnego. Nie neguję roli psychologii w tej dziedzinie, jed-
nocześnie jestem głęboko przekonany o tym, że odpowiedzi na pytanie 
o istotę religii jest w stanie udzielić jedynie filozofia. Zestawienie ze 
sobą myśli Williama Jamesa i Maxa Schelera może rzucić światło na 
interesujące zagadnienie relacji między tymi dwiema dziedzinami badań.

William James – pojęcie religii i doświadczenia religijnego

Punktem wyjścia jego rozumowania jest wyrażenie przekonania o nie-
możliwości utworzenia jednoznacznej definicji religii. Termin „religia” 
nie oznacza bowiem – James był o tym głęboko przekonany – jakiejś 
jednej zasady, istoty rzeczy, lecz jest „imieniem zbiorowym”, odnoszą-
cym się do wielości różnych postaw. Tym samym James rezygnował 
z poszukiwań jednej istoty religii. Czytamy na kartach głównego dzieła 
poświęconego tym zagadnieniom: „Czy można rozpatrywać wymie-
nione w tylu książkach uczucie religijne, jako zawsze tę samą jednostkę 
życia duchowego?”1. Pada tu kluczowy dla naszych rozważań termin 
„uczucie religijne”. Przedmiotem zainteresowań Jamesa nie była „religia 
instytucjonalna”, ale osobista religijność indywidualna. A więc ważne 

1 W. James, Doświadczenia religijne, tłum. J. Hempel, Kraków 2001, s. 27.
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są nie organizacja, tradycja, struktura, wspólnota religijna, lecz jednost-
kowe przeżycia. Dlatego od samego początku James stawiał pytanie 
o to, czy można wskazać jakąś cechę charakterystyczną, dzięki której 
moglibyśmy odróżnić uczucie religijne od innych rodzajów uczuć. Na 
tak postawione pytanie odpowiadał negatywnie: nie ma uczuć specy-
ficznie religijnych. Spotykamy się natomiast z religijnym zabarwieniem 
różnych postaw. James wskazywał na strach religijny, miłość religijną, 
radość i grozę religijną. „Nie mamy jednak żadnych danych do przyję-
cia prostego, oderwanego „wzruszenia religijnego”2. Innymi słowy, nie 
możemy mówić, że istnieje taka emocja, która byłaby charakterystyczna 
wyłącznie dla postawy religijnej. Natomiast można twierdzić, że posta-
wa ta nadaje pewien charakterystyczny rys poszczególnym uczuciom 
składającym się na nią.

James zdawał sobie jednak sprawę, że nie sposób prowadzić badań 
bez podjęcia próby zdefiniowania ich przedmiotu. Poświęcił temu 
drugi wykład zatytułowany Ograniczenie przedmiotu. Pisał w nim: „Od 
pierwszego wejrzenia rzuca się w oczy podział pola religijnego na dwie 
części: z jednej strony leży religia instytucjonalna, a z drugiej osobista”3. 
Charles Taylor, komentując tezy Jamesa, zwraca uwagę na kulturo-
we uwarunkowanie jego sposobu myślenia: James jako amerykański 
protestant był naturalnie ukierunkowany na traktowanie religii jako 
zjawiska bardziej osobistego, jednostkowego niż instytucjonalnego4. 
Warto dodać, że jako filozofa i psychologa interesowały go bardziej 
postawy emocjonalne jednostki niż badanie religii w jej aspekcie so-
cjologicznym, wspólnotowym. Taylor dodatkowo wskazuje, że James 
zwrócił uwagę na ogólną tendencję w przemianach życia religijnego, 
polegającą na coraz częstszym poszukiwaniu pierwiastka religijnego 
bardziej w przeżyciach, przemyśleniach, doznaniach, postawach jed-
nostki niż w życiu publicznym czy społecznym. To zresztą jest również 
charakterystyczne – jak już wspominałem – dla Ameryki, która musiała 
przyjąć zasadę oddzielenia struktur państwowych od religijnych, z tej 
prostej przyczyny, że od samego początku zamieszkiwała ją społeczność 
wielowyznaniowa. Wczytując się w tekst Jamesa, odnoszę wrażenie, że 

2 Tamże, s. 28.
3 Tamże, s. 29.
4 Zob. C. Taylor, Oblicza religii dzisiaj, tłum. A. Lipszyc, Kraków 2002, s. 20.
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był on przekonany, iż dopiero wgłębiając się w indywidualny charakter 
osobistego doświadczenia religijnego, jesteśmy zdolni uchwycić to, co 
jest naprawdę istotne dla postawy religijnej. „W religii osobistej jądrem 
zainteresowania jest wewnętrzne usposobienie samego człowieka, jego 
sumienie, samotność, bezradność, niezupełność”5. Jest to być może 
pierwsza próba charakterystyki człowieka religijnego. Wewnętrzne 
usposobienie, o którym tu mowa, to sumienie, czyli ocena etyczna. Bez-
radność objawia się wobec wszechświata. Niezupełność zaś to bardzo 
charakterystyczny rys każdego opisu egzystencji człowieka religijnego, 
który św. Augustyn wyrażał słowami: „Niespokojne jest serce moje, 
dopóki nie spocznie w Tobie, Panie”. Z wszystkimi tymi znamionami 
mamy do czynienia w sferze indywidualnej, jednostkowej. „Pomiędzy 
człowiekiem i jego stwórcą zachodzi stosunek bezpośredni – serca do 
serca, duszy do duszy”6. Jednocześnie w świadomości czytelnika może 
zrodzić się pewna wątpliwość: bezpośrednią relację człowieka do sfe-
ry sacrum jesteśmy skłonni nazywać raczej odniesieniem mistycznym. 
Kiedy próbujemy opisać zjawisko religii, to jednak zwykle najpierw 
jawi nam się nie pojedynczy człowiek w relacji do Boga, ale myślimy 
o ludziach pozostających również między sobą w różnych relacjach, 
czyli o wspólnocie religijnej.

Charakterystyczne dla całego wykładu Jamesa jest metodyczne po-
mijanie ogromnego obszaru zapośredniczenia religijnego. Wynika z tego, 
że nie zajmował się on na przykład objawieniem, świętymi księgami 
czy sakramentami. Wszystko to określał jako „wymiar instytucjonalny”, 
a jego interesowały jedynie procesy zachodzące w wymiarze indywidual-
nym. Materiał badawczy stanowiły pamiętniki, świadectwa różnego typu, 
wypowiedzi osobiste. Trzeba przyznać, że zebrał ich ogromną ilość i na 
ich podstawie starał się scharakteryzować najistotniejsze cechy relacji 
religijnej, pomijając jednak jej wyrazy w przestrzeni międzyludzkiej.

Można podjąć dyskusję z Jamesem na temat terminu „religia in-
stytucjonalna”, zwracając uwagę na to, że religia, nawet najbardziej 
osobista, zawsze musi wyrazić się w jakichś środkach ekspresji czy 
komunikacji, albowiem kultura stanowi sposób bycia człowieka. Być 
to znaczy komunikować się, czyli porozumiewać się, być w relacji, jak 

5 W. James, Doświadczenia…, s. 29.
6 Tamże.
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powiadają filozofowie dialogu. Tymczasem James stwierdzał: „Otóż 
w tych wykładach mam zamiar zupełnie pominąć instytucjonalną ga-
łąź religii; nie powiem nic o organizacji kościelnej, możliwie najmniej 
o teologii systematycznej i o pojęciach odnoszących się do samych bo-
gów i, ile się da, ograniczę się do czystej i prostej religii osobistej”7. Co 
miał na myśli, mówiąc o „czystej i prostej” religii? Myślę, że dokładnie 
to samo, co powiedział w poprzednim zdaniu: to taka religia, która 
wyraża się bezpośrednią relacją człowieka do Stwórcy.

James twierdził, że „religia osobista jest bardziej podstawowa niż 
teologie i kościoły”. I budował jej wstępną definicję: „Tak więc religia 
w naszym, dowolnie przyjętym znaczeniu oznaczać będzie takie uczu-
cia, czyny i doświadczenia odosobnionej jednostki ludzkiej, o których 
jednostka ta mniema, że odnoszą się one do czegoś, co ona sama uznaje 
za boskie”8. James uczciwie przyznawał się do „dowolnie przyjętego 
znaczenia” religii, ale jego definicja zbudowana została w sposób szcze-
gólny. Z jednej strony została tutaj przeprowadzona pewna charaktery-
styka strony podmiotowej, samego podmiotu doświadczenia religijnego. 
Jako pola obserwacji wymienione są „uczucia, czyny i doświadczenia”. 
Uczucia, które mają charakter subiektywny; czyny – bowiem religia 
wyraża się w działaniu (można tu dostrzec podejście pragmatyczne); 
doświadczenia budujące relację z jakimś zewnętrznym przedmiotem, 

„tym, co odosobniona jednostka uzna za boskie”. A więc James nie od-
ważył się określać jasno i arbitralnie przedmiotu tej relacji. Nie mówił: 
z Bogiem, Absolutem, Jednią, nie nadawał żadnego imienia drugiemu 
członowi relacji. Decyzją, co nim jest, obarczył samą jednostkę. Bo-
wiem wokół określenia „rzeczy boskie” powstają niepotrzebne spory. 
Jako przykład James podał buddyzm, który często określa się mianem 
„systemu ateistycznego”. Nie jest to trafne określenie, gdyż powiedzieć 
o jakimś systemie, że jest ateistyczny, to stwierdzić, że zawiera nega-
cję Boga. Tymczasem buddyzm nie jest negacją Boga, on w ogóle nie 
stawia tego problemu. W całej wizji świata, jaką zapoczątkował Gau-
tama Budda, problem Boga został zupełnie pominięty, ewentualnie 
w niektórych tradycjach (na przykład tybetańskiej) zmarginalizowany. 

7 Tamże.
8 Tamże, s. 30.
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Drugim przykładem religii, w której nie ma mowy o Bogu, jest dla 
Jamesa emersonizm.

Ten rodzaj wezwania, z którym optymizm emersonowy z jednej strony, a pesymizm 
buddyjski z drugiej zwracają do jednostki ludzkiej, i ta odpowiedź, którą jednostka 
życiem swoim daje na nie, niemożliwa jest do odróżnienia, a pod wieloma 
względami identyczna z najlepszą chrześcijańską odpowiedzią i wezwaniem. 
Musimy więc te wiary bez boga lub prawie bez boga z doświadczalnego punktu 
widzenia nazywać religiami. Gdy więc w określeniu naszym mówimy o stosunku 
jednostki do tego, co „uznaje ona za boskie”, termin „boskie” musimy pojmować 
w znaczeniu bardzo szerokim – jako to, co posiada znamiona boskie – niezależnie 
czy jest, czy nie jest bogiem konkretnym9.

Przy analizie religii nie można jednak całkowicie pominąć odniesienia 
ku przedmiotowi: „Powstaje pytanie, ku czemu określamy nasz stosu-
nek, gdy nazywamy się ludźmi religijnymi? […] Przede wszystkim pod 
nazwą bogów rozumie się istoty najwyższe i najpotężniejsze”10. Ale to 
jeszcze niezbyt dokładne określenie. Można byłoby bowiem rozumieć 
to w sposób odwrotny: musielibyśmy uznać, że wszystko, co najwyższe 
i najpotężniejsze posiada znamiona boskie. Jako przykład posłużyć mo-
że postawa religijna „kosmiczna”, odnosząca się do najpotężniejszego 
i wszystko obejmującego wszechświata.

„Skoro każdą religię możemy nazwać całkowitą reakcją człowieka 
na życie, to czemuż nie powiedzieć, że każda całkowita reakcja na życie 
jest religią?”11. Spotykamy się tu niejako z próbą wyprowadzenia nowej 
definicji, określenia tego, czym jest religia – „całkowita reakcja człowieka 
na życie”. W swoich rozważaniach James dochodzi do pytania, czy na 
przykład pełna wzniosłości i pewnego dynamizmu postawa ateistyczna 
może być uznana za religijną. Można powiedzieć, że jest coś takiego jak 

„zapał ateistyczny”: „Wielu bardzo gorących przeciwników doktryny 
chrześcijańskiej nieraz zdradzało usposobienie, które – z psycholo-
gicznego stanowiska – nie daje się odróżnić od gorliwości religijnej”12. 
Zdaniem Jamesa jednak w tym stwierdzeniu posunęlibyśmy się za 

9 Tamże, s. 32 – 33.
10 Tamże, s. 33.
11 Tamże.
12 Tamże, s. 34.
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daleko. Musimy szukać bardziej pozytywnych cech, które pozwoliłyby 
nam określić, co definiuje religię jako postawę wobec życia.

Zgodnie z przyjętą perspektywą religia będzie charakteryzowana 
jako zespół cech znamionujących pewne przeżycia czy też coś, co James   
nazwał „stanem ducha”. A więc mimo świadomości, że religia jest 
jednak relacją do jakiegoś przedmiotu, niebędącego częścią ludzkiej 
jednostki, umysłu czy uczucia, James sądził, że przede wszystkim cha-
rakteryzuje ona postawy subiektywne. Aby można było domniemywać, 
że dane doświadczenie, stan umysłu czy stan ludzki jest religijny, mu-
simy przyjąć, że jest to zawsze – jak James powiadał – „poważny stan 
ducha”. Oznaczałoby to, że postawa religijna wyklucza wszelką ironię, 
lekkomyślność i drwinę. Ów poważny stan ducha przybiera w niektó-
rych tradycjach postać tragiczną. Ale tragizm ten ma zawsze znaczenie 
oczyszczające i każda tradycja religijna jednocześnie wskazuje drogę 
wyzwolenia z niego.

Obok poważnego stanu ducha dla Jamesa najważniejszy jest uro-
czysty charakter postawy religijnej. „Aby postawa względem całości 
życia zasługiwała na miano religijnej, musi być w niej pewna uroczy-
stość, powaga i miłość. Jeśli jest radosna, nie może drwić lub wybuchać 
śmiechem; jeśli jest smutna, nie może jęczeć lub przeklinać”13. James 
proponował, abyśmy jeszcze bardziej zawęzili znaczenie wyrazu „rzecz 
boska”: „Mianem rzeczy boskich oznaczać będziemy tę rzeczywistość 
pierwotną, wobec której jednostka czuje się zmuszoną do przyjęcia po-
stawy uroczystej i poważnej, wolnej od klątw lub żartów”14. Tekst ten 
nie jest jednoznaczny, zdaje się wykraczać poza ramy, które James sam 
sobie wyznaczył: można sądzić, że nie całkiem konsekwentnie mówi 
o czysto subiektywnym rozumieniu religii, stwierdzając, że określenie 

„rzeczy boskie” odnosi się do pewnej rzeczywistości. Można przypuszczać, 
że zgadza się z tym, iż człowiek religijny nie tylko przeżywa samego 
siebie w sposób poważny i uroczysty, ale włącza się również w jakąś 
rzeczywistość transcendentną.

James proponował nam zastosowanie szczególnej strategii: zajmował 
się jedynie najjaskrawszymi przejawami życia religijnego, twierdząc, że 
w nich najlepiej ujawnią się podstawowe cechy doświadczenia religijnego.

13 Tamże, s. 36.
14 Tamże.
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W jaki sposób ludzie religijni dawali wyraz tej całościowej reakcji na 
życie, która zmuszała ich do przyjęcia postawy uroczystej i wzniosłej? 
Tu James przytaczał fragment wyznań Fredericka Lockera-Lampsona:

Jestem usposobiony w sposób tak zrezygnowany względem własnego losu, że 
myśl odejścia od tego, co nazywa się miłym nałogiem istnienia, od lekkiej bajki 
życia, sprawia mi tylko bardzo niewielką przykrość. Nie chciałbym po raz drugi 
przeżyć mego życia i przedłużać w ten sposób chwili mi wyznaczonej. Dziwnie to 
powiedzieć – ale bardzo słabo pragnąłbym odmłodzenia. Poddaję się z zimnym 
sercem. Poddaję się, ponieważ taka jest Wola Boża i taki mój los. Lękam się 
wzrostu mej słabości, co uczyniłoby mnie ciężarem dla otoczenia, ciężarem 
dla drogich mi ludzi. […] Nie wiem, czy jest zbyt wiele do powiedzenia o tym 
świecie lub o naszym na nim pobycie. […] W najlepszym razie przypomina ono 
grymaśne dziecko, które należy zabawiać, aby utrzymać je w spokoju, póki nie 
zaśnie, a po tym już kłopot skończony15.

James charakteryzował stan umysłu autora tego tekstu jako „wielo-
stronny, łagodny, poddający się i pełen wdzięku”16. Zaczyna tutaj jakby 
krystalizować się postawa religijna. James konkludował: „W istocie rze-
czy cały nasz stosunek do moralności i religii zależny jest od sposobu, 
w jaki przyjmujemy wszechświat. Czy godzimy się nań częściowo i pod 
przymusem, czy też w całości i z otwartym sercem?”17.

James rozważał więc dwie postawy: stoicką i chrześcijańską, twier-
dząc, że

pomiędzy szarym i bezbarwnym godzeniem się na wszechświat rezygnacji 
stoickiej – z jednej strony – i przyjmowaniem go z wybuchami szczęśliwości przez 
świętych chrześcijańskich – z drugiej – istnieje olbrzymia różnica wzruszeniowa 
i praktyczna. […] Gdy Marek Aureliusz rozmyśla nad rozumem wiekuistym, który 
ustanowił porządek wszystkiego, w słowach jego czuje się jakieś mroźne zimno18.

Jak przystało na stoika, Marek Aureliusz praktykował apateię, czyli wy-
gaszenie wszelkich emocji. Obrazują to jego Rozmyślania, w których 
radził na przykład, jak zaczynać dzień. Otóż należy uprzytomnić so-
bie, „jako Rzymianin i jako mężczyzna”, że wszystko, co nas spotyka, 

15 Tamże, s. 37.
16 Tamże.
17 Tamże, s. 38.
18 Tamże, s. 38 – 39.
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zostało zesłane przez los. „Jeżeli bogowie nie dbają o moje dzieci, musi 
to być czymś słusznie uzasadnione” – przytaczał James słowa Marka 
Aureliusza i od razu zestawiał je ze słowami Hioba: „Chociaż chłoszcze 
mnie, przecie ufam mu”. Dwie odmienne postawy: stoickie wygaszenie 
emocji naprzeciw postawy Hioba, u którego na dnie tego najbardziej 
dramatycznego doświadczenia, jakie stało się jego udziałem, istnieje 
jednak relacja ufności i zawierzenia. Marek Aureliusz uważał, że

powinno się ze spokojem samemu czekać na rozkład naturalny, a nie czuć gniewu 
z powodu takiego przebiegu, lecz z ufnością polegać na tych jedynie prawdach: 
po pierwsze, że nic się nie zdarzy, co nie jest zgodne z prawami wszechświata, 
po wtóre, że mam moc nie popełnić nic wbrew memu Bogu i geniuszowi. Nie 
ma bowiem nikogo, kto by mnie zmusił do grzechu przeciw niemu… Wrzodem 
świata, kto oddziela się i usuwa spod praw wspólnej natury przez to, że nie jest 
zadowolony z losu. Jej on bowiem jest dziełem, która i ciebie wydała19.

Dalej James przytaczał znamienny tekst średniowiecznej myśli mi-
stycznej XIV wieku, Theologia Germanica: „Gdy światło prawdziwe 
oświeci ludzi, wyrzekają się oni wszelkich życzeń i wszelkiego wybo-
ru; poddają się dobroci wiekuistej, jej polecając się; i każdy człowiek 
oświecony mógłby powiedzieć: «Dla dobroci wiekuistej chciałbym być 
tym, czym ręka jest dla człowieka»”20. Zauważał pewien rodzaj ciepła 
i ufności, z jaką człowiek religijny odnosi się do przedmiotu swojego 
doświadczenia, który traktuje jako boski.

William James próbował ukazać różnicę między postawą filozo-
ficzną a religijną poprzez scharakteryzowanie samej reakcji na świat 
człowieka religijnego i filozofa. Postawa filozoficzna będzie ostatecz-
nie zgodą na ład istniejący i możliwie daleko idącym wymazaniem 
wszystkich czynników emotywnych (apateia). Natomiast w postawie 
religijnej, którą James opisywał na przykładzie chrześcijaństwa, większy 
akcent położony zostaje na bardzo osobistą więź i łączność człowieka 
z Bogiem, angażującą, a nie wypierającą emocje. Wobec doświadczenia 
grozy wszechświata

religia przychodzi z pomocą i ujmuje nasz los w swoje ręce. Znajdujemy wówczas 
stan umysłu nieznany nikomu prócz ludzi religijnych, w którym wola potwierdzania 

19 Tamże, s. 39.
20 Tamże, s. 40.
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siebie samego i utrzymywania się własnym wysiłkiem ustępuje miejsca pragnieniu 
zaniknięcia i sprowadzenia się do znikomej drobiny w falach i potokach bożych21.

Tak więc bardzo istotną funkcją religii, doświadczenia religijnego, uczuć 
i czynów religijnych jest uzdalnianie człowieka do akceptacji życia i do 
akceptacji wszechświata. Nie oznacza to jednak łatwego optymizmu. 
Zarówno stoik, jak i człowiek religijny zdają sobie sprawę z faktu, że 
istnieje zło. Ale – jak zapewniał nas James – z tego faktu człowiek re-
ligijny wyciąga konkluzję, że „świat jest bogatszy przez posiadanie zła 
w sobie, bylebyśmy tylko trzymali mu stopę na karku”22. Jako myśliciel 
pragmatyczny, dla którego religia miała sprawdzać się w praktyce, przy 
wytyczaniu terenu badań James zwracał uwagę na to, że religia uzdalnia 
do pokonywania nieszczęść, daje siłę stawiania czoła niepowodzeniom:

Koniec końców, jesteśmy absolutnie zależni od wszechświata, i zmuszeniśmy 
do dobrowolnego przyjmowania poświęceń i cierpień jako do jedynej postawy 
zapewniającej spoczynek trwały. Otóż w tych stanach umysłowych, które ostro 
oddzielają się od religii, cierpieniu poddajemy się jako konieczności, a poświęcenie 
w najlepszym razie przyjmowane jest bez skargi. W życiu religijnym przeciwnie, 
cierpienie i poświęcenie przyjmowane są wprost z otwartymi rękoma: dorzuca 
się nawet dodatki niekonieczne, byleby tylko szczęśliwość wzrosła. Religia 
w ten sposób czyni łatwym i miłym to, co w każdym razie jest nieuniknione23.

Jednym z pierwszorzędnych zadań religii jest więc uzdalnianie człowie-
ka, aby w sposób „łatwy i miły” dał sobie radę z tym, co nieuniknione.

Max Scheler o tym, co boskie

Temat naszych rozważań porusza bardzo istotną kwestię, mianowicie: 
czy religia istnieje naprawdę? Czy jest tylko iluzją, wyrazem jakichś 
przeżyć, może nawet intensywnych, ale w zasadzie nieposiadających 
swojego specyficznego przedmiotu? Scheler określa to zagadnienie 
jako problem debaty na temat „samodzielności i własnego uprawnienia 
tworów religijnych oraz niezależności religijnej oczywistości wiary od 

21 Tamże, s. 43.
22 Tamże, s. 45.
23 Tamże, s. 46.
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teoretycznej oczywistości wiedzy w ogóle”24. Czy możemy zasadnie 
twierdzić, że „twory religijne” są autonomiczne? Czy mają właściwy 
im przedmiot oraz własną logikę sensu, niesprowadzalną do innych 
dziedzin rzeczywistości? Czy przedmiot aktu religijnego jest warto-
ściowy w sensie: realnie istniejący i godzien odniesienia? Wyjść trzeba 
od tezy Immanuela Kanta, iż metafizyka jako nauka nie jest możli-
wa, wobec powyższego dowody na istnienie Boga nie mogą stanowić 
fundamentu dla religii. Próbą odpowiedzi na tę trudność – jak zwraca 
uwagę Scheler – była obrona rzeczywistości wiary, sprowadzająca tę 
ostatnią do poziomu emocji, przez co religia wymykać się miała osą-
dowi racjonalnemu. W tym mieści się także, wedle Schelera, dążenie 
większości kierunków psychologii religii. Stąd konieczność podjęcia 
dyskusji z przedstawicielami tej dyscypliny. Najważniejszym z nich był 
dla Schelera James. Uważał go za rzetelnego badacza, ale podstawo-
wym zarzutem, jaki mu stawiał, było pominięcie ontologii przedmiotu 
religijnego (Boga). James, zdaniem Schelera, zbyt wielki nacisk położył 
na stronę subiektywną aktu religijnego, zapominając o jego stronie 
obiektywnej. Dlatego jego badania nie należą do filozofii religii, lecz 
stanowią interesujący przyczynek do psychologii religii.

Zasadnicza teza Schelera w dyskusji z psychologią religii brzmi 
następująco: nie sposób uzasadnić samodzielności, czyli autentycznego, 
autonomicznego istnienia religii, jeśli nie opracuje się tego, co fenome-
nolog nazywa „istotową ontologią przedmiotów religijnych”. Obrońcy 
religii z kręgu, nazwijmy to, „filozofii uczuć” dzielili z jej przeciwnikami 
wspólne przekonanie o tym, że sfera religii jest sferą czystej subiektyw-
ności, stanowiło punkt wyjścia do powstania psychologii religii. Scheler 
powiadał, że od czasu Davida Hume’a odrzucano wszelkie roszczenia 
religii do prawdziwości (Hume twierdził, że prawdziwe może być tyl-
ko zdanie, które podlega weryfikacji eksperymentalnej, przy wąskim 
rozumieniu terminu „doświadczenie” – jak w naukach przyrodniczych). 
Tymczasem, gdy odrzuci się owe roszczenia, to z religii pozostaje je-
dynie wiązka zjawisk psychicznych.

Scheler zwracał uwagę na argumenty, które przedstawia psycho-
logia religii:

24 M. Scheler, Problemy religii, tłum. A. Węgrzecki, Kraków 1995, s. 82.
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Jakkolwiek by się myślało o wartości prawdziwości religii (potwierdzało ją lub 
odrzucało), za którąkolwiek religią by się w pierwszym przypadku opowiedziało, 
religia zawsze jest grupą zjawisk i przeżyć psychicznych i jako taka stanowi 
niewątpliwie przedmiot psychologii. Ta gałąź psychologii nazywa się psychologią 
religii, która jest nauką, jaką mogą zajmować się zarówno ateiści, jak wierzący, 
zarówno chrześcijanie, jak mahometanie itd. Jest ona zatem całkowicie pozbawiona 
założeń i międzywyznaniowa (interkonfessionell)25.

Argumentacja psychologii religii wydaje się zupełnie oczywista: psycho-
logia religii ma przecież prawo zajmować się przeżyciami religijnymi 
i w jej badaniu nie ma znaczenia, do jakiej tradycji religijnej należy 
badany. Scheler był jednak innego zdania. Twierdził, że nie można 
sensownie uprawiać psychologii religii, jeżeli nie weźmie się pod uwa-
gę tego, iż religia ma swój przedmiot. Postawa próbująca za jedyne 
uzasadnienie aktu religijnego uznać uzasadnienie psychologiczne jest 
postawą redukcjonistyczną. Scheler dał przykład, jak to lubią robić 
fenomenologowie, z matematyki: absurdalne byłoby szukanie wyja-
śnienia psychologicznego działania 2 × 2 = 4. Scheler mówił: można 
badać przeżycia psychiczne związane z przyjęciem bądź odrzuceniem 
takiej prostej tezy, natomiast trudno powiedzieć, że jest to przyczynek 
do psychologii matematyki. Po prostu psychologia może badać pewne 
subiektywne, podmiotowe przeżycia osób uznających lub nie tę tezę, ale 
sama treść operacji matematycznej pozostaje przy tym poza obszarem 
badań psychologicznych.

Podstawowy błąd przedstawionej wyżej argumentacji psychologii 
religii tkwi więc już w samych jej założeniach:

Religia właśnie nie jest „w każdym wypadku” zjawiskiem psychicznym. Jest ona 
czymś takim tylko wtedy, jeżeli polega na złudzeniu i błędzie, albo jeśli uważa 
się ją za takie złudzenie. Kto zatem bada religię jako przedmiot psychologii, ten 
już ją pozbawił intencji jej sensu – choćby jedynie fikcyjnie i jakby na próbę dla 
celów badawczych26.

Dodawał jeszcze: „Współczesna wyjaśniająca psychologia religii jawnie 
woli patologiczne, anormalne zjawiska życia religijnego”27. Nie wiem, 

25 Tamże, s. 86.
26 Tamże, s. 87.
27 Tamże, s. 87 – 88.
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czy jest to aluzja do Jamesa, gdyż Scheler nie przywoływał tego na-
zwiska wprost, ale rzeczywiście, jak pamiętamy, świadectwa podawane 
przez tego autora odnosiły się do zjawisk dość daleko odbiegających 
od społecznej normy zachowań religijnych. Było to zresztą zgodne 
z założeniem Jamesa.

Polemiczna w stosunku do psychologii religii teza Schelera zosta-
je jeszcze wzmocniona. Z jego analizy aktu religijnego wynikało, że 
przedmiot religijny może wykazać swoją realność jedynie w akcie wiary, 
w akcie religijnym. I dlatego, powiadał fenomenolog, ci, którzy nie po-
dzielają poznawczego wniknięcia w sens aktu religijnego, nie potrafią 
go zrozumieć ani nawet opisać. Innymi słowy: badacz zajmujący się 
religią sam musi być człowiekiem religijnym:

Nikt, kto nie posiada wiary w realną obecność Chrystusa w Najświętszym 
Sakramencie, nie może chcieć jakoś tylko opisać przeżyć psychicznych, jakie 
wyzwala pobożny udział katolika w mszy świętej. Nie może tego uczynić 
tak samo, jak ktoś całkowicie niewidomy nie mógłby opisać wrażeniowego 
doznawania i nastrojowego oddziaływania żywych, spostrzeżeniowo danych 
barw. Psychologiczne badanie tego przedmiotu może więc nastąpić tylko u tych, 
którzy wierzą w ten dogmat28.

Psychologia religii jest więc możliwa tylko jako psychologia uczestników 
określonych tradycji religijnych. Z tego by wynikało, że trzeba by zbu-
dować psychologię islamu, psychologię buddyzmu, psychologię chrze-
ścijaństwa, a na dodatek jeszcze podzielonego, bo przeżycia katolika 
i prawosławnego różnią się od siebie. Nie podzielam tego przekonania 
Schelera. Oczywiście, sposoby przeżywania swojej religijności przez lu-
dzi reprezentujących poszczególne tradycje są odmienne i interesujące 
byłoby zbadanie tych różnic, ale teza, iż „istnieje tyle psychologii religii, 
ile jest wspólnot wiary”29, wydaje mi się przesadzona.

Dalej Scheler powiadał, że psycholog co prawda może zawiesić swoje 
zdanie na temat istnienia bądź nieistnienia samego przedmiotu aktu 
religijnego, tym niemniej zawieszenie to nie musi oznaczać przekonania, 
że religia wyczerpuje się na poziomie przeżyć subiektywnych. W ba-
daniu religii pojawia się konieczność pogłębionej refleksji. Częściowo 
funkcję tę spełnia „konkretna fenomenologia przedmiotów i aktów 

28 Tamże, s. 89.
29 Tamże.
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religijnych”. To nauka deskryptywna, czyli opisowa. Jej celem byłaby 
próba przedstawienia treści i sposobu przeżywania świata osób nale-
żących do poszczególnych tradycji religijnych. Na przykład chodziłoby 
o opis duchowego uniwersum Greka antycznego, bez rozstrzygania, czy 
bogowie, którzy wpisują się w ten obraz, istnieją realnie. Opis dotyczy 
tylko tego, co się jawi w intencjonalnej świadomości religijnej. Powiadał 
Scheler, że taka fenomenologia jest podstawą „dla pozytywnego syste-
matycznego religioznawstwa (Religionswissenschaft), a zarazem zało-
żeniem wszelkiej historii religii, zajmującej się stawaniem się różnych 
religii”30. Faktem jest, że na kierunkach religioznawczych powszechnie 
wykłada się tak właśnie rozumianą fenomenologię religii, przynajmniej 
w założeniach, gdyż w praktyce ta fenomenologia zbliża się raczej do 
systematyki wierzeń religijnych. Większość badaczy zagubiła to, co było 
deklarowaną przez Schelera intencją opisania całości duchowego świata 
i uchwycenia fundamentalnych sposobów bycia człowieka religijnego 
oraz urzeczywistniania przez niego aktów religijnych.

Jednak konkretna fenomenologia przedmiotów religijnych to jeszcze 
za mało. Zgoła odmienną dziedziną jest „filozoficzne poznanie isto-
towe religii”. Dopiero na jego gruncie można prawomocnie uzasadnić 
samodzielność religii poprzez rzetelne przebadanie logiki sensu aktów 
religijnych. Była już mowa o tym, że akt religijny posiada swoistą logikę, 
czyli swoisty sposób poznawania, jemu tylko właściwy. Na tej podstawie 
Scheler zarysowuje mapę tego, jak ta istotowa filozofia religii mogłaby 
się przedstawiać. Dotyczyłaby ona trzech obszarów:

1) istotowej ontyki „tego, co boskie” (co to jest boskość, jak się jawi, 
na czym polega jej istota),

2) nauki o formach objawienia (pamiętać należy o tezie Schelera, 
według której poznanie w akcie religijnym jest darem – każda wiedza 
o Bogu jest wiedzą od Boga),

3) nauki o akcie religijnym31.
W ramach ontyki tego, co boskie, Scheler rozróżniał dwa rodzaje 

objawienia: naturalne i pozytywne. Naturalne to takie, w którym me-
dium (środkiem przekazu) jest dostępna każdemu rzeczywistość natury. 
Myślę, że można tę koncepcję przybliżyć, wykorzystując spojrzenie 

30 Tamże, s. 90.
31 Zob. tamże, s. 82.
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innego myśliciela – Józefa Tischnera, który w swojej filozofii dramatu 
mówił, że dramat dzieje się między postaciami, ale odbywa się na scenie. 
Droga wiodąca do poznania rzeczywistości absolutnej – Boga – może 
zaczynać się od samego dramatu, czyli tego, co rozgrywa się pomiędzy 
ludźmi, ale niektórzy twierdzą, że jej początkiem może być również 
kontemplacja sceny, a zatem zachwyt, przeżycie niesamowitości czy też 
wzniosłości świata. Trzeba jednak zaznaczyć, że Tischner szczególnie 
uprzywilejowuje tę pierwszą drogę.

Istotę objawienia naturalnego stanowi, zdaniem Schelera, odczy-
tywanie świata jako symbolu, odsyłającego do jakiejś „innej rzeczywi-
stości”. Jego korelatem jest religia naturalna. Natomiast z objawieniem 
pozytywnym mamy do czynienia wtedy, gdy boskość przybiera formę 
osobową. Tylko wtedy bowiem może jawić się za pośrednictwem słowa 
(jak w przypadku trzech monoteizmów). Metafora „wizualna” zostaje 
zamieniona na metaforę „akustyczną”.

„Bóg albo bogowie należą do [zasobu] pierwotnych danych ludzkiej 
świadomości”. To, co boskie, „jest bytem absolutnie istniejącym i świę-
tym”32. Oto podstawowe określenia przedmiotu aktu religijnego, obecne 
w każdej tradycji religijnej. Byt absolutny nie jest bytem w żaden spo-
sób skonstruowanym, wymyślonym czy wywnioskowanym z „uczucia 
zależności”, jak u Friedricha Schleiermachera. Chodzi o przeświadcze-
nie, że rzeczywistość boska całkowicie przewyższa to, co może się stać 
przedmiotem ludzkiego doświadczenia. Wypływa z tego fundamentalny 
wniosek; taki mianowicie, że najlepszym sposobem orzekania o Bogu 
nie jest teologia pozytywna, lecz negatywna.

Relację religijną charakteryzuje przekonanie o zależności świata od 
Boga. Człowiek religijny odczuwa kruchość otaczającej go rzeczywistości. 
Doświadczenie to ujmowane jest w akcie religijnym od razu jako przejaw 
bycia stworzonym i zależnym w istnieniu. To dane jest wewnętrznej 
intuicji aktu religijnego. Scheler, mówiąc o symbolicznym odniesieniu 
świata do Twórcy, używał porównania z dziedziny artystycznej. W pew-
nym stopniu sposób mówienia o dziełach sztuki sugeruje obecność 
twórcy w dziele. Scheler powiadał, że podobnie człowiek religijny od-
biera świat jako miejsce, w którym uobecnia się Bóg. Termin „świat” jest 
rozumiany jako to wszystko, co jest przedmiotem naszego doświadczenia.

32 Tamże, s. 95.
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Nasze religijne doświadczenie świata jako odniesionego do Boga 
można opisać przez dwa przeżycia: znikomości bytu, a zarazem świa-
domości bycia stworzonym i wartościowym jako pochodzącym od 
Boga. Zauważmy, że Scheler nie budował ontologii boskości „z góry”, 
jakby miał dostęp do jakiegoś absolutnego punktu widzenia. Sensowne 
orzekanie o boskości możliwe jest tylko z naszej, ludzkiej, perspekty-
wy. Nie mówimy zatem o Bogu samym w sobie, ale tylko w relacji do 
świata i do ludzkiej świadomości. O Bogu wiemy bowiem tylko (albo 
aż) tyle, ile zechce nam objawić.

Człowieka religijnego przepełnia świadomość jakiejś korelacji, 
czyli relacji zwrotnej między człowiekiem a Bogiem. Zarówno absolutna 
transcendencja, jak i immanencja Boga jawi się w pewnej specyficznej 
postaci doświadczenia samego siebie. W jaki sposób? „Ja niczym – Ty 
wszystkim. Oto najprostszy wyraz religijnej świadomości w pierwszym 
stadium jej rozwoju”33. To prawie cytat z tekstów mistycznych św. Ka-
tarzyny ze Sieny, choć nie wiem, czy Scheler miał tego świadomość. 
Istnieje świadectwo mistyczki opowiadające o tym, jak kiedyś podczas 
modlitwy usłyszała głos Chrystusa, który mówił: „Ja jestem Tym, który 
jest, a ty tą, której nie ma”. Typowy mistyczny paradoks, jak bowiem 
można mówić do kogoś, kogo nie ma? Niebyt stworzenia to niebyt 
relatywny, człowiek jest niczym w stosunku do pełni bycia Boga. Z dru-
giej strony to przeżycie znikomości owocuje w świadomości człowieka 
religijnego intuicją bycia stworzonym. „Nie jestem po prostu niczym, 
lecz tworem Boga – oto sens drugiego przeżycia”34.

Kolejne podstawowe określenie „tego, co boskie” to świętość. Nie 
chodzi przy tym o doskonałość w sensie etycznym. Świętość jest naj-
wyższą wartością, można by ją nazwać aksjologicznym obliczem bytu 
najwyższego. Człowiek religijny dochodzi do niej na szczególnej dro-
dze: „Ontycznym, syntetycznym aksjomatem religijnej świadomości 
[…] jest to, że byt po prostu wartościowy, i to wartościowy jedynie 
przez siebie i w sobie, musi posiadać również istnienie, a nie to, że byt 
absolutny jest też w sposób konieczny wartościowy w sobie”35. W akcie 
religijnym człowiek nie odnosi się do boskości wyłącznie jako instancji 

33 Tamże, s. 100.
34 Tamże.
35 Tamże, s. 103.
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objaśniającej ontyczną strukturę świata. Pytanie człowieka religijnego 
nie jest pytaniem filozoficznym: co jest przyczyną wszystkiego, co ist-
nieje? Pytaniem podstawowym człowieka religijnego jest: jak mogę się 
ocalić? Co mnie może zbawić? A więc jest to od razu pytanie o dobro.

Wszystkie tradycje religijne znają pojęcie ofiary. Według Schelera 
potwierdza to, że świętość jest wartością najwyższą, która wymaga 
podporządkowania sobie innych wartości. Wiąże się z tym również 
powinność. W akcie religijnym nie tylko rozpoznaję tego, który staje 
się przedmiotem mojej nadziei, komu mogę powierzyć moje życie, ale 
również rozpoznaję tego, który jest mistrzem mojego życia – mówi mi, 
co mam robić i jak żyć.

Scheler miał wyraźną świadomość, że mówiąc o Bogu, nie „wyska-
kujemy” z własnej skóry, z własnego umysłu, nie jesteśmy w stanie wyjść 
poza ograniczenia naszego języka. W takim razie najbardziej uzasad-
nionym sposobem orzekania o Bogu jest teologia negatywna (co nie 
znaczy: „negacja teologii”). Jako uzasadnienie takiego podejścia Scheler 
przytaczał słowa św. Pawła z Listu do Koryntian: „Ani oko nie widziało, 
ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć” (1 Kor 2,9), 
i komentował je następująco: „Pouczające jest, że przy czytaniu czy słu-
chaniu tych słów prawie wcale nie zauważamy ich wyłącznie negatyw-
nego charakteru!”36. W ten sposób teologia negatywna może być funda-
mentem dla wszelkiej teologii pozytywnej. To znaczy: zanim coś powiesz 
o Bogu, wiedz o tym, że bez zastrzeżeń nie można o Nim nic powiedzieć.
Mimo znaczącej wnikliwości badań Williama Jamesa nie można na 
kartach jego dzieła znaleźć wystarczającego przedstawienia i uzasad-
nienia faktu istnienia religii. Samo ukazanie jej praktycznej doniosłości 
nie przesądza jeszcze kwestii jej prawdziwości. Dużo dalej i głębiej 
prowadzi nas Max Scheler, który nie tylko próbował ustalić istotę aktu 
religijnego, ale również wskazywał interesującą drogę racjonalnej we-
ryfikacji jej twierdzeń. James niewątpliwie wytyczył drogę poważnych 
badań psychologicznych nad religią, jednak fenomenologia przynosi 
nie tylko szansę, ale i owocną metodę pozwalającą ująć problematykę 
najbardziej fundamentalną.

36 Tamże, s. 107.
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Biblijne i greckie doświadczenie wolności –  
Edyp i Abraham1

Na przewodników po doświadczeniu wolności wybrałem dwie postaci: 
Edypa i Abrahama. Chciałbym przyjrzeć się im z perspektywy post-
modernistycznej, którą odbieram jako zwieńczenie modernistycznej 
krytyki kultury, w tym również i kultury religijnej. Umożliwi mi to 
amerykański filozof Richard Rorty, jeden z bardziej znanych przedstawi-
cieli myśli postmodernistycznej. Rorty zastanawia się przede wszystkim, 
jaka powinna być filozofia, aby warto było ją uprawiać, ale nie zajmują 
go problemy metafizyczne, gdyż jest przekonany, że od czasu krytyki 
Friedricha Nietzschego myślenie metafizyczne straciło cały swój sens. 
Przewiduje, że filozofia będzie rozwijać się w dwóch kierunkach, które 
definitywnie się rozejdą.

Jeden z nich będzie zajmować się możliwym udoskonaleniem, do-
precyzowaniem języka filozoficznego. To czyni dziś przede wszystkim 
brytyjska filozofia analityczna, która jest zdecydowanie ahistoryczna 
i nie interesuje jej społeczna sytuacja człowieka. Być może takie ujęcie 
będzie pożyteczne dla refleksji nad nauką. Rorty, w nawiązaniu do 
pragmatyzmu, powstałego u końca XIX wieku w Ameryce, stworzonego 
między innymi przez Williama Jamesa, opowiada się jednak po stronie 
drugiego kierunku. Koncentruje się on na politycznej użyteczności 
w konstruowaniu humanistycznej utopii, która zapewni sprawiedliwy 
ład społeczny. Według jego przedstawicieli, aby było możliwe osiągnięcie 

1 Artykuł napisany do księgi pamiątkowej z okazji osiemdziesiątej rocznicy 
urodzin prof. Karola Tarnowskiego.
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tego celu, winniśmy wyzwolić naszą kulturę od całego filozoficznego 
słownika, narosłego wokół pojęć rozumu, prawdy i wiedzy.

W czym przejawia się konkretnie kryzys postawy metafizycz-
nej? Przede wszystkim w negacji koncepcji prawdy absolutnej oraz 
w całkowitym przedefiniowaniu koncepcji racjonalności. W jednym 
i drugim przypadku możemy mówić, że Rorty dokonuje zasadniczej 
dekonstrukcji tych pojęć.

Deklaruje się jako relatywista. „Termin «relatywista» odnosi się 
do filozofów, którzy zgadzają się z Nietzschem, że „«Prawda» to wola 
panowania nad różnorodnością wrażeń”2. Tradycje filozoficzne poszu-
kiwały stabilnych pojęć. Dlatego – jak twierdzi Rorty – z potrzeby bez-
pieczeństwa wymyślono prawdę w znaczeniu mocnym, czyli klasycznym. 
Prawdziwe w znaczeniu klasycznym jest zdanie opisujące pewien stan 
rzeczy, gdy stan ten zachodzi w rzeczywistości. Sam Rorty opowiada się 
za wywodzącą się od Williama Jamesa pragmatyczną definicją prawdy: 
prawdziwe jest to, co jest skuteczne. „My, pragmatyści, […] twierdzi-
my, że słownik greckiej metafizyki i chrześcijańskiej teologii, słownik 
używany w tym, co Heidegger nazywa «tradycją ontoteologiczną», był 
używany dla celów, jakie mieli nasi przodkowie”3. Sam termin „ontote-
ologia” został stworzony przez Immanuela Kanta dla opisania związku 
pomiędzy słownikiem teologicznym a metafizycznym. Ontoteologia 
jest mówieniem o Bogu w języku metafizyki (na przykład twierdzenie, 
że Bóg jest Bytem Najwyższym, którego istotę stanowi Jego istnienie). 
Rorty właściwie nie wchodzi w samą debatę na temat prawomocności 
posługiwania się takim właśnie językiem, po prostu odrzuca całą myśl 
metafizyczną i wszelkie poszukiwanie uniwersalnej prawomocności.

My jednak mamy odmienne cele, którym lepiej będzie służyć zastosowanie innego 
słownika. Nasi przodkowie wspięli się przy pomocy drabiny, którą możemy 
obecnie odrzucić. Możemy ją odrzucić nie dlatego, że osiągnęliśmy ostateczną 
pozycję, ale dlatego, że mamy do rozwiązania odmienne problemy niż te, które 
zaprzątały naszych przodków4.

2 R. Rorty, Relatywizm: odnajdywanie i tworzenie [w:] J. Habermas, R. Rorty, 
L. Kołakowski, Stan filozofii współczesnej, tłum. J. Niżnik, Warszawa 1996, s. 49.

3 Tamże, s. 56.
4 Tamże.
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Jakie są to cele? Chodzi o to, aby „miejsce tradycyjnie zajmowane przez 
wiedzę zajęła społeczna nadzieja; aby zastąpić poszukiwanie uniwersalnej 
prawomocności utopijną nadzieją społeczną (social hope)” 5.

Proponuje, aby przyjąć rozróżnienie pomiędzy racjonalnością a praw-
dą. „Nie możemy uważać prawdy za cel badania. Jest nim bowiem osią-
gnięcie wśród ludzi zgody co do tego, co należy robić, doprowadzenie do 
konsensusu w sprawie celów, które chce się osiągnąć i środków, których 
należy użyć, aby te cele osiągnąć”6. Racjonalność należy zdefiniować 
jako praktykę osiągania celów poprzez argumentację, a nie przy pomo-
cy siły. „Opozycję racjonalności i irracjonalności widzę po prostu jako 
opozycję słów i ciosów”7. Irracjonalista, gdy już nie ma argumentów, 
wchodzi na mównicę i blokuje ją. Racjonalista zaś podejmuje dyskurs, 
używając argumentów, i chodzi mu przede wszystkim o przekonanie 
kogoś, a nie wymuszenie czegoś. I na tym polega dla Rorty’ego cały 
sens terminu „racjonalność”. Innymi słowy, jest to poszerzenie pragma-
tycznej definicji prawdy, utożsamiającej prawdziwość ze skutecznością. 
Tutaj skuteczność jest przede wszystkim umiejętnością argumentowa-
nia. Rorty’ego interesuje osiągnięcie wspólnej, zbiorowej nadziei, która 
tworzy się w dyskursie, w rozmowie, w sporze, w dyskusji.

Podobnej krytyce poddaje wartości moralne. Nie do utrzymania 
wydaje mu się klasyczna koncepcja trwałych, niepodważalnych wartości 
moralnych. Podpiera się przykładem z powieści swojego ulubionego 
pisarza, Milana Kundery, Nieznośna lekkość bytu. Jej bohater, Tomasz, 
stale wyrywa się z różnych sytuacji życiowych, wymagających wzięcia 
jakiejś odpowiedzialności. Każda bowiem odpowiedzialność – za drugie-
go człowieka, za żonę, za dziecko – jest czymś, co człowieka ogranicza, 
urzeczawia i sprawia, że byt staje się ciężki, nieruchawy i zniewalający. 
Zdaniem Rorty’ego taka właśnie postawa jest najlepszym pomysłem 
na życie. Człowiekowi trzeba zapewnić ową „nieznośną lekkość bytu”. 
Kondycję ludzką lepiej oddaje powieść, niż robią to systemy filozoficzne. 
Sam Kundera tak o niej pisze w eseju Sztuka powieści:

5 R. Rorty, Emancypacja naszej kultury [w:] J. Habermas, R. Rorty, L. Koła-
kowski, Stan filozofii…, s. 43.

6 R. Rorty, Relatywizm…, s. 60.
7 Tenże, Emancypacja naszej kultury…, s. 45.
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Mądrość powieści jest czymś innym niż mądrość filozofii. Powieść nie zrodziła się 
z ducha teorii, lecz z poczucia humoru. Jedną z klęsk Europy jest niezrozumienie 
najbardziej europejskiej sztuki – powieści; jej ducha, jej olbrzymiej wiedzy i odkryć, 
wreszcie jej niezależnej historii. Sztuka natchniona śmiechem Boga nie hołduje 
ze swej strony ideologicznym pewnikom, lecz im zaprzecza8.

Nawiązując do mitologii greckiej, konkretnie do Odysei, przywołuje 
przykład Penelopy, która przez cały dzień tkała szatę, natomiast w nocy 
pruła wszystko, co zostało utkane za dnia. Powieściopisarze są tymi, 
którzy nocą rozpruwają tkaninę uczynioną za dnia przez teologów, filo-
zofów i uczonych.

Rorty za Kunderą uważa, iż należy odejść od całej filozofii esencja-
listycznej, która z góry wie, jak należy postępować. Nie rozbudowuje 
swojej utopii demokratycznego społeczeństwa, ale twierdzi, że najwyż-
szymi przymiotami umysłu mieszkańca tej nowej utopii powinny być 
tolerancja i ciekawość. Te cechy rozumie Rorty jako odmowę przyjęcia 
postawy osądu człowieka i jego postępowania na podstawie niezmien-
nych przykazań czy wartości, bez uprzedniego zrozumienia sytuacji. Ci, 
którzy uzurpują sobie prawo do takiego osądu, ujawniają w ten sposób 
coś głębszego, do czego niechętnie się przyznają: „niezdolność spro-
stania względnej naturze rzeczy ludzkich, niezdolność do odważnego 
spojrzenia przed siebie, kiedy zabrakło Najwyższego Sędziego”9.

Te poglądy Rorty’ego można potraktować jako komentarz do jednego 
z najbardziej znanych tekstów Nietzschego, pochodzącego z Wiedzy 
radosnej, mówiącego o konsekwencjach śmierci Boga. Zdaniem Nie-
tzschego ateiści tych konsekwencji nie potrafią wyciągnąć do końca, 
bowiem z faktu, że Bóg umarł (co głosi szaleniec, bohater tej przypo-
wieści), wynika, że żyjemy w pustce, w której nie ma „wyżej” czy „niżej”. 
Brak kierunku, w którym człowiek może spadać, nie ma żadnego ukła-
du orientacyjnego. Trzeba więc na to spojrzeć, choć robi się „ciemniej, 
coraz ciemniej”. Dziś, z perspektywy więcej niż stuletniej, odczytujemy 
jego pisma jako swoiste proroctwo, które znajduje swoją kontynuację 
szczególnie w myśli Rorty’ego.

8 M. Kundera, Sztuka powieści: esej, tłum. M. Bieńczyk, Warszawa 1998, s. 139.
9 Tamże, s. 14. Por. też: tenże, Heidegger, Kundera, Dickens, tłum. M. Kwiek 

[w:] Między pragmatyzmem a postmodernizmem. Wokół filozofii Richarda Rorty’ego, red. 
A. Szahaj, Toruń 2005, s. 79 – 100.
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Mając taką perspektywę, spróbujmy zweryfikować, czy rzeczywiście 
jest ona dobra do opisania wolności.

Najbardziej podstawowe i powszechnie stosowane w podręcznikach 
rozróżnienie to rozróżnienie między „wolnością od…” a „wolnością 
do…”. Wolność od czegoś – czyli na przykład od przemocy, narzuca-
nia jakichkolwiek działań – to przede wszystkim wolność polityczna, 
która pozwala człowiekowi działać bez przeszkód ze strony innych 
ludzi. „Wolność do…” zwraca bardziej uwagę na to, że wolność w swej 
prostocie i bezpośredniości nie jest nam dana całkowicie. Jest czymś, co 
ma być dopiero w pełni urzeczywistnione. Tę pierwszą, „wolność od…”, 
można nazwać wolnością zewnętrzną, drugą zaś – wolnością wewnętrzną.

Oczywiście każda refleksja dotycząca wolności musi być osadzona 
w jakiejś wizji antropologicznej, to znaczy w jakiejś filozofii człowie-
ka. Mówienie wyłącznie o „wolności od…” zawiera milcząco przyjętą 
przesłankę, w której pojmuje się indywiduum niejako poza kontekstem 
otaczającej go rzeczywistości. Tymczasem wolność człowieka jest zawsze 
wolnością osoby w świecie ludzi i rzeczy. Człowiek to rzeczywistość 
potencjalna, która urzeczywistnia siebie poprzez wybory. W wyborach 
nadaje kształt swojej potencjalności. To jest jakaś podstawowa intuicja 
zakładająca, że jestem kimś, kto rośnie, zmienia się. Problem w tym, 
w jakim kierunku ma nastąpić ten wzrost. Wolność osoby nigdy nie jest 
wolnością absolutną. Absolutna wolność byłaby wolnością niezwiązaną. 
A przecież człowiek jest związany, choćby swoją cielesnością. Wolność 
w tym sensie jest zawsze wolnością wcieloną. Z drugiej zaś strony ta 
wolność nie jest absolutna, albowiem „ja” istnieje nie tylko jako osoba 
w znaczeniu „osobnym”, ale istnieje przecież w relacji z innym. W tej 
wymianie i dialogu jawi się człowiekowi prawda, jawi się rzeczywistość, 
jawi się dobro. Dobro nie odsłania się jedynie przez zbiór norm i ko-
deksów, określających reguły poprawnego postępowania, lecz najpierw 
właśnie w relacji z drugim: jako dobro, które może, ale nie musi być 
rozpoznane, wpływając na proces podejmowania decyzji. „Twarz” levi-
nasowska nakazuje: nie zabijesz mnie. Pojmowanie całej sfery etycznej 
jako zbioru arbitralnych nakazów i zakazów, norm i przykazań wobec 
powyższego jawi się jako płytkie.

Wielu myślicieli stawia pytanie o relację między doświadczeniem 
etycznym a doświadczeniem religijnym. Co jest przedmiotem sporu? 
Czy doświadczenie religijne wyrasta na gruncie etycznym, czy też 
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odwrotnie: doświadczenie religijne niszczy doświadczenie etyczne, 
kierując całą uwagę człowieka na to, co pozaświatowe? Czy w do-
świadczeniu religijnym i w doświadczeniu etycznym człowiek ma do 
czynienia z Bogiem? Jaki jest ten Bóg? Czy jest Tym, który arbitralnie 
może nakazać, cokolwiek zechce? Takie poglądy w późnym średnio-
wieczu reprezentowali nominaliści. Ich zdaniem Bóg mógł nawet 
powiedzieć, że zabijanie człowieka jest rzeczą godziwą. Taki Bóg jawi 
się rzeczywiście jako arbitralny władca, kapryśny demon, całkowicie 
zniewalający człowieka. W takiej koncepcji wolności Boga nie ma już 
miejsca na wolność człowieka.

Przy pomocy dwóch opowieści – o Edypie i o Abrahamie – mam 
zamiar zweryfikować tezę, że w myśleniu o człowieku przeciwieństwem 
sacrum jest nie tyle profanum, co banał. Może właśnie skomplikowanie 
dyskursu postmodernistycznego nie służy niczemu innemu niż pokry-
ciu własnej bezradności w opisie dotkliwości ludzkiego losu, ludzkich 
zmagań z życiem.

Opowieść o Edypie musi być odczytywana na tle antycznej wizji 
świata. Pomocna w tej kwestii jest praca Erica R. Doddsa Grecy i ir-
racjonalność 10. To bardzo twórcza i głęboka próba opisania jednego ze 
źródeł naszego rozumienia człowieka – kultury greckiej. Mit europej-
ski przedstawia Grecję jako kraj łagodnych filozofów, którzy, odzia-
ni w białe chitony, krążyli po ścieżkach wysypanych różami, snując 
rozważania o Pięknie i Dobru. Gdzieś w głębi tego sielskiego obrazu 
tkwi jednak perspektywa tragiczna. Świat został tak skonstruowany, że 
istnieje w nim od początku jakieś pęknięcie, jakaś wina samego bytu. 
W rzeczywistości ścierają się dwie racje, nawet wysokie racje etyczne. 
Jest rzeczą nieuniknioną, że jedna z nich musi zostać unicestwiona. 
Zdaniem Maxa Schelera prawdziwy tragizm polega na konflikcie 
dwóch równie wysokich wartości. Sokrates musi zginąć, ale przecież 
on ma rację, swoją rację. Ale rację mają również i sędziowie, którzy go 
skazują, dbając o rozumiane przez nich na swój sposób dobro wspólne. 
Szczególnie dramatycznie uwidacznia się to w opowieści o Edypie.

Tragizm może rodzić postawę fatalistyczną. Fatalizm to godzenie 
się na nieuchronność przebiegu wydarzeń kierowanych przez tajemne 
moce. Nikt nie powinien przeciwko tym mocom występować, należy 

10 E.R. Dodds, Grecy i irracjonalność, tłum. J. Partyka, Bydgoszcz 2002.
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jedynie ukorzyć się przed nimi. W takiej wizji świata nie ma miejsca na 
wolność człowieka, wręcz przeciwnie: jest ona naganna, łamie bowiem 
ustalony bieg spraw ludzkich i kosmicznych. Tak rozumiany fatalizm 
ujawnia się w wielu kulturach. Na przykład w kulturze Wschodu ob-
jawia się poprzez prawo karmy. Spłacanie karmicznego długu jest tak 
samo nieuchronne jak prawo fizyczne. O osobliwości Grecji stanowi 
fakt, że Edyp, choć ulega wyrokom przeznaczenia, próbuje się jednak 
buntować. Karl Jaspers uważa, że istnieją dwa podstawowe kierunki 
myślowe, które ukształtowały Europę: Biblia i tragedia grecka. One 
nauczyły ludzi wolności wobec losu i wolności wobec Boga11.

Przypomnijmy w kilku słowach historię Edypa, tak jak opowie-
dział ją Sofokles. Jego imię jest znaczące: Oidipus to „Opuchłonogi”. 
Był synem Lajosa i Jokasty. Przed jego narodzeniem wyrocznia dała 
znać ojcu, iż syn będzie jego zabójcą. Jak wiemy, Lajos kazał przebić 
nowo narodzonemu chłopcu stopy i porzucić go w górach. Dziecko 
ocalił pasterz, podrzucając je na dwór króla Koryntu. Edyp, będąc już 
młodzieńcem, dowiaduje się o złej przepowiedni i opuszcza swoich 
przybranych rodziców, którzy ukryli przed nim prawdę o jego po-
chodzeniu. W drodze wdaje się w przypadkową utarczkę z Lajosem, 
którego zabija, nie przypuszczając, że oto stał się ojcobójcą. Następnie 
wyrusza do Teb gnębionych przez Sfinksa, potwora o głowie kobiety, 
tułowiu lwa, skrzydłach orła i ogonie węża. Sfinks zadaje przechodniom 
zagadkę: jakie stworzenie chodzi rano na czterech nogach, w południe 
na dwóch, a wieczorem na trzech? A jeśli nie usłyszy poprawnej od-
powiedzi, pożera ich. Edyp rozwiązuje zagadkę: chodzi o człowieka. 
Uwolniwszy Teby od Sfinksa, w nagrodę wstępuje na tron i poślubia 
wdowę Jokastę (własną matkę).

Edyp robi wszystko, aby uciec od wyroku przeznaczenia, lecz wysiłki 
te są daremne. Nie wiedząc o tym, wpada w jego zasadzkę. Staje się 
przypadkowym zabójcą swojego ojca i mężem swojej własnej matki. 
Na Teby spada kara. Wieszcz Terezjasz powiada, że trzeba wygnać 
winnego ojcobójstwa i kazirodztwa. Edyp początkowo nie kojarzy tych 
zarzutów ze swoją osobą, ale niejako nieświadomie podejmuje walkę. 
Terezjasz mówi:

11 K. Jaspers, O tragiczności, tłum. A. Wołkowicz [w:] tegoż, Filozofia egzystencji. 
Wybór pism, tłum. D. Lachowska, A. Wołkowicz, Warszawa 1990, s. 319 – 377.
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Lecz sam ci powiem, tobie, który szydzisz
z mojej ślepoty; patrzysz, a nie widzisz
nędzy twej. Nie wiesz, z kim życie ci schodzi,
gdzie zamieszkałeś i kto ciebie rodzi12.

Przypisywana Edypowi przez Terezjasza ślepota jest ślepotą duchową. 
Edyp nie przyjmuje tego oskarżenia, broni się, wysuwa argumenty 
podważające zarówno prawdziwość, jak i moc zobowiązującą decyzji 
wyroczni. Posuwa się nawet dalej: odrzuca słowa wyroczni Apollina, 
wyśmiewając jego zabobonny kult. Staje się prawie sofistą, który do-
konuje racjonalistycznej interpretacji wierzeń religijnych. Oto przejaw 
dumnej wiary w siebie, w jasność własnego przeznaczenia. Czyż nie 
jest to hybris? Edyp jest jednak coraz bardziej świadom tego, że wy-
roki losu urzeczywistniają się z całą mocą, a kara spada nie tylko na 
niego, ale i na całe Teby. Jokasta namawia go, by żył dalej spokojnie 
i porzucił myśli o wyroczni. „Żyj z dnia na dzień” – zachęca go żona-

-matka. Wydaje się, że Jokasta wyznaje fatalizm: trzeba żyć z dnia na 
dzień, bowiem nie mamy żadnego wpływu na wydarzenia naszego 
życia, są one w rękach losu. Ciemna strona życia to sen, przez który 
trzeba przejść, nie dociekać źródeł, nie pytać zbyt wnikliwie, nie chcieć 
poznawać początku i końca. Ale Edyp decyduje się sprostać wyzwaniu:

[…] ja jednak mojego
Dojdę początku, chociażby był marny13.

To człowiek wolny, dlatego chce poznać prawdę do końca, chce wie-
dzieć, kim jest, bez względu na konsekwencje. I dociera do prawdy. 
Finał tej historii znamy: daje sobie wyłupić oczy i odchodzi z Teb. 
Erynie – boginie zemsty – stają się dla udręczonego Edypa Eumeni-
dami, czyli dobrymi duchami, które doprowadzają go ostatecznie do 
pogodzenia się z bogami.

Na czym polega wielkość Edypa w zmaganiu się z losem? Czy mo-
żemy powiedzieć, że jego wolność wyraża się w możności powiedzenia 
„nie” przemożnym siłom, w niezgodzie na fatalizm? On wie o istnieniu 
tajemnych mocy, które miażdżą jego życie. Wolność stanowi o wielkości 

12 Sofokles, Król Edyp, tłum. K. Morawski [w:] Antologia tragedii greckiej, Kraków 
1989, Epeisodion I, w. 1181 – 1184, s. 290.

13 Tamże, Epeisodion III, w. 1076 – 1077, s. 285.
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człowieka, ale powoduje, że jego życie staje się klęską. Edyp zdobywa 
tragiczną wiedzę, wiedzę o tragiczności. Rodzi się ona w cierpieniu, to 
cierpienie natomiast daje mu głębsze wejrzenie w naturę rzeczywisto-
ści. Daje mu również – tak samo jak widzom oglądającym jego losy 
w teatrze – katharsis, czyli oczyszczenie.

Gdybyśmy przyjęli perspektywę postmodernistyczną, moglibyśmy 
właściwie powiedzieć, że nie mamy tu do czynienia z żadnym we-
wnętrznym dramatem ani ze zmaganiem się człowieka. Wyrażone tu 
zostało po prostu czysto archaiczne przekonanie o bezsile człowieka, 
która jest przede wszystkim bezsiłą wobec przyrody, ponieważ nie umie 
on nad nią panować. I owa bezsiła zostanie przeniesiona w zaświaty, 
na jakąś konstrukcję losu, jako mocy rządzących człowiekiem. Może 
też być projektowana na Boga, któremu ostatecznie ludzie muszą być 
posłuszni. W gruncie rzeczy cała sprawa odważnego powiedzenia „nie” 
losowi i zmagania się człowieka z wyrokami przeznaczenia okazują się 
po prostu pomyłką.

W Biblii, jak twierdzą niektórzy, nie ma miejsca na wolność osobistą. 
Edyp zmagał się z losem. Abraham zmagał się z Bogiem. Chodzi mi 
oczywiście o biblijną opowieść o Abrahamie, który usłyszał pewnego 
dnia, że ma wziąć swego syna i złożyć go w ofierze; syna, który był 
przedmiotem jego jedynej nadziei, jedynej obietnicy, dzieckiem dwojga 
bardzo starych ludzi. Dramatyczność polega na tym, że Abraham zostaje 
postawiony w sytuacji, w której Bóg niejako przeczy sobie. Powiedział, 
że z tego syna wyrośnie cały naród, a oto teraz chce, aby został złożony 
w ofierze. Bóg jawi się tutaj jako istota zgoła irracjonalna, groźna czy też 
może dwulicowa, w tym sensie, że raz ukazuje jasną, a raz ciemną twarz.

Opowieść o Abrahamie i Izaaku stanowiła przedmiot wielu ko-
mentarzy zarówno filozoficznych, jak i literackich. Chciałbym opo-
wiedzieć tę historię ustami trzech myślicieli, którzy w dużym stopniu 
określili samoświadomość postmodernistyczną: Friedricha Nietzschego, 
Jeana-Paula Sartre’a i Sørena Kierkegaarda, chociaż tak naprawdę tylko 
ten ostatni w Bojaźni i drżeniu zajął się sprawą Abrahama i Izaaka14.

W jaki sposób Nietzsche opowiedziałby dzieje Abrahama? Do-
myślam się, że najpierw skierowałby uwagę na autorów tej opowieści. 
Powiedziałby, że mamy tutaj skleconą przez żydowskich kapłanów 

14 S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie, tłum. J. Iwaszkiewicz, Poznań 1995.
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opowiastkę z morałem. Nie zawiera ona żadnego głębszego przesłania, 
jest płaska i banalna. Jej sens polega na tym, że po prostu opłaca się być 
posłusznym Bogu. Dalej mógłby Nietzsche powiedzieć, że moralność 
religijna to zawsze moralność niewolnicza: nie tylko stworzona przez 
niewolników, ale także utwierdzająca ich w niewolnictwie, przynosząca 
usprawiedliwienie dla złego losu: spotyka mnie taki los, bo tak Bóg chciał.

Zdaniem Nietzschego bowiem historia Izraela była w istocie ba-
nalną historią niewielkiego plemienia semickiego, żyjącego na Bliskim 
Wschodzie, ale przemyślna chytrość żydowskich kapłanów przemieniła 
realność tego życia w mechanizm nadprzyrodzonej funkcjonalności, 
próbując uczynić z tego jakiś wzorzec relacji człowieka do Boga: Bóg 
nagradza posłuszeństwo, a odrzuca niepokornych. Taki przykład nad-
przyrodzonej pedagogiki miał przekonać ludzi o istnieniu moralnego 
ładu świata. Ale ta teza teologiczna ma w istocie jedynie sens psycho-
logiczny: w przekonaniu ludzi wierzących istnieje jakiś niezmienny 
kodeks etyczny, któremu winni jesteśmy posłuszeństwo bezwzględne, 
stanowi on bowiem wyraz woli Boga. Czy ofiara składana Bogu z wła-
snego syna nie jest dramatycznie pouczającym przykładem? Uświada-
mia wierzącym, że to właśnie wola Boga, a nie żadna inna instancja 
jest ostateczną podstawą wszelkiej moralności; wola Boga – kapryśna, 
czasem sprzeczna z Jego poprzednimi dekretami. Człowiek musi być 
jej zawsze posłuszny, więcej nawet: wdzięczny, nawet gdy spotyka go 
drastycznie niesprawiedliwy wyrok. Bóg wciąż istnieje w sercach, umy-
słach i wyobraźni ludzkiej dzięki dwóm uczuciom – posłuszeństwu 
i wdzięczności. Żyje on w ludzkiej myśli, wiodąc egzystencję wampira 
wysysającego krew, pozostawiającego przy życiu bladego i anemicznego 
niewolnika. Akt łaski, który sprawia, że ostatecznie Izaakowi darowano 
życie, najzupełniej i do końca zniewolił Abrahama, poddając go boskiej 
tyranii. W tej wizji, pomiędzy wolnością a kaprysem tyrana, nie ma 
miejsca na wolność człowieka.

Jak tę historię opowiedziałby Jean-Paul Sartre? Przypuszczam, że 
zwróciłby uwagę, iż w tej opowieści dochodzi do głosu swego rodzaju 
ludzka mądrość. Sartre przypomina, że każda sytuacja, w której staje-
my przed wyborem, charakteryzuje się jedynością i niepowtarzalnością. 
Z uwagi na tę właśnie niepowtarzalność sytuacji nie można stworzyć 
żadnego kodeksu etycznego. W każdej chwili, w każdym wyborze 
muszę właściwie decydować za wszystkich. To znaczy: postępując, 
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stanowię wzór postępowania. Ale opowieść o Abrahamie to jakaś 
mistyfikacja. Abrahamowi wydaje się, że słucha Boga. Skąd wie, że to 
Bóg mówi do niego? Znamy przecież chorych psychicznie, którzy są 
głęboko przekonani, że codziennie rozmawiają z Bogiem przez telefon. 
Jakie kryteria pozwalają nam odróżnić głos naszej psychiki od głosu 
Transcendencji? Człowiek skazany na jedyne i niepowtarzalne wybory 
chętnie przyjmuje punkt oparcia, który się mu zapewnia. Wolność mu 
ciąży, więc łatwo godzi się na jej oddanie w ręce silniejszego. Myślę, że 
wizja etyki Kundery bliska jest ujęciu Sartre’a. Z tą różnicą, że według 
Sartre’a jesteśmy skazani na wybory, a bohater Kundery unika wyborów, 
aby tym samym umknąć odpowiedzialności.

Osią myślenia Sørena Kierkegaarda jest sprzeczność zachodząca 
pomiędzy wezwaniem Boga do złożenia Izaaka w ofierze a ustano-
wionymi przez Boga przykazaniami. Trzeba jednak dodać, że dla 
Kierkegaarda Bóg wzywający patriarchę jest Bogiem rzeczywistym. 
Duński myśliciel wierzy, że Bóg przemawia, a Jego poznanie dane jest 
człowiekowi w żywym doświadczeniu religijnym. Na czym więc polega 
istota dramatu Abrahama? Musi on dokonać „zawieszenia etyki”. Etyka 
jest sferą powszechności. Są to przykazania i zasady kierujące naszymi 
zachowaniami w relacjach międzyludzkich. Etyka zakłada ludzkim 
namiętnościom tak silne pęta, że mogą one tłumić indywidualność. 
Jak twierdzi Kierkegaard, są momenty, w których trzeba dokonać za-
wieszenia etyki. Tego właśnie wymaga od Abrahama Bóg, wzywając 
go, aby na górze Moria złożył swego syna w ofierze.

Dla Kierkegaarda opowieść o Abrahamie stanowi punkt wyjścia do 
całościowej refleksji nad pewnym stylem religijności. Proponuje on, by 
wyróżnić religijność A i religijność B. Religijność typu A to religijność 
wszystkich ludzi, którzy urodzili się jako chrześcijanie i zostali ochrzcze-
ni w dzieciństwie. To religijność pastora, który zjadłszy śniadanie, 
poszedł do kościoła, aby odprawić nabożeństwo. Wygłosił kazanie 
o tym, jak Abraham miał złożyć swego syna w ofierze, czyli spojrzał 
(pastor) w krater jakiejś straszliwej tajemnicy, ale niewiele go to w su-
mie obeszło i, wróciwszy do domu, napił się kawy, zagryzając słodkim 
ciastkiem. Tymczasem lekcja Abrahama, zapewnia nas Kierkegaard, jest 
lekcją wielkości, jakiej Biblia udziela nam, przeciętnym chrześcijanom, 
chcącym sprowadzić Boga do naszych wymiarów. To my mamy wyjść 
poza tę uetycznioną przeciętność i stanąć wobec krateru tajemnicy, 
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absurdu. Dopiero bowiem tam człowiek zmaga się w sobie i o siebie 
z tym, co najważniejsze.

Wspólne dla tych trzech rozważań jest negatywne potraktowanie 
etyki. Dla Nietzschego etyka była tylko formą władzy sprawowanej 
nad człowiekiem przez kapłanów. Sartre uważał, że pokusą Abraha-
ma była odmowa przyjęcia boskiego wezwania i opadnięcie w taką 
pseudobezpieczną potoczność życia. Kierkegaard natomiast twierdził, 
że Abraham zdobędzie tę tajemniczą trudną wolność wobec Boga, 
kiedy zawiesi etykę i stanie twarzą w twarz z absurdem, jakim jest roz- 
kaz Boży.

Czy w doświadczeniu Abrahama jawi się jakiekolwiek doświad-
czenie wolności? W historii o Edypie to doświadczenie występuje, 
choć w formie bardzo dramatycznej. Jest to doświadczenie wyrażenia 
sprzeciwu wobec losu i przeznaczenia. Ta wolność była dumą człowie-
ka mówiącego „nie”. W przypadku Abrahama na pierwszy rzut oka 
mamy do czynienia z klęską. On jest bowiem posłuszny, idzie, wyko-
nując wszystkie nakazane mu czynności. Ale wedle Kierkegaarda wol-
ność staje się ostateczną wolnością zawierzenia rzeczywistości boskiej.

Jestem przekonany, że te różne spojrzenia ujawniają istotny rys 
współczesnego ateizmu. Nie jest to już w rzeczywistości ateizm „na-
ukowy”, ale nazwałbym go „aksjologicznym”. Ta forma ateizmu wydaje 
się nie tyle nawet odrzuceniem Boga, co negacją człowieka religijne-
go, którego postrzega się jako zniewolonego i umniejszonego. Albo 
człowiek – albo Bóg: ta alternatywa karmi dziś myślenie wielu osób. 
Jeśli wybierasz Boga, odrzucasz człowieka, dokładniej: możliwość jego 
pełnej realizacji. I odwrotnie: gdy wybierasz człowieka, to nie możesz 
się zgodzić na Boga, gdyż on odbiera człowiekowi jego istotę. Jeśli sta-
wiasz na człowieka, musisz przegrać Boga.

Czy naprawdę jesteśmy skazani na taki wybór? Wspólną cechą po-
glądów Nietzschego i Sartre’a jest przekonanie, że wszelkie formy kon-
taktów międzyludzkich stanowią postać zależności, a każda zależność 
zniewala. Stąd łatwe przeniesienie na relację Bóg  –  człowiek sposobu, 
w jaki pojmują oni relacje międzyludzkie. Raz jeszcze okazuje się, że 
antropologia jest kluczem do teologii: błąd w rozumieniu człowieka 
prowadzi do błędu w rozumieniu Boga. Sartre rozmija się z rzeczy-
wistością nie przez to, co mówi: gdyż rzeczywiście istnieją spojrzenia 
zabijające, ale przez to, co pomija – gdyż spotykamy się przecież i ze 
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spojrzeniami zgoła odmiennymi. Można spoglądać z miłością, przy-
jaźnią, życzliwością. Takie spojrzenia nie zabijają, lecz rodzą życie.

Spróbujmy już poza tymi opowieściami zastanowić się nad proble-
mem wolności i etyki. Posłużę się fragmentem z Listu o humanizmie 
Martina Heideggera15. Dokonuje on swoistej reinterpretacji tekstów filo-
zofów przedsokratejskich, czyli tych, którzy właściwie zapoczątko-
wali filozofię europejską. Niezwykłość jego interpretacji polega na 
tym, że potrafi wysnuć bardzo interesujące wnioski nawet z jednego 
zdania. Za przykład niech nam posłuży zdanie wzięte z Heraklita, któ-
re w greckim brzmieniu, ale przy pomocy pisowni łacińskiej wygląda 
następująco: Ethos antropo dajmon. Tekst jest dość niejasny. Antropos to 
człowiek, dajmon odsyła do idei boga. Dajmonion, według Sokratesa, jest 
wewnętrznym duchem. W tym kierunku szło często tłumaczenie tego 
zdania: „Właściwością człowieka jest jego dajmonion”. Martin Heideg-
ger twierdził, że taki przekład nie odpowiada duchowi myśli greckiej. 
Najważniejsze wydaje mu się słowo ethos, potocznie tłumaczone jako 
etyka, czyli w szkolnym rozumieniu „zbiór zasad”. Natomiast Heideg-
ger (nie bez racji filologicznej) tłumaczy to jako „miejsce zamieszkania”. 
Chodzi zatem o budowanie przestrzeni, którą człowiek czyni własną 
przez zamieszkanie, czyli ją oswaja. A zamieszkując tę przestrzeń, bu-
duje siebie. Ethos będzie więc oznaczał budowanie człowieka.

Cóż robi tutaj pierwiastek boski w postaci dajmoniona? Oto inter-
pretacja Heideggera: „Człowiek, na ile jest człowiekiem, mieszka w po-
bliżu Boga […]. Miejscem pobytu (z którym oswoiliśmy się [geheure]) 
jest dla człowieka przestrzeń otwarta na uobecnianie się Boga (Tego, 
którego oswoić nie można [des Un-geheuren])”16. Przestrzeń ludzka 
jest miejscem otwartym na przyjście Boga, ale On jest Tym, którego 
nie sposób oswoić. Z tej niemożności rodzi się napięcie, które może 
przekształcić się w dramat buntu lub nieporozumienia, ale z którego 
może również wypłynąć modlitwa.

Być może przedmiotem zarysowanej tu debaty w myśleniu o wol-
ności jest relacja między doświadczeniem etycznym a religijnym. In-
terpretatorzy tacy jak Nietzsche i Sartre rozumieli doświadczenie 

15 M. Heidegger, List o „humanizmie”, tłum. J. Tischner [w:] tegoż, Budować, 
mieszkać, myśleć. Eseje wybrane, tłum. K. Michalski i in., Warszawa 1977.

16 Tamże, s. 117 i 119.
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religijne Abrahama jako niszczące etyczność. Kierkegaard w sposób 
bardziej wyrafinowany pokazywał wyższość doświadczenia religijnego 
nad etycznym. Mnie natomiast wydaje się, że warto zwrócić uwagę na 
myśl Heideggera: człowiek, o ile jest człowiekiem, mieszka w pobliżu 
Boga. Ta bliskość oznacza, że przestrzeń zamieszkana przez człowieka 
(czyli etyczna) jest otwarta na Tego, który zawsze jest spoza, który nie 
mieści się w gotowych formułkach, ale jest niewypowiedzianą i niena-
zywalną do końca Obecnością. I to zdanie Heideggera nadaje myśleniu 
o człowieku wymiar znacznie głębszy niż szczebiot postmodernistyczny, 
który ma w sobie ogromną pokusę banalizacji. Tymczasem mówienie 
o wolności wymaga powagi myślenia. Powaga zaś to odpowiedzialność 
myślenia o człowieku w obliczu nieuchronnej klęski, która jednak może 
stać się zwycięstwem.



Wolni czy zniewoleni?

Chciałbym podjąć ten temat nie tyle z perspektywy czysto teoretycznej, 
co biorąc za punkt wyjścia konkretne doświadczenie, które pomogłoby 
odkryć wolność bądź też przeciwnie – zniewolenie. Dobrym zapisem 
takich doświadczeń są teksty literackie. Posługując się nimi, ukażę 
sedno wciąż toczącego się sporu o człowieka, którego główne pyta-
nie brzmi: czy w podejmowaniu własnych decyzji jestem wolny czy 
zdeterminowany?

Jeden ze sposobów rozumienia wolności odkrywamy u wspomnia-
nego już wcześniej czeskiego pisarza Milana Kundery w powieści Nie-
znośna lekkość bytu, w której autor tak charakteryzował decyzję swego 
bohatera Tomasza: „Jak kiedyś, w ciągu jednej chwili zdecydował się 
nigdy nie oglądać swej pierwszej żony i syna i jak z poczuciem ulgi 
przyjął fakt, że rozstali się z nim ojciec i matka. Cóż to było innego jak 
nie całkiem racjonalny, gwałtowny gest, którym odrzucił to, co przed-
stawiało mu się jako ciężki obowiązek, jako es muss sein?”1. I mówił do 
pierwszej żony: „Nikt nie ma żadnego powołania. To wielka ulga zro-
zumieć, że jesteś wolny, że nie masz żadnego powołania”2.

Powołanie oznacza tu w gruncie rzeczy powinność. Powiedzieć: „Nie 
mam powołania”, oznacza, że nie ma nikogo, kto wzywałby mnie do 
czegoś, nakładałby na mnie jakąś powinność. Jestem wolny, czyli w każ-
dym momencie mogę rozpocząć życie od nowa. Każdy moment jest 
momentem początku, stąd więc ani jakiś zewnętrzny stwórca – Bóg – ani 
inny człowiek nie mają prawa narzucać mi żadnej powinności. Jestem 

1 M. Kundera, Nieznośna lekkość bytu, tłum. A. Holland, Warszawa 2001, s. 197.
2 Tamże, s. 315.
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wolny. W decyzji wolności nie tylko czynniki zewnętrzne (Bóg, drugi 
człowiek), ale nawet moja własna przeszłość może być odczytywana 
jako ograniczenie, gdyż też mnie w jakiś sposób determinuje. W lo-
gice powołania, jak pisał Kundera, Tomasz musiałby być wierny żonie, 
synowi czy też powinności w stosunku do ojca i matki. Tymczasem 
wolność oznacza wyzwolenie się także od przeszłości, od wszelkich 
przeszłych stanów, które mogłyby w jakikolwiek sposób wpłynąć na 
moje obecne wybory. Tylko będąc niezależnym od przeszłości, mogę 
rzeczywiście dokonać wyboru na nowo. Stanowisko Kundery jest w tej 
kwestii radykalne, wręcz na antypodach takiego myślenia jak poglądy 
Emmanuela Levinasa czy Józefa Tischnera.

Życie wyznaczone przez przeszłość polega na powtarzaniu już 
znajomych gestów i dawnych wyborów. W swoim literackim języku 
Kundera takie życie nazywa kiczem. Kicz oznacza tutaj propozycję życia 
wedle ustalonych wartości, jakichś niezmiennych norm, zasad. W do-
świadczeniu Tomasza, młodego lekarza żyjącego w Czechach w okresie 
komunizmu, ustrój ten jest kiczem, ponieważ wymaga, aby człowiek 
realizował w swych wyborach scenariusz napisany przez totalitarną 
władzę. Ale kiczem równie dobrze jest każda religia, każda ideologia.

Kundera idzie tropem Jeana-Paula Sartre’a, który twierdził, że czło-
wiek jest nie tyle wolny, co wręcz jest wolnością. To znaczy, że jego eg-
zystencja, niepowtarzalna i jedyna, sama siebie determinuje, czyli określa 
w poszczególnych wyborach. Sartre nie posuwał się jednak tak daleko 
jak Kundera, nie opowiadał się za całkowitym odrzuceniem odpowie-
dzialności. Wręcz przeciwnie: według niego właśnie z wolności wynika 
ogromna odpowiedzialność3. Przyjmował zasadę Kanta: wybieraj tak, aby 
twój wybór mógł być wzorem dla każdego człowieka. Inaczej mówiąc, 
każdym swoim wyborem człowiek określa normę dla każdego wyboru 
innych ludzi, czyli odpowiada za cały świat. Można więc powiedzieć, 
że stanowisko radykalnego odrzucenia wszelkiego scenariusza jest być 
może piękną literaturą, ale nie sprawdza się w praktyce, albowiem na-
sze uprzednie wybory w dużym stopniu determinują każdy następny. 
Nikt nie ma takiej możliwości, aby tablicę swego życia od każdego 
momentu zaczynać zapisywać na nowo, zmazując to, co było wcześniej. 

3 Zob. J.-P. Sartre, Egzystencjalizm jest humanizmem, tłum. J. Krajewski, War-
szawa 1998.
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Zupełne oderwanie od przeszłości jest więc literacką fikcją, przeszłość 
wdrukowuje się w nas, często niezależnie od naszej świadomości, i nie 
trzeba psychoanalizy, żeby to stwierdzić. Powyższe stanowisko można 
określić jako indeterminizm, stawiający jako postulat etyczny wyzwo-
lenie wolności człowieka tak, aby nic jej nie określało.

Skrajnie inne stanowisko reprezentują myśliciele, którzy opowia-
dali się po stronie całkowitego determinizmu, jak ksiądz Jean Meslier. 
Całe życie był proboszczem, natomiast po jego śmierci znaleziono 
testament pełen bluźnierstw i nienawistnych inwektyw pod adresem 
Boga, Kościoła, świata i ludzi. Jako radykalny materialista, uważał, że 
człowiek jest tylko cząstką materii i wszystkie prawa przyrody deter-
minują całkowicie jego zachowanie i myślenie. Każda decyzja, wszystko, 
co myśli i czyni, jest powodowane przez coś zewnętrznego, przez układ 
sił przyrody, materii:

Ale ja czuję się wolny, powiesz. To jest złudzenie, które można porównać do 
złudzenia owej muchy z bajki, co to siedząc na dyszlu ciężkiej bryki winszowała 
sobie prowadzenia pojazdu, który ją wiózł. Człowiek uważający się za wolnego 
jest muchą, która uważa się za panią ruchów maszyny wszechświata, podczas 
gdy maszyna ta unosi ją nawet bez jej o tym wiedzy 4.

Mamy zatem do czynienia z dwoma skrajnymi stanowiskami: z jed-
nej strony Tomasz Kundery, który w każdym momencie zaczyna od 
początku, dysponując pełną wolnością. Z drugiej człowiek, który pod-
chodzi do swego życia, porównując się do świadomości owej muchy. 
Co w takiej sytuacji może zrobić? Może co najwyżej uświadomić sobie 
swoje położenie, zrozumieć, że wszelkie wysiłki, aby wyrwać się z tego 
jarzma, byłyby bezowocne. To ostatnie stanowisko nie zawsze i nieko-
niecznie związane jest z ontologicznym materializmem, napotykamy 
je również w idealizmie, zwłaszcza w takich jego nurtach, w których 
człowiek ujmowany jest nie jako jednostka, lecz jedynie jako część ja-
kiejś większej rzeczywistości.

Nieco mniej radykalną postawę przyjmowali stoicy, zalecając dosto-
sowanie się do wydarzeń, które niesie los. Epiktet pisał: „Nie usiłuj na-
ginać biegu wydarzeń do swej woli, ale naginaj wolę do biegu wydarzeń, 

4 J. Meslier, Testament, tłum. Z. Bieńkowski, Warszawa 1955, s. 143 – 144.
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a życie upłynie ci w pomyślności”5. Zatem formuła wolności Epikteta 
brzmi: „Wolność to uświadomiona konieczność”. Powtórzył ją Georg 
W.F. Hegel, a za nim Karol Marks. Nie zawsze była interpretowana 
w duchu całkowitego determinizmu, ale przez odniesienie do praw 
przyrody. Kiedy znamy prawa ciążenia, oporu, możemy zbudować 
jakieś urządzenie, na przykład latającą maszynę. Poznanie praw przy-
rody, zachowań cieczy, gazów i ciał stałych pozwala konstruować statki 
powietrzne i morskie. To akt wolności człowieka, ale uwzględniający 
niezmienność praw przyrody. W pismach Hegla i w marksizmie ana-
logiczne do praw przyrody są prawa historii, które rządzą procesem 
dziejowym. Można znaleźć w nich jakąś szczelinę dla ludzkiego bytu 
czy dla wolności, jeśli umie się do tych praw dostosować.

Poza dylemat determinizm  –  indeterminizm próbuje wyjść stanowi-
sko, które można nazwać autodeterminizmem. Bardzo dobrze opisuje 
je formuła ukuta przez francuskiego filozofa Henriego Bergsona: „Być 
wolnym, to brać w posiadanie siebie”6. Już Sokrates zwracał uwagę na 
wolność wewnętrzną – eleutherię – która oznacza, że człowiek bierze 
w posiadanie siebie, czyli uczy się kierować od wewnątrz sobą samym, 
nie pozwalając na to szkodliwym popędom czy porywom. Powinien 
zachowywać się w sposób rozumny, a zatem wolny. W jednym z dia-
logów platońskich zapisane jest, że niepanowanie nad sobą powoduje 
brak różnicy między człowiekiem a charadriosem – żarłocznym ptakiem, 
który bez wytchnienia jadł i wydalał jednocześnie.

W wymiarze społecznym wolności doświadczamy zwykle wówczas, 
gdy ją wyzwalamy. Józef  Tischner, odwołując się do Kartezjusza, propo-
nował pewien eksperyment myślowy. Kartezjusz zastanawiał się, na ile 
to, co poznaję, jest pewne. Tischner proponował założyć, że wszystko, 
co poznajemy, jest dziełem złego demona. Znajdujemy się w świecie, 
który udaje prawdę, czyli w świecie kłamstwa. W pewnym sensie de-
mona uznać można za symbol jakiejś totalitarnej władzy, która – aby 
całkowicie zapanować nad ludźmi – tworzy świat fikcyjny. Bowiem 
prawda rozumiana jako prawdomówność rodzi zaufanie, a tam, gdzie 
ludzie są razem, tworzy się wspólnota. Tymczasem tam, gdzie jest 

5 Epiktet, Encheiridion [w:] tegoż, Diatryby. Encheiridion, tłum. L. Joachimo-
wicz, Warszawa 1961, 459.

6 Cyt. za: J. Tischner, Ksiądz na manowcach, Kraków 2000, s. 88.
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kłamstwo, tam panuje nieufność, która prowadzi do izolacji. Wtedy 
ludzie chowają się do kryjówek własnej prywatności.

Jak na tę sytuację może zareagować człowiek? Staje wobec wyboru. 
Może zareagować jako ofiara tego kłamstwa, zdając sobie sprawę, że 
w nim uczestniczy; wtedy inni również staną się ofiarami jego kłamstwa. 
W sposób ironiczny można byłoby powiedzieć, że to sprawiedliwe: od-
powiadać tym samym na zafałszowany obraz świata. Możliwe są jednak 
także protest i odmowa uczestniczenia w kłamstwie. Z tej decyzji za-
czyna wypływać wolność człowieka. Pierwszym słowem wolności jest 

„nie”, wyraz protestu.
Wolność w wymiarze dialogicznym urzeczywistnia się w przestrzeni 

spotkania międzyludzkiego. Temat wolności niejako nasuwa nam od razu 
konieczność zastanowienia się nad tym, co to znaczy być osobą. Osoba – 
akurat język polski natychmiast przywołuje na myśl to skojarzenie – jest 
podmiotem będącym „osobno”, czyli w pewnej izolacji. Max Scheler mó-
wił, że w byciu osoby można wyróżnić podwójną transcendencję: pierwsza 
następuje wtedy, gdy odnoszę się do drugiego. Drugi człowiek stanowi 
jakąś rzeczywistość spoza mnie samego, do której mogę się skierować. 
Drugi rodzaj transcendencji to ta, która – paradoksalnie – zmierza do 
wewnątrz. Mój byt nie wyczerpuje się tylko w mojej świadomości, w mo-
im umyśle, w mojej sprawczości. Istnieje też jakiś wewnętrzny podmiot, 
niedostępny dla drugiego we współprzeżywaniu, współodczuwaniu. 
Scheler nazywał go osobą intymną. Znakomicie analizował to Roman 
Ingarden, gdy zastanawiał się nad tym, czy istnieje rdzeń osoby, który 
zapewnia jej trwałość mimo wszelkich przemian, przeszkód i katastrof. 
Indywiduum żywe jest czymś więcej niż ogół zachodzących w nim zda-
rzeń i procesów, w sensie fizycznym, psychicznym, duchowym. Nie mogę 
zrozumieć tożsamości człowieka, jeżeli jej nie przyjmę, nie nazywając 
duszą czy czymś jeszcze innym. Musimy wyróżnić jakiś trwały rdzeń 
indywiduum, to coś najgłębszego, co można utożsamić z „ja”7.

Z tego wynika, że w każdym człowieku istnieje obszar samotności, 
niedostępny innym ludziom. Człowiek istnieje nie tylko w mowie, ale 
i w milczeniu, które nie jest prostym odmówieniem słowa drugiemu, 
nie jest też izolacją. Są oczywiście różne rodzaje samotności. Samot-
ność choroby, która wynika z niemożności nawiązania jakiegokolwiek 

7 Zob. R. Ingarden, Książeczka o człowieku, Kraków 1998, s. 122.
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kontaktu z otaczającym światem, z cierpienia i bólu. Ale istnieje rów-
nież samotność, która nie jest izolacją, tylko tą najgłębszą intymnością. 
Można powiedzieć, że bycie osobowym to właśnie ów rdzeń. Jeśli go-
dzimy się z poglądem, że człowiek jest tym niewyrażalnym rdzeniem 
wewnętrznym i zespołem procesów, które zachodzą w nim samym, 
zasadna byłaby teza, iż być człowiekiem oznacza być w inny sposób, 
niż bytują rzeczy, przedmioty, wytwory przyrody bądź też wytwory 
człowieka. Światem rzeczy i bytów nieświadomych rządzi determinizm, 
na który składają się pewne procesy koniecznościowe.

Oczywiście człowiek także jest rezultatem – też przecież podlegamy 
rozmaitym prawom, na przykład prawom fizyki. Każdy, kto nie umie 
pływać, łatwo się o tym przekona. Jednak dla myślenia o wolności bardzo 
ważną rzeczą jest ustalenie, czy człowiek w całości stanowi rezultat pro-
cesów determinujących jego byt. Obrońcy wolności twierdzą, że istnieje 
nieredukowalne centrum w człowieku, przejawiające się głównie w jego 
świadomości i zdolności do podejmowania decyzji, które powoduje, że 
przynajmniej pewne obszary jego egzystencji powstały dzięki samo-
dzielnym decyzjom. Człowiek jest podmiotem, czyli sprawcą swoich 
czynów, przynajmniej w pewnym zakresie. Ale wolność absolutna to 
złudzenie, z prostej przyczyny – osoba nie jest układem izolowanym, 
istnieje w gęstej sieci różnych przedmiotów i podmiotów.

Gdyby zestawić to ze stanowiskiem Kundery, jego opisem wyborów 
Tomasza, okazałoby się ono nie do utrzymania. Może to być jedynie 
artystyczny pomysł na życie, a nie analiza ukazująca faktyczną wolność 
człowieka. A więc człowiek, będący niewątpliwie cząstką kosmosu, jest 
jednak jego świadomą cząstką, jak mówił Blaise Pascal:

Człowiek jest tylko trzciną, najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą. Nie 
potrzeba, by cały wszechświat uzbroił się, aby go zmiażdżyć: mgła, kropla wody 
wystarczą, aby go zabić. Ale gdyby nawet wszechświat go zmiażdżył, człowiek 
byłby i tak czymś szlachetniejszym niż to, co go zabija, ponieważ wie, że umiera, 
i zna przewagę, którą wszechświat ma nad nim. Wszechświat nie wie nic o tym8.

Pascal upatrywał w człowieku wyższość w stosunku do przyrody prze-
jawiającą się jako świadomość, jako wolność człowieka. Jest w nim ta 

8 B. Pascal, Myśli, tłum. T. Żeleński (Boy) w nowym układzie według wydania 
Jacques Chevaliera, Warszawa [b.r.], s. 144.
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cząstka, która pozwala mu stanowić o sobie, należy ją rozumieć jako 
zdolność samodzielnego podejmowania decyzji. Człowiek jest zdolny 
dokonać wyboru tylko wtedy, gdy stanie wobec jakiejś wartości, nazy-
wanej przez Tischnera bardzo wyraźnie Dobrem. Tylko wartość jest 
bowiem w stanie pociągnąć człowieka za sobą.

Każdy wybór zawiera swoistą dialektykę: wartość, która staje przede 
mną, zawsze w pewien sposób mnie uwodzi, wciąga, chce, aby jej 
dotknąć, by wziąć nie tylko w posiadanie swój byt, ale i tę wartość 
i uczynić ją cząstką mnie. Dokonując tych najważniejszych wyborów, 
jednocześnie doświadczamy jakiegoś niedosytu. Od czasów Platona 
wiemy, że człowiek jest pragnieniem, które stale przekracza siebie. Te-
go naddatku pragnienia żadna obecna w moich wyborach wartość nie 
jest w stanie wypełnić.

To doświadczenie ma także swoją drugą stronę: ze względu na 
nieadekwatność pragnienia i wartości, konkretnego dobra, wobec 
którego stajemy, wola nie jest zdeterminowana tym dobrem do końca. 
Autodeterminizm polega właśnie na tym, że można wybierać. Nic, co 
staje przede mną, nie jest tak wielkie i głębokie, żeby pochłonęło mnie 
całkowicie. Dlatego człowiek jest dynamiczny, stale przekracza siebie. 
Ten właśnie autodeterminizm owocuje twórczym niepokojem. Dzięki 
niemu człowiek nieustannie jakby mości się w życiu, stara się znaleźć 
jakieś zaspokojenie, a następnie dalej siebie przekraczać. W tym sensie 
człowiek nie tyle j e s t, co się s ta je. I w tym tkwi paradoks: jestem, 
ponieważ posiadam jakąś tożsamość, ten rdzeń osobowy, ale nie jako 
przedmiot fizyczny przechowywany gdzieś głęboko pod trzustką. „Je-
stem” oznacza także: stale przekraczam siebie i dlatego można zasadnie 
powiedzieć, że człowiek jest projektem. Nieustannie projektuje siebie, 
czyli swoimi wyborami niejako wykracza poza siebie.

Takie analizy prowadzą ostatecznie do konkluzji, jaką zawarł św. Au-
gustyn w swych Wyznaniach, mówiąc, że „niespokojne jest serce nasze, 
dopóki w Tobie nie spocznie”9. Dla niektórych myślicieli to otwarcie 
człowieka, niespełnione pragnienie, to ślad relacji z jakimś bytem, który 
jako jedyny może spełnić całą potencjalność ludzkiego oczekiwania. 
Nie jest to jednak żaden dowód na istnienie Boga czy bytu absolut-
nego w sensie filozoficznym, natomiast odsłania bardzo istotny rys 

9 Św. Augustyn, Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Kraków 1996, I, 1, s. 22.
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bycia osobowego i ten dynamizm, który każe nam nieustannie siebie 
przekraczać, urzeczywistniając w ten sposób swą wolność.

Do tej pory mówiłem o człowieku wobec wartości językiem mo-
nologicznym. Współczesna filozofia dialogu, reprezentowana choćby 
przez Levinasa i Tischnera, wnosi do tego interesujące uzupełnienie. 
Według Tischnera wolność jest kategorią dramatyczną. Człowieczeń-
stwa doświadczamy najpierw w drugim człowieku, potem w sobie, mię-
dzy ludźmi, między osobami. Opis fenomenu wolności, właśnie w tej 
dialogicznej filozofii spotkania, ma charakter bardziej źródłowy niż opis 
tej wewnętrznej wolności, którą odkrywałem tu wcześniej wraz z tym 
nieutracalnym rdzeniem osoby i jej samotnością. Wolność w sensie 
pierwotnym nie istnieje ani w tobie, ani we mnie, ale pomiędzy tobą 
a mną. Jawi się najpierw jako problem: odpowiedzieć na twoje pyta-
nie czy nie odpowiedzieć? Podzielić się chlebem czy się nie podzielić? 
Jednak przede wszystkim jawisz mi się najpierw ty. Jakikolwiek byś był, 
jesteś nieprzewidywalny w tym sensie, że nie wiem, czy i jak odpowiesz 
na moje pytanie. Przez tę nieprzewidywalność, zdaniem Tischnera, 
odkrywamy wolność najpierw jako „twoją” wolność. Bowiem wolność 
w sensie abstrakcyjnym istnieje jedynie na papierze. Naprawdę wolni 
są tylko ludzie.

Właśnie: wolni czy zniewoleni? Wolność jest abstrakcją, pewnym 
skrótem. W realnym doświadczeniu dana mi jest jednak zawsze twoja 
wolność. Ale wolność to również przestrzeń między mną a innymi. 
Można nazywać ją za pomocą różnych słów ukazujących rozmaite 
usytuowania: obok, nad, ku tobie. Co innego, gdy mówię, że jestem cały 
nastawiony ku tobie, niż gdy podkreślam, że jestem nad tobą. Słówka 
te opisują różne odmiany naszego „my”, w których objawia się wolność 
w różnych postaciach. W tej różnorodności jawi mi się konieczność 
wyboru. Mogę się nie poddać twojej chęci zdominowania mnie albo 
przeciwnie, zgadzam się na taki układ. Wybór, który wynika z wolno-
ści innego, jest dla mnie fundamentalnym wyrazem wolności. Wolny 
jestem o tyle, o ile wybieram. Wybieram jednak zawsze w konkretnej 
sytuacji bądź stojąc przed konkretnymi wyzwaniami.

Tę wolność można badać na dwa sposoby. Po pierwsze, opisywać, 
obserwując wolność drugiego człowieka, i badać w odniesieniu do 
niej własną wolność. Porównując je, możemy dojść do jakiejś pełniej-
szej idei wolności. Tischner o wolności innego pisał w nawiązaniu do 
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myśli Nietzschego: „Lekki chód jest oznaką boskości”. Lekki chód 
oznacza taniec. Czy taniec objawia wolność? Tischner uważał, że 
pewien typ poruszania się człowieka umożliwia nam odpowiedź na 
pytanie, czy jest on wolny, czy też zniewolony.

Bliższym polem obserwacji jest wolność własna. Natrafiamy tu na 
ważną kwestię: czy wolności doświadczam w sobie niejako z urodze-
nia, czy wolność jest mi po prostu dana jak wszystko, co jest we mnie? 
Tischner stawiał tezę, że wolność jest przede wszystkim wyzwaniem. 
Dzieje się między tobą a mną, bo pytam ciebie, który tutaj stanąłeś: 
dlaczego to robisz? W imię jakiej wartości? Czy warto się narażać? 
Czasami w tym apelu, jakim jest wezwanie do wolności, tkwi pewien 
rys heroizmu; nie zawsze na miarę podręcznikową, czasami bardzo 
mały rys, ale objawia on wolność, która płynie z odwagi cywilnej. Życie 
w wolności jest trudniejsze od zniewolenia; może wówczas wyjść na 
jaw nieumiejętność podejmowania decyzji. Ale nie tylko. Erich Fromm 
w Ucieczce od wolności próbował opisać przyczyny, dla których miał 
szansę rozwinąć się hitleryzm. Myślę jednak, że nie tylko w procesach 
historiozoficznych, ale i w relacjach międzyludzkich daje o sobie znać 
doświadczenie ucieczki od wolności.





Dwoistość myśli żydowskiej? Bóg Tory i Bóg Kabały

Postmodernizm jest myślą uwarunkowaną historycznie. Głosi, iż nastąpił 
taki moment dziejowy, w którym horyzont myślowy się zmienia i należy 
podejść do sprawy wiary, myślenia, filozofii, religii od zupełnie nowej 
strony. Pytanie brzmi: jaki moment w historii stanowi ten przełom? 
Jeśli poszperamy w życiorysach niektórych postmodernistów, okaże się, 
że dla nich tym fundamentalnym momentem był koniec komunizmu, 
upadek marksizmu jako pewnej ideologii. Innymi słowy: skończył się 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, zaczęto czytać Friedricha Nietzschego.

Jeśli natomiast chodzi o myśl żydowską, to dla niej momentem 
przełomowym, takim, po którym nie można już wrócić spokojnie do 
kultywowania dotychczasowej tradycji, była Shoah, czyli zagłada Ży-
dów podczas drugiej wojny światowej. By przybliżyć nieco sens tego 
wydarzenia dla żydowskiej myśli religijnej, spróbuję przedstawić jej 
podstawowe zarysy w dwóch głównych przejawach: z jednej strony 
judaizmu rabinicznego skoncentrowanego wokół Tory (Prawa) i Tal-
mudu (wyjaśnienia, komentarza do Prawa), z drugiej – co okaże się 
szczególnie ważne dla teologii żydowskiej po Shoah – nawiążę do 
nurtu mistycznego w judaizmie, to znaczy do Kabały.

Kiedy zrodził się judaizm jako religia w postaci znanej nam obec-
nie? Często mówi się, że był to rok 70 po Chrystusie, czyli rok znisz-
czenia Drugiej Świątyni. W czasach Chrystusa judaizm opierał się na 
trzech filarach: Biblii, Świątyni i zasadach życia. Wraz z upadkiem 
Świątyni wszystkie szkoły istniejące w obrębie judaizmu: esseńczycy, 
faryzeusze, saduceusze, judeochrześcijanie praktycznie przestały istnieć. 
Nowy charakter religii żydowskiej nadali uczeni wywodzący się ze śro-
dowiska faryzeuszów. Wówczas postacią centralną stał się rabbi. Słowo 
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to dosłownie oznacza pana, ale tu nauczyciela, a najdokładniej kogoś, 
kto czuwa nad przestrzeganiem Prawa. Rabini, którzy ocaleli z zagłady 
w Jerozolimie, zgromadzili się w miejscowości galilejskiej Jawne, gdzie 
ustalili pewne podstawowe zasady, które do dziś obowiązują każdego 
Żyda. Stało się to na przełomie I i II wieku. Ustalono wtedy kanon 
Biblii żydowskiej. Wyrzucono z niej księgi napisane w języku greckim, 
a pozostawiono tylko te w języku hebrajskim. Ostatecznie przyjęto 
nauczanie Rabina Hillela jako wykładnię interpretacji. Ten moment 
można nazwać początkiem judaizmu talmudycznego.

W centrum staje Tora, czyli, tłumacząc dosłownie, „nauczanie”, 
„prowadzenie”, a tutaj „Prawo”. W ścisłym tego słowa znaczeniu ozna-
czało ono Pięcioksiąg Mojżeszowy, w praktyce zaś odnoszono je do 
całej Biblii żydowskiej. Wyznawcy judaizmu są przekonani, że nie 
tylko oni studiują Torę, ale robi to przede wszystkim sam Bóg, wedle 
niej rozstrzygając rozmaite sprawy zachodzące na ziemi. Tora istniała 
już przed narodzinami świata, stanowiła dla Boga projekt i instrument 
stworzenia. Tora występuje zarówno w postaci spisanej, jak i w ustnej. 
Mojżesz, oprócz tablic Prawa, otrzymał od Boga także przekaz ustny. 
Owa ustna tradycja trwa nadal i ma równie wielkie znaczenie jak ta 
spisana, która jest gwarantem objawionej wiary. Aczkolwiek pełne zro-
zumienie Tory zostanie dane dopiero wtedy, kiedy przyjdzie Mesjasz, to 
studiowanie Tory jest najważniejszym i najpiękniejszym zadaniem Żyda.

Hillel był przedstawicielem bardziej otwartej linii judaizmu, nie 
tej zamkniętej, która chciałaby zachować wiarę żydowską wyłącznie 
dla Żydów narodzonych z matki żydówki. W tym kontekście warto 
przytoczyć pewną historię. Do Hillela zgłosił się kiedyś prozelita, który 
wyraził życzenie, że chciałby nauczyć się całego Prawa tak szybko, jak 
długo zdoła ustać na jednej nodze. Hillel stwierdził wówczas, że wszyst-
ko zawiera się w jednym przykazaniu: „Nie czyń bliźniemu swemu, co 
Tobie niemiłe”. Reszta to komentarz.

Wbrew temu komentarze do Tory są niezmiernie liczne i obszerne. 
Najstarszy zbiór to Miszna. Powstał mniej więcej w połowie III wieku. 
Miszna jest pierwszą kompilacją praw żydowskich, należy przy tym 
pamiętać, że w zasadzie teologia judaistyczna nie istnieje jako system, 
ale właśnie jako komentarz. Autor Miszny, Juda ha-Nasi, pragnął uła-
twić studiowanie Tory. Dlatego też odnotował przeciwstawne opinie 
rozmaitych autorytetów. Jego kodeks nie położył kresu badaniom, lecz 
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zachęcał do dalszych studiów. I tak Miszna uzupełniona o komentarz, 
Gemarę, stała się podstawą do sformułowania Talmudu.

Ostatecznie istnieją dwa opracowania Talmudu, ponieważ Żydzi 
pracowali w dwóch ośrodkach: palestyńskim i babilońskim. Talmud 
miał być komentarzem przystosowującym Torę do wymogów życia, 
więc wersja palestyńska została dostosowana do potrzeb ówczesnych 
mieszkańców Palestyny, gdzie większość stanowiła ludność rolnicza. 
Talmud jerozolimski ma więc charakter komentarza zbliżonego do 
kalendarza rolnika. Obok uwag pobożnych znajdują się tam wskazówki 
dotyczące na przykład uprawy roli. Natomiast wersja babilońska jest 
zupełnie inna. Przede wszystkim w Babilonii mieszkała rozproszona 
ludność żydowska, złożona głównie z wykształconych intelektualistów 
i kupców. Talmud babiloński też wykracza poza samą interpretację 
Biblii, zawiera mnóstwo informacji folklorystycznych, elementy medy-
cyny ludowej, astrologii, magii, znajdują się tam na przykład opowieści 
o mędrcach. We współczesnych jesziwach, czyli żydowskich szkołach 
biblijnych, przedmiot studiów stanowi właśnie Talmud babiloński.

Na Talmud składają się dwa podstawowe rodzaje komentarzy: hala-
cha i haggada. Halacha to zapis prawnej spuścizny judaizmu. Kładziono 
na nią szczególny nacisk w talmudycznych szkołach litewskich (wycho-
wankiem jednej z nich był między innymi Emmanuel Levinas). Halacha 
koncentruje się na formułowaniu jasnych zasad porządkujących życie 
żydowskie. Haggada ma bardziej ludowy charakter i stanowi także coś 
w rodzaju podręcznika do liturgii domowej. Po zniszczeniu świątyni 
zasadnicza liturgia w judaizmie jest sprawowana w domach prywatnych, 
rodzinnych. Synagoga natomiast to miejsce nauczania, a najważniejsze 
święta, na przykład święto Paschy, obchodzi się w domu, przy czym to 
właśnie haggada podaje wzór postępowania: o co najmłodszy syn ma 
pytać najstarszego mężczyznę, ojca albo dziadka. Ma zadać pytanie, 
dlaczego dziś świętujemy. Wówczas najstarszy z rodu opowiada histo-
rię wyprowadzenia Żydów z Egiptu. Tożsamość narodu tkwi w jego 
pamięci, w pamięci tego, co Bóg uczynił dla Izraela. Stąd nakaz po-
wtarzania, które jest wyrazem jednocześnie chwały i wdzięczności dla 
Boga. Człowiek powinien być wdzięczny Bogu za wszystko, co otrzymał.

W Talmudzie babilońskim czytamy o tym, że przez dwa i pół roku 
szkoły Hillela i Szammaja toczyły spór dotyczący kwestii stworzenia 
człowieka: szkoła Szammaja utrzymywała, że byłoby lepiej, gdyby 
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człowiek nigdy nie został stworzony, natomiast według szkoły Hillela 
jest znacznie lepiej, że został stworzony. Zagadnienie poddano głoso-
waniu i większość zdecydowała, że lepiej byłoby nie stwarzać człowieka, 
ale skoro już został stworzony, powinien badać swe czyny przeszłe lub, 
według innej wersji, swe czyny obecne (Eruwin 13 b)1. Na tego rodza-
ju dyskusjach kształciła się elita intelektualna narodu żydowskiego.

Jak w każdej tradycji religijnej obok owej oficjalnej, jurydycznej 
struktury istniała również tradycja mistyczna. W islamie działali sufi-
ci poszukujący głębokich, wewnętrznych doznań. Podobnie działo się 
w judaizmie, i to już od samego początku. Zasadniczy problem misty-
ków zarówno w islamie, jak i w judaizmie stanowiła próba odpowiedzi 
na pytanie, w jaki sposób można nawiązać z Bogiem osobisty, głęboki 
kontakt, skoro jest On absolutnie transcendentny, a więc odległy i prze-
bywa w światłości niedostępnej dla człowieka. Gdzie można znaleźć 

„drabinę” prowadzącą do nieba?
Mistykę żydowską często określa się mianem Kabały, choć niektórzy 

badacze twierdzą, że pojęcie to odnosi się jedynie do nurtów mistycznych 
okresu średniowiecza. W języku hebrajskim Kabała oznacza „tradycję”. 
Trzeba jednak od razu zaznaczyć, że chodzi tu o tradycję ezoteryczną, 
zamkniętą, dostępną tylko dla wtajemniczonych. Kabała stanowi wielki 
ruch religijny w judaizmie, obejmujący sobą rozmaite szkoły i kierunki, 
począwszy od czasów talmudycznych (pierwszym kabalistą, o jakim 
wspomina Talmud, miał być Rabbi Akiwa, który wkroczył do „raju” 
spekulacji mistycznej wraz z trzema towarzyszami, i jako jedyny nie 
doznał uszczerbku na zdrowiu zarówno fizycznym, jak psychicznym 
i duchowym) aż do współczesności. Dla filozofii religii szczególnie 
interesujące wydają się nurty dwunasto- i trzynastowieczne, które 
rozwijały się w Hiszpanii i w południowej Francji, a także oryginalna 
koncepcja stworzenia zaproponowana w XVI wieku przez Izaaka Lurię.

Kabaliści utrzymywali, że są dziedzicami tradycji, która została 
przekazana Mojżeszowi wraz z Torą na Górze Synaj. Odwołanie się 
do tradycji synajskiej miało stanowić legitymizację ich nauczania.

Chciałbym zacząć od przedstawienia doktryny średniowiecznych 
chasydów niemieckich (poprzedników osiemnastowiecznych chasydów 

1 Cyt. za: A. Cohen, Talmud. Syntetyczny wykład na temat Talmudu i nauk rabi-
nów dotyczących religii, etyki i prawodawstwa, tłum. R. Gromacka, Warszawa 1995, s. 116.
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polskich, o których pisał Martin Buber). Chasidim po hebrajsku znaczy 
„pobożny”. W przeciwieństwie do talmudystów, którzy uważali, że Bóg 
mieszka daleko, a obowiązkiem człowieka jest przede wszystkim prze-
strzeganie Prawa, chasidim twierdzili, że Bóg jest bardzo blisko ludzi, 
jest immanentny światu. Eleazar z Wormacji pisał: „Gdyż Stwórca jest 
obecny dla wszystkich i bliższy wszystkim aniżeli dusza ciału, chociaż 
nie ma on obrazu”2. Aby utrzymać z Nim łączność, wypracowano 
nawet bardzo szczegółową teorię modlitwy.

Pietyzm chasidim wyznaczają trzy główne filary pobożności. Pierwszy 
to podporządkowanie się woli Stwórcy. Dla talmudystów było wiado-
me, że każdy człowiek żyje w obliczu Boga, ale tu zwrócono uwagę na 
bardziej wewnętrzny charakter owego podporządkowania się, które jest 
poddaniem się woli miłującego Ojca. Po drugie, wielki nacisk kładziono 
na bojaźń Bożą, zgodnie ze słowami: „Bojaźń Boża jest początkiem 
mądrości” (Syr 1,14). Etyka chasydzka zawiera wyczerpującą fenome-
nologię stopni bojaźni, a jej ostateczny poziom stanowi umiłowanie 
Boga. Zgodnie z trzecią zasadą nagroda jest wprost proporcjonalna 
do cierpienia. Egzystencję człowieka pojmuje się jako ciąg prób, przez 
które pobożny musi dowieść, że spełnia wolę Bożą. Odnosząc zwycię-
stwo w tych próbach, chasyd ma nadzieję uzyskać wieczną szczęśliwość.

Nieco inne zagadnienia pojawiają się w Kabale teozoficznej. Termin 
„teozofia” nie oznacza tego samego co „ezoteryka”. Tak jak teologia jest 
uczeniem się o Bogu, teozofia jest mądrością, jaką otrzymuje się od Boga. 
Tak określał ją badacz mistyki żydowskiej Gershom Scholem. Kabała 
teozoficzna nawiązywała przede wszystkim do księgi Zohar, próbując 
badać „mechanizmy” oddziaływania Boga na człowieka i odwrotnie, za-
dając pytanie, czy ludzkie działania mają wpływ na Boga. Na określenie 
Boga absolutnie transcendentnego w XII wieku pojawił się termin En 
Sof (to, co Nieskończone). Podobną intuicję wyrażał w mistyce chrześci-
jańskiej Mistrz Eckhart, rozróżniając Boga i boskość. Bóg to Ten, który 
nam się objawił, ale boskość, Jego najgłębsza istota, pozostaje dla nas 
zupełnie niepoznawalna i niedostępna. Dla kabalistów z głębi tej tajem-
niczej, niewyrażalnej pełni, która jest określana mianem nicości, płynie 
nieskończone światło, przebywając drogę aż do serca człowieka, poprzez 
kolejne emanacje, imiona, nazwy, atrybuty boskie zwane sefirotami.

2 Cyt. za: R. Goetschel, Kabała, tłum. R. Gromacka, Warszawa 1994, s. 49.
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Kabaliści dzielą z mistykami innych tradycji religijnych przywilej uży-
wania języka paradoksalnego. Twierdzenie, że Bóg jest nicością i peł-
nią zarazem, jest paradoksalne, ale Bóg właśnie w taki sposób daje się 
poznać człowiekowi.

W jaki sposób w ogóle mogło dojść do stworzenia? W XVI wieku 
Izaak Luria wypowiedział bardzo ciekawą myśl, do której lubią powra-
cać współcześni myśliciele żydowscy. Jeżeli Bóg był pełnią, to aby mógł 
powstać świat, Bóg musiał się cofnąć – zrobić miejsce dla stworzenia. 
To jest teoria cimcum – samowycofania, samoograniczenia się Boga, 
które umożliwiło zaistnienie skończonego świata. Wedle części myśli-
cieli żydowskich należało to rozumieć bardzo dosłownie. Oznaczałoby 
to, że w świecie takim, jaki jest, Bóg jest nieobecny. Można by w tym 
dostrzec jakieś echa bardzo starych tradycji, mitów o Bogu najwyższym, 
który po stworzeniu świata wycofał się gdzieś daleko, do nieba, i tam 
trwa jako Deus otiosus – Bóg obcy, odpoczywający, bezczynny. Kabali-
ści nie twierdzą jednak, że cimcum oznacza brak zainteresowania Boga 
światem. Uważają, że jest to jedyne wyjaśnienie tego, w jaki sposób 
nieskończony Bóg mógł powołać do życia skończoną rzeczywistość. 
Cimcum rozumiane metaforycznie mówi także o tym, że Bóg ukrywa się 
w dziele stworzenia tak, by ludzie mieli świadomość swojej odrębności 
od Niego. Gdyby Bóg był wprost widoczny, po prostu nie moglibyśmy 
spostrzegać nic innego niż tylko Jego.

Dopiero gdy nastąpiło cimcum, strumień nieskończonego boskiego 
światła mógł wytrysnąć z En Sof. Księga Zohar mówi o emanacji, która 
jest pojmowana jako stopniowe objawianie boskich imion czy atrybu-
tów. Na szczycie drzewa sefirot znajduje się Keter (Korona). Niektórzy 
powiadają, że jest ona tym, co Biblia określa w Księdze Wyjścia imie-
niem „Jestem, który Jestem”, Jahwe. Tym samym z otchłani boskości 
wyłania się pierwszy ślad relacji Boga i człowieka. Drzewo sefirot ma 
dwie strony: aktywną (prawą) i bierną (lewą), które wzajemnie prze-
ciwstawiają się sobie, równoważąc się. Początek rzeczywistej egzystencji 
zarysowuje się w Chochma (Mądrość), która odpowiada myśli boskiej.

Drzewo sefirot może być rozumiane jako drzewo objawienia, ale za 
klucz do niego może służyć również antropologia. Zgodnie z kabałą 
luriańską pierwszym tworem Boga był Adam Kadmon, pierwowzór 
człowieka. Dopiero z niego wyłoniła się cała rzeczywistość. Adam Kad-
mon był makrokosmosem, natomiast każdy z nas jest mikrokosmosem. 
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Drzewo sefirot, ta drabina, po której wstępując, mogę dojść aż do tro-
nu Najwyższego, ma swój odpowiednik w człowieku. Pamiętajmy, że 
judaizm i islam, nie znając idei wcielenia, poszukiwały drogi, na której 
można byłoby nawiązać możliwie niezapośredniczony kontakt z Bogiem. 
Jedyną uprawnioną drogą w judaizmie rabinicznym jest przestrzeganie 
Prawa. Chyba najzwięźlej ujął to Emmanuel Levinas, mówiąc: „Poznać 
Boga znaczy wiedzieć, co trzeba czynić”3. Nurty kabalistyczne będą 
jednak z uporem szukać innej drogi.

Mądrość to coś w rodzaju wiedzy intuicyjnej, zaś Rozumienie (Bi-
na) ma raczej charakter inteligencji. Dalej droga prowadzi do Chesed, 
czyli do Łaski. Na przeciwległym końcu pojawia się Sąd (Gewura). Te 
dwie sefiroty współistnieją w harmonii Tiferet (Piękno), które Zohar 
nazywa Rachamim (Miłosierdzie). Necach to Wieczność, Stałość, a Hod 
Majestat. Jesod jest podstawą całego drzewa, fundamentem aktywnych 
i twórczych mocy Boga. Malchut, ostatnia sefira, Królestwo, w Zoha-
rze nazywana Kneset Israel, to mistyczny wzorzec wspólnoty Izraela, 
określany również mianem Szechina (Boska Obecność). Najnowsze 
żydowskie tłumaczenie Biblii w zdaniu, które w Biblii Tysiąclecia 
brzmi: „A Duch Boży unosił się nad wodami” (Rdz 1,2), na miejscu 
Ducha Bożego umieszcza Szechinę4.

Nas interesuje przede wszystkim problem, w jaki sposób dziedzice 
tradycji religijnej, w której bycie Żydem oznaczało przynależność do 
Narodu Wybranego, odnieśli się do Shoah. Niech za przewodnika 
posłuży nam wybitny, nieżyjący już myśliciel żydowski, Hans Jonas. 
Był filozofem, jednym z wielkich uczniów Martina Heideggera, którzy 
zbuntowali się przeciwko mistrzowi. Był także znakomitym znawcą 
gnozy. Swoją rodzinę stracił w Auschwitz.

Jonas powiadał, iż myśl żydowska musi udzielić nowej odpowiedzi 
Hiobowi. Hiob, człowiek dotknięty nieszczęściem, pytał Pana: dlaczego 
cierpię? Jonas po fundamentalnym wydarzeniu Zagłady podnosił na 
nowo to pytanie. Mówił, że nie możemy już dalej myśleć tak jak daw-
niej. Trzeba na nowo odpowiedzieć Hiobowi. Dotychczasowa tradycja 

3 Zob. E. Lévinas, Trudna wolność. Eseje o judaizmie, tłum. A. Kuryś, Gdynia 
1991, s. 19.

4 Zob. Tora Pardes Lauder, Księga I Bereszit (Księga Rodzaju), tłum. S. Pecaric, 
współprac. E. Gordon, red. S. Pecaric, L. Kośka, Kraków 2001, s. 2.
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teologiczna to była teologia przyjaciół Hioba5. Po cóż przyszli przyjaciele 
Hioba? Przyszli go pocieszyć, mówiąc, że skoro doznał tego cierpienia, 
musiał widocznie zgrzeszyć i teraz ponosi zasłużoną karę. Jak słusznie 
twierdził Jonas, tę teologię reprezentują nie tylko przyjaciele Hioba, ale 
i wielu kaznodziei wszystkich wyznań i kościołów.

Druga klasyczna teodycea wywodzi się z Ksiąg Machabejskich, 
mówiących o prześladowaniu za wiarę, którego doświadczali Żydzi: 

„Cierpisz, ponieważ jesteś wierny Panu i dlatego niewierni zadają ci ból 
i zabierają ci życie”. Żadna z tych teodycei nie jest zdolna odpowiedzieć 
na wołanie mordowanych w Auschwitz. Nie byli tam zabijani dlatego, 
że zgrzeszyli, i nie dla ich wiary skazywano ich na śmierć. Nie dlatego, 
że byli żydami (wyznawcami judaizmu), ale dlatego, że byli Żydami 
(członkami tego narodu). Byli Inni.

Jak w takim razie możemy odpowiedzieć na to pytanie? Niektórzy 
twierdzili, że trzeba w ogóle odejść od próby religijnego „pocieszania się”. 
Teorię tę głosił między innymi Richard L. Rubenstein. Dla Żydów Bóg 
był zawsze Panem historii, skoro tak – mówi Rubenstein – to jako Pan 
historii był odpowiedzialny za Auschwitz. Rubenstein odrzuca takiego 
Boga6. Dla innego myśliciela żydowskiego, Emila Fackenheima, takie 
stanowisko byłoby uznaniem pośmiertnego zwycięstwa Adolfa Hitlera. 
Bóg jest poza światem, który cieszy się autonomią i może – jest wolny 
do tego – popełniać takie zbrodnie. Złe doświadczenia epokowe, do 
których Fackenheim zaliczał obok na przykład wojen machabejskich 
i zburzenia Świątyni także Auschwitz, nie niweczą podstawowego 
doświadczenia źródłowego, jakim dla Żydów jest przymierze zawarte 
na Synaju7. Z kolei zdaniem Emmanuela Levinasa każde cierpienie 
jest bez sensu, a więc i cierpieniu Żydów nie można nadawać żadnego 
sensu. Auschwitz jest paradygmatem bezużytecznego cierpienia. Boga 
w Auschwitz nie było. Wszelkie próby teodycei, czyli usprawiedliwiania 
Boga są chybione. Jedyną odpowiedzią może być podjęcie etycznego 
wyzwania, a zatem odzew na wołanie niewinnej ofiary. I w tym wołaniu 

5 Zob. H. Jonas, Idea Boga po Auschwitz, tłum. G. Sowinski, Kraków 2003, s. 32.
6 R. Rubenstein, After Auschwitz: Radical theology and contemporary Judaism, 

Indianapolis 1966.
7 E. Fackenheim, God’s presence in history: Jewish affirmations and philosophical 

reflections, New York 1970.
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niewinnej ofiary, która żąda, aby opowiedzieć się po jej stronie, jest Bóg. 
Bóg jest tam, gdzie człowiek oddaje życie za drugiego – wnioskował 
Levinas8.

Na innych drogach szukał odpowiedzi Hans Jonas. W pierwszym 
rzędzie odrzucił myśl Georga Wilhelma Friedricha Hegla, który twier-
dził, że wszystkie wydarzenia w historii da się usprawiedliwić, albowiem 
boski rozum jest obecny w historii i wie, co robi, nawet jeśli my nie 
zdajemy sobie z tego sprawy. Chytrość tego rozumu bezwzględnie tka 
swoje plany na kobiercu dziejów. Ludzka wolność jest tylko tworzywem 
dla realizacji Bożych planów. Sam Jonas fundamentalnie z tym się nie 
zgadzał. Za jedyną uczciwą próbę odpowiedzi na to wyzwanie uważał 
przywołanie starej, kabalistycznej koncepcji cimcum, która głosi, że sam 
Bóg przed stworzeniem cofnął się, ograniczając samego siebie, aby uczy-
nić miejsce dla świata. Jonas poszedł jednak dalej niż kabalistyczny mit. 
Owo „skurczenie” Boga było totalne, bowiem Nieskończony wyzbył się 
siebie, całej swej mocy. Dzięki temu świat istnieje, ale Bóg nie ma mu 
już nic więcej do dania. To człowiek jako korona stworzenia ma teraz 
niejako zasilać Boga sobą. Taka „mityczna ontologia” Boga ma funda-
mentalne znaczenie dla określenia Jego istoty. Jonas formułował swoją 
tezę brutalnie: „Bóg nie jest wszechmocnym Bogiem!”9. Dobrze zdawał 
sobie sprawę z tego, że jego twierdzenie stało w sprzeczności z trady-
cyjną nauką o absolutnej, nieograniczonej mocy Boga, nauką nie tylko 
żydowską, ale stanowiącą fundament wszystkich trzech monoteizmów. 
Jonas wobec tego nie poprzestał na twierdzeniu odmawiającym Bogu 
wszechmocy, lecz sformułował logiczny dowód, mający je uzasadnić. 
Pojęcie absolutnej mocy jest równie puste jak pojęcie absolutnej wol-
ności. Absolutna moc byłaby mocą niedopuszczającą żadnego innego 
bytu, który samym swym istnieniem ograniczałby jej wszechwładzę. 
Byłaby więc samotna, na nikogo nie mogłaby oddziaływać. „«Moc» jest 
pojęciem relatywnym i wymaga wielobiegunowej relacji”10. Moc bez 
przedmiotu nie jest już wszechmocna. Ponieważ Bóg udzielił światu 
istnienia, ograniczył swą moc – inaczej być nie mogło.

8 E. Lévinas, Cierpienie bezużyteczne, tłum. M. Kowalska [w:] Teologia i filozofia 
żydowska wobec Holokaustu, red. P. Śpiewak, Gdańsk 2013, s. 418 – 429.

9 H. Jonas, Idea Boga po Auschwitz…, s. 40.
10 Tamże, s. 41.
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Według Jonasa w tradycyjnej teologii żydowskiej mamy do czynie-
nia z trzema atrybutami boskimi: absolutną dobrocią, absolutną mocą 
i absolutną zrozumiałością. Jonas prowadził dalej swoje rozumowanie 
w ten sposób: dobroć jest bezdyskusyjna, jest integralnym składnikiem 
żydowskiego pojęcia Boga. Podobnie zrozumiałość. Dla Żydów pojęcie 
Boga ukrytego nie ma sensu. Nie chodzi o to, że my wiemy wszystko 
o Bogu, ale że to, co wiemy, jest pewne i zrozumiałe. Niezrozumiały 
Bóg jest nie do pojęcia dla świadomości żydowskiej, a takim stałby się, 
gdybyśmy mu obok wszechdobroci przyznali także wszechmoc. Ten 
problem zaznacza się jeszcze ostrzej po Auschwitz. Tylko odmawiając 
Bogu atrybutu wszechmocy, można przyjąć, że jest On zrozumiały i do-
bry. Trudno więc stawiać Bogu zarzuty: On nie ingerował nie dlatego, 
że nie chciał, ale dlatego, że nie mógł.

W wyniku owego cimcum – cofnięcia się – Bóg również wycofał swoją 
wszechmoc, jakby schował ją w sobie i nie objawia jej w tym sensie, że 
oddał świat w ręce człowieka, i odtąd to człowiek jest całkowicie odpo-
wiedzialny za wszystko, co czyni. Nie można więc Boga winić o to, że 
dopuścił do Auschwitz. To jest sprawa między ludźmi. To zawieszenie, 
wycofanie Bożej mocy nie jest niczym innym jak zupełnym złożeniem 
całej odpowiedzialności w ręce człowieka.
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Zapewne wszyscy znamy rzeźbę Giovanniego Lorenza Berniniego, która 
znajduje się w bocznej kaplicy rodziny Cornaro rzymskiego kościoła 
Santa Maria della Victoria. Lata życia Berniniego to okres rozkwitu 
baroku. Rzeźba (1645 – 1652) przedstawia scenę znaną z autobiografii 
św. Teresy z Ávila, mistyczki hiszpańskiej z XVI wieku. Marmurowa 
postać świętej spoczywa w pozycji półleżącej, odchylona do tyłu. Przed 
nią stoi – jak sama napisała – „młody, piękny anioł”, który grotem 
włóczni godzi w jej serce.

Spodobało mi się określenie, na które natrafiłem w podręczniku 
do historii sztuki, zgodnie z którym rzeźba Berniniego to „szczytowy 
przejaw wczesnobarokowego sensualizmu”. Ujęło mnie to akademickie 
i nieco „grzeczne” określenie znaczenia tej bardzo zmysłowej rzeźby. 
Myślę, że prawdziwszy stosunek do niej miały dwie podstarzałe Ame-
rykanki, które w mojej obecności patrzyły na tę rzeźbę, chichocząc, gdyż 
dokładnie wiedziały, co przeżywa św. Teresa. Każda z nich ma bowiem 
swego psychoanalityka, więc nie jest dla niej tajemnicą, co czuje kobieta, 
która z rozkoszą na obliczu odchyla się do tyłu, a przed nią stoi mło-
dzieniec. Dla nich było jasne, że czasy, w których żyła św. Teresa, nie 
pozwoliły jej zrealizować w pełni swojej kobiecości, więc szukała dzia-
łań zastępczych. Ja zaś chciałbym przywołać na pomoc moją duchową 
mistrzynię, czyli Simone Weil, przytaczając fragment z jej dziennika. 
Dedykuję go wszystkim zwolennikom psychoanalizy freudowskiej:

Freudyzm byłby najzupełniej prawdziwy, gdyby kierunek myśli nie był w nim 
taki, że jest czymś najzupełniej fałszywym. Robić mistykom zarzut z tego, że 
kochają Boga tą władzą, jaka jest przeznaczona do miłości seksualnej, to tak, 
jakby wyrzucać malarzowi, że maluje obrazy farbami wyrabianymi z substancji 
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materialnej. Tylko tą władzą możemy kochać, innej nie mamy. Można by zresztą 
równie dobrze postawić ten zarzut mężczyźnie kochającemu kobietę. Cały 
freudyzm przepojony jest przesądem, którego zwalczanie stawia sobie jako misję, 
a mianowicie że wszystko, co seksualne, jest niskie […]. Pomiędzy mistyką, z całą 
siłą zwracającą ku Bogu władze miłości i pragnienia, których fazą fizjologiczną 
jest energia seksualna, a fałszywą namiastką mistyki, która pozostawia tym 
władzom ich przyrodzony kierunek, dając im tylko urojony przedmiot uwielbienia, 
opatrzony etykietką z imieniem Boga – jest zasadnicza różnica. Rozróżnienie 
pomiędzy tymi dwoma zabiegami, z których drugi stoi jeszcze niżej od rozpusty, 
jest trudne, a nie niemożliwe1.

Wydaje mi się, że w tekście francuskiej myślicielki najistotniejszy jest 
fragment mówiący, że „robić mistykom zarzut, że kochają Boga tą 
władzą, która jest przeznaczona do miłości seksualnej, to tak jakby 
robić zarzut malarzowi, że posługuje się farbami jako przedmiotami 
siłą rzeczy materialnymi”. Z wielu dokumentów opowiadających o ży-
ciu św. Teresy z Ávila wynika, iż Bóg nie był projekcją jej seksualnych 
marzeń. Zawsze bardzo podkreślała, że jej widzenia mają charakter 
duchowy, nie sensytywny. Ale była przecież kobietą, więc kochała Boga 
całą mocą swego kobiecego serca i pragnienia.

W tym momencie poruszamy bardzo ważną kwestię w myśleniu 
o religii, mianowicie antropologicznego usytuowania doświadczenia 
religijnego i całej krytyki, którą kultura modernistyczna wyraziła 
w stosunku do religii, ukazując jej ludzkie uwarunkowania. Patrząc na 
tę rzeźbę i interpretując ją jako „przeżycie zastępcze”, uważamy, że cały 
problem mistyki i dążenia człowieka do Boga jest uleganiem pewnej 
iluzji. Jeżeli natomiast odważnie stajemy wobec wyzwania, to być może 
nasza obecna sytuacja intelektualna, określana jako postmodernistyczna, 
każe nam na nowo odczytać owe doświadczenia mistyczne już nie we-
dle kanonu modernistycznego, czyli czysto krytycznego, freudowskiego, 
ale nieco inaczej. Hermeneutycznie rzecz biorąc, powinniśmy sięgnąć 
głębiej, do źródeł. Dlatego chciałbym, abyśmy spróbowali przypatrzeć 
się bliżej temu, czym tak naprawdę jest eros i czym różni się od agape. 
Będziemy poruszać się wokół znaczenia tych dwóch słów.

Spróbujmy zacząć od rehabilitacji Erosa, sięgając do Uczty Platona. 
Przypomnijmy, że przedmiotem debaty toczonej przez uczestników 

1 S. Weil, Świadomość nadprzyrodzona. Wybór myśli, tłum. A. Olędzka-Frybe-
sowa, Warszawa 1965, s. 236.
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biesiady były miłość i jej boskie wcielenie, czyli Eros. Przywołane zo-
stają różne mity; jeden z nich opowiada, że Eros został spłodzony na 
uczcie, którą z okazji swych urodzin wydała Afrodyta, bogini miłości. 
Erosa spłodzili: Poros (nazwa ta oznacza „dostatek” i „bogactwo”) oraz 
Penia – „bieda”. Pojawia się więc od razu klucz interpretacyjny, prosty, 
ale bardzo przemawiający do wyobraźni.

A że to syn Dostatku i Biedy, przto mu taki los wypadł: przede wszystkim jest to 
wieczny biedak: daleko mu do delikatnych rysów i do piękności, jak się niejednemu 
wydaje; niezgrabny jest i jak potyrcze wygląda i boso chodzi, bezdomny po ziemi 
się wala, bez pościeli sypia pod progiem gdzieś albo przy drodze, dachu nigdy nie 
ma nad głową, bo taka już jego natura po matce, że z biedą chodzi w parze. Ale 
po ojcu goni za tym, co piękne i co dobre, odważny, zuch, tęgi myśliwy, zawsze 
jakieś wymyśla sposoby, do rozumu dąży, dać sobie radę potrafi, a filozofuje całe 
życie, staszny czarodziej, truciciel czy sofista; ani to bóg, ani człowiek. […] A jest 
pośrodku pomiędzy mądrością i głupotą2.

Eros jest więc nie tylko bogiem miłości, ale – wedle Platona – przede 
wszystkim patronem filozofów. Jest pomiędz y: nie jest biedny, ale i nie 
bogaty, nie jest głupi, ale i do mądrości jeszcze mu daleko. Mądrzy są 
tylko bogowie. „Nie należy do bogów, ale też nie jest człowiekiem. Nie 
jest mądry, ani nie jest głupcem. Nie jest piękny, ale dąży do piękna”.

Cała Uczta jest w dużym stopniu opisem, w jaki sposób, kierując 
się pragnieniem (jest nim Eros), człowiek może wznosić się od piękna 
zmysłowego, będącego udziałem człowieka lub przedmiotu, do piękna 
najwyższego. Miłość nie ogranicza się do zmysłów, jest pragnieniem 
piękna, dobra, mądrości, szczęścia, i to absolutnego. To pragnienie pro-
wadzi człowieka ku światu prawdziwemu, nie pozwala na zapomnienie 
natury duszy i jej boskiego pochodzenia. Można więc powiedzieć, że 
tak rozumiana miłość dąży do Absolutu: „Jest nostalgią za Absolutem, 
jest transcendentnym ciśnieniem ku temu, co metaempiryczne, jest siłą, 
która pcha do powrotu do naszego pierwotnego bycia-razem-z-bogami”3.

Te mistyczne wątki w platońskiej doktrynie miłości wywarły duży 
wpływ na myślicieli chrześcijańskich, choć stopień tego wpływu jest 

2 Platon, Uczta, 203 C – E [w:] Platon, Dialogi, tłum. W. Witwicki, Warszawa 
1993, s. 103 – 104.

3 G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 2: Platon i Arystoteles, tłum. E.I. Zie-
liński, Lublin 1996, s. 265.
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przedmiotem ożywionej debaty. Od Platona temat miłości i Erosa 
przejął Plotyn, pogłębiając refleksję poprzednika. Pisał on:

Życie obecne, czyli życie bez Boga, to tylko cień życia, naśladujący tamto 
prawdziwe, a tamto znowu życie to działanie umysłu, działanie, dzięki któremu 
rodzi ona bogów w spokojnej styczności z Nim, rodzi zaś także piękno, rodzi 
sprawiedliwość, rodzi cnotę: oto, co wyłania dusza Bogiem brzemienna. […] Że 
tam jest Dobro, wskazuje dalej jasno także ta przyrodzona duszy miłość, za 
czym łączy się też Erosa razem z duszami tak na obrazach, jak i w podaniach. 
Bo skoro dusza jest czymś różnym od Boga, ale z Niego się rodzi, to miłuje Go 
z konieczności. I płonie niebiańską miłością, kiedy tam przebywa, a tutaj znowu 
staje się ulicznicą […]. I Afrodytą jest dusza każda. Oto, co kryje w sobie podanie 
o narodzinach Afrodyty i o Erosie, który powstał z nią razem4.

Eros, który tkwi w duszy, staje się motorem dążenia do Boga. Plotyn 
mówi już wprost: „Każda dusza jest Afrodytą”, konstrukcja człowieka 
jest erotyczna, co oznacza, że ma on w sobie tę siłę, która każe mu dążyć 
do spełnienia absolutnego. Nienasycenie człowieka wypływa z tego, że 
żadne z rzeczy, przedmiotów czy nawet ludzi, których obecności do-
świadcza, mówiąc językiem platońskim, „w świecie zmysłowym”, nie 
są w stanie wypełnić jego tęsknoty. W tym sensie za bardzo platońskie 
(i bardzo erotyczne) uznać można powiedzenie św. Augustyna „niespo-
kojne jest serce nasze dopóki w Tobie nie spocznie”5.

Tak więc źródło myślenia erotycznego, które tak silnie karmiło mi-
stykę, nie tylko chrześcijańską, odnajdujemy u Platona. Właściwie we 
wszystkich tradycjach religijnych ów motyw miłości, opisywanej w ka-
tegoriach zmysłowych, jest charakterystyczny dla tekstów mistycznych, 
począwszy od tego, że w samej Biblii znajduje się erotyk – jakim jest 
Pieśń nad Pieśniami. Mistrz Eckhart nazywał ją wprost „Księgą miłości”. 
Kiedy w szkole w Jawne zgromadzili się uczeni w Piśmie, aby ustalić 
ostateczny kanon pism świętych, Rabin Akiba, cieszący się wielkim 
autorytetem, powiedział: „Świat cały nie jest wart dnia, w którym Pieśń 
nad Pieśniami została dana Izraelowi. Wszystkie Pisma są święte, ale 

4 Plotyn, Enneady, VI, 9, 9 [w:] Plotyn, Enneady VI, tłum. A. Krokiewicz, War-
szawa 2003, s. 837 – 838.

5 Św. Augustyn, Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Kraków 1996, I, 1, s. 22.
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Pieśń nad Pieśniami jest święta ze świętych”6. Samo sformułowanie 
„Pieśń nad Pieśniami” jest hebraizmem, który wyraża superlatyw. To 
po prostu najwspanialsza Pieśń, od której nie można zaśpiewać pięk-
niejszej. A zawiera takie teksty:

Pójdź mój miły, powędrujemy w pola, nocujmy po wioskach! O świcie pospieszymy 
do winnic, zobaczyć, czy kwitnie winorośl, czy pączki otwarły się, czy w kwieciu 
są już granaty: tam ci dam miłość moją (Pnp 7,12 – 13).

Simone Weil na pytanie, dlaczego mistycy mówią językiem zakochanych, 
odpowiadała, że jest akurat odwrotnie: to zakochani mówią językiem 
mistyków. To z miłości do Boga rodzi się język pełen namiętnej tkli-
wości, żarliwego pragnienia zjednoczenia. Każda ludzka miłość stanowi 
miłosny cień i żarliwy odblask tej największej namiętności człowieka, 
jakim jest pragnienie, aby spotkać Boga i w Nim odkryć spełnienie 
każdej tęsknoty, która sprawia, że człowiek jest człowiekiem.

Słowo eros ukazuje, jak bardzo mocno to ciśnienie ku realizacji, 
ku pełnemu urzeczywistnieniu, wpisane zostało w naturę człowieka. 
Z doświadczeń mistyków wynika bardzo istotna informacja o tym, że 
człowiek posiada konstrukcję erotyczną. Jest w ten sposób zbudowany, 
że dąży stale do jakiejś pełni, wykraczając poza siebie. „Rehabilitacja” 
erosa nie oznacza jednak, że termin ten – eros – najpełniej oddaje rze-
czywistość miłości. „Miłość niejedno ma imię”. Jakież więc są inne 
imiona miłości? Pierwsze z nich to filia, czyli „miłość przyjaźni”. Ist-
nieje jeszcze jedno słowo, którego greka starożytna właściwie nie znała, 
natomiast z całą świadomością używano go w greckim tłumaczeniu 
Nowego Testamentu – agape.

Debata nad tym, czym tak naprawdę jest owa agape, rozegrała się 
dopiero w nowożytnej kulturze po opublikowaniu w latach 30. kilku 
ważnych prac, które wyszły spod piór protestanckich teologów, między 
innymi Andersa Nygrena, którego dzieło nosi tytuł Agape i Eros 7. Na 
czym polega różnica między tymi dwoma rodzajami miłości? O ile eros 
jest miłością zmierzającą ku „górze”, ku temu, co może ją wypełnić, to 

6 Cyt. za: C. Miłosz, Od tłumacza, do Pieśni nad Pieśniami [w:] Księga pięciu 
megilot, tłum. C. Miłosz, Paryż 1982, s. 21.

7 A. Nygren, Eros und Agape. Gestaltwandlungen der christlichen Liebe, Güters-
loh 1930.
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agape oznacza miłość odwołującą się do tego, co ubogie i słabe. Agape 
to miłość dana, niemotywowana ani pięknem, ani dobrem przedmio-
tu. Jest raczej pochyleniem się nad tym, co brzydkie i nędzne; nie po 
to, aby się nad tym rozczulić, ale po to, aby to podnieść i uszlachetnić. 
Według Nowego Testamentu ta właśnie miłość jest miłością Boga, 
który pochyla się nad człowiekiem. Nygren pisze o tym następująco:

Miłość Boga jest całkowicie spontaniczna […]. Ona nie szuka w człowieku żadnego 
motywu, żadnego uzasadnienia […]. Powiedzieć, że Bóg kocha człowieka, to 
nie powiedzieć nic o człowieku, a wszystko o Bogu. Właśnie ta spontaniczna 
i nie-motywowana miłość kazała Jezusowi szukać tych, którzy zaginęli, i która 
kazała Mu nawiedzać celników i nierządnice… Właśnie tak postępując, w sposób 
niewytłumaczalny i nieusprawiedliwiony z punktu widzenia Prawa, dopełniał 
dzieła Ojca8.

Gdybyśmy chcieli przedstawić graficznie te dwa rodzaje miłości, to grot 
erosa skierowany byłby ku górze. Kierunek agape przebiegałby od góry 
do dołu. W platońskiej antropologii eros każe człowiekowi wznosić 
się ku górze, aby szukać tego, co go dopełnia. Przypominają się znowu 
słowa św. Augustyna:

Każda rzecz porusza się według swej siły ciążenia i dąży do właściwego jej miejsca. 
Oliwa dolana do wody wypływa na wierzch. […] Rzeczy wytrącone ze swojego 
miejsca są niespokojne; gdy się im przywraca porządek, osiągają spoczynek. Moją 
siłą ciążenia jest miłość moja: dokądkolwiek zmierzam, miłość mnie prowadzi9.

O jaką miłość tu chodzi? Filia, eros, agape – która z nich może pro-
wadzić, będąc jednocześnie siłą ciążenia? Gdy mówimy o sile ciążenia, 
to znajdujemy się w obszarze erosa. Ciekawe, że niezgodnie z naszymi 
prawami fizyki ta siła ciążenia zmierza ku górze, a nie w kierunku 
środka ziemi.

Ale człowiekiem kierują różne dążenia. Myśl św. Augustyna stoi 
u źródeł debaty, która miała poważne konsekwencje dla samozrozu-
mienia chrześcijaństwa i dotąd jest niesłychanie żywotna. Jego zdaniem 

„dwie miłości powołały dwa państwa: miłość własna posunięta aż do 
pogardy Boga, powołała państwo ziemskie; miłość Boga zaś posunięta 

8 Cyt. za: M. Scheler, Resentyment a moralność, tłum. J. Garewicz, Warszawa 
1977, s. 114 – 115.

9 Św. Augustyn, Wyznania…, XIII, 9, s. 319.
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aż do pogardzania sobą, powołała państwo niebieskie”10. Czy miłość 
własną można utożsamić z erosem? Przecież eros właśnie nie pozwala 
mi zamykać się w sobie. Eros jest bolesnym doświadczeniem mojej 
własnej niepełni, niedoskonałości i braku. Eros każe mi wciąż przekra-
czać siebie, dążąc do tego, co większe, piękniejsze, wspanialsze. Wielu 
teologów przejawiało tendencję do utożsamiania miłości własnej z ero-
sem. Rozumieli erosa jako działanie ludzkie mieszczące się w obrębie 
tego, co u Emmanuela Levinasa nazwane jest „potrzebą” – dbaniem 
o zaspokojenie własnych żądz. W tym sensie eros może oszukiwać 
człowieka, zamiast prowadzić ku temu, ku czemu człowiek wychodzi 
z nadzieją dostąpienia spełnienia. Człowiek w ten sposób nie dociera 
do tego, co stanowi przedmiot autentycznej miłości, tylko koncentruje 
się na realizacji własnych potrzeb. Istnienie takiego niebezpieczeństwa 
powoduje, że krytyka erosa, jeżeli realizuje się on w wymiarze potrzeby, 
miałaby swe uzasadnienie.

Ale eros był rozumiany w jeszcze inny sposób, na przykład w tradycji 
protestantyzmu. Zastanawiano się, czy to dążenie do Boga rzeczywiście 
do Niego prowadzi. Było to przedmiotem badań między innymi Karla 
Bartha – wielkiego teologa kalwińskiego ze Szwajcarii. O nim Pius XII, 
który nie był raczej najbardziej ekumenicznym ze wszystkich papieży, 
powiedział, że to najwybitniejszy teolog XX wieku. I jest w tym dużo 
racji. Karl Barth to postać odznaczająca się niesłychaną dzielnością. 
Mając siedemdziesiąt parę lat, wstąpił do armii szwajcarskiej w cza-
sie drugiej wojny światowej i na swych pokrzywionych profesorskich 
plecach nosił broń. Nie znosił Hitlera do tego stopnia, że gdyby ten 
wkroczył do jego kraju, on sam strzelałby do niego. Nie należał więc 
do odłamu pacyfistów chrześcijańskich, ale był jednocześnie człowie-
kiem ogromnej kultury. Bardzo podoba mi się jego uwaga poczyniona 
w rozprawie o teologii niemieckiej XIX wieku. Znał się na muzyce 
i dlatego użył pewnego muzycznego porównania: „Gdy anioły są służ-
bowo, to grają Bacha; a prywatnie – Mozarta”. Muszę jednak zaznaczyć, 
że pozycja Karla Bartha była niesłychanie wyrazista i zdecydowanie 
antymistyczna. Wedle Bartha owo dążenie człowieka do Boga nigdy 
do Boga nie doprowadzi. Każda próba erotycznego (w znaczeniu tu 

10 Tenże, O Państwie Bożym. Przeciw poganom ksiąg XXII, tłum. W. Kornatowski, 
Warszawa 1977, XIV, 28, s. 162.
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przywołanym: jako „siła ciążenia”) poszukiwania będzie zawsze pro-
wadzić do bałwochwalstwa. Bałwochwalstwa w znaczeniu pomylenia 
Boga z innymi przedmiotami, które w tym przypadku ulegają deifikacji. 
W tym sensie protestancka, a także i żydowska teologia przyjmuje za 
swoją tę modernistyczną krytykę religii, wszystkie poglądy głoszące, 
że człowiek wymyślił sobie Boga. Innymi słowy: człowiek z natury 
jest religijny, ale jego anima – dusza – nie jest naturaliter christiana, jak 
to ujmował Tertulian, twierdzący, że człowiek z natury jest chrześci-
janinem, ale naturaliter pagana. Człowiek z natury swojej jest religijny, 
ale jego naturalną religią jest pogaństwo. Dlatego zarówno ateiści, jak 
i Levinas będą mówili, że jeżeli Bóg stworzył człowieka na swój obraz 
i swoje podobieństwo, to człowiek oddał Mu z nawiązką. Powyższe 
słowa wypowiedział po raz pierwszy Voltaire.

W myśl tego stanowiska eros jako konstrukcja człowieka poszukują-
cego pełni poza sobą jest jakąś fundamentalną pomyłką, nie prowadzi 
bowiem do celu, który człowiek potrafiłby osiągnąć i zdobyć. Barth 
dokonał podstawowego rozróżnienia między religią a wiarą. Religia 
byłaby erotycznym wysiłkiem człowieka, który poszukuje Boga. Dlatego 
dla Bartha wszystkie religie są fałszywe. Wszystkie bowiem są – jak to 
już ateiści z początku XX stulecia precyzyjnie opisali – niczym innym 
jak projekcją ludzkiego erosa. Wiara jest czymś innym: nie szukaniem 
Boga przez człowieka, ale przyjęciem daru, który pochodzi od Boga. 
Wedle tej koncepcji pomiędzy erosem i agape istnieje fundamentalna 
sprzeczność. Eros zawsze sprowadza człowieka na jakieś fałszywe ścieżki. 
Jedynie agape wyrażająca się w wierze jest odpowiedzą człowieka na 
miłość Boga, która całkowicie przekracza ludzką zdolność rozumienia, 
myślenia, mówienia. „Energetyczność” agape wypływa w pełni spoza 
przestrzeni międzyludzkiej, spoza przestrzeni ludzkiego serca. To moc 
z wysoka. Jedyne, co człowiek może uczynić, to odpowiedzieć na nią 
wiarą. Wiara jest jednak zawsze zagrożona tym, że nałożymy na nią 
rozmaite nasze pojęcia znane nam z religii. Musimy więc być czujni, 
aby się tego wystrzegać.

W związku z powyższym wielcy przedstawiciele reformacji 
mieli w zasadzie bardzo negatywny stosunek do mistyki. Johannes 
Scheffler, mistyk śląski urodzony we Wrocławiu, protestant, nawiązał 
kontakt ze środowiskiem mistyków europejskich i miał zamiar wydać 
wybór pism takich myślicieli średniowiecznych, jak na przykład Mistrz 
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Eckhart. Nie uzyskał jednak zgody cenzury kościelnej, która funkcjo-
nowała wówczas nie tylko w kościele katolickim, ale także i w luterań-
skim. W związku z tym przeszedł na katolicyzm, aby móc uprawiać 
mistykę. Przyjął imię Anioła Ślązaka – Angelus Silesius. Kilkanaście 
sformułowanych przez niego dwuwierszy przetłumaczył Adam Mic-
kiewicz. Znajdujemy w nich wyraz dążenia do tego, aby jego mistyczny 
eros, rozumiany nie seksualnie, tylko jako siła ciążenia, mógł pomagać 
mu wznosić się w tej mistycznej pracy ku Temu, który jest jedynym 
i całkowitym spełnieniem jego miłości.

W zachodniej myśli mistycznej dochodzi do głosu również drugie 
stanowisko, w myśl którego eros i agape są przyjaźnie połączone. Oznacza 
to, iż człowiek jest wezwany i ma iść za głosem, który każe mu szukać 
pełni, ale nie jest mu dane urzeczywistnić się całkowicie w tym dążeniu, 
o ile nie zostanie podniesiony i spotka ową boską agape.

Badanie zjawisk mistycznych jest bardzo interesujące z punktu 
widzenia dzisiejszej wiedzy o człowieku, jednak psychologia i psychia-
tria humanistyczna są zobowiązane do dużej delikatności. Dlaczego 
bowiem widok św. Teresy z Ávila, która sprawia wrażenie kobiety 
przeżywającej seksualną rozkosz, wyklucza możliwość mistycznej 
ekstazy? Człowiek jest całością i – jak mówi Simone Weil – posiada 
jedną strukturę psychiczną, otwartą na miłość, która obejmuje również 
całą sferę jego popędów i emocji. Mechtylda z Magdeburga opisała to 
w sposób bardzo erotyczny:

Ryba nie może utonąć w wodzie,
ani ptak zginąć w przestworzach […]
Bóg dał wszystkim stworzeniom to,
aby żyły według swojej natury.
Jakże mogłabym zatem opierać się mojej naturze?11

Większość osób doznających przeżyć mistycznych o charakterze ero-
tycznym jednocześnie cechowała głęboka świadomość człowieczeństwa 
chrześcijańskiego Boga. W związku z wcieleniem pojawia się także 
problem cierpienia. W tekstach średniowiecznych mistyczek obok frag-
mentów bardzo mocno nasyconych wyobraźnią erotyczną znajdujemy 

11 Mechtylda z Magdeburga, Strumień światła Boskości, t. 1, tłum. i oprac. P.J. No-
wak OFM, red. S.M. I. Rosińska OSBap, Kraków – Tyniec 2004, s. 62.
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także passusy pełne współczucia dla tego, który cierpi. Właśnie misty-
cy mają głęboką świadomość, że agape, która zstępuje, jest bezbronna 
i wymaga niesłychanej delikatności w jej przyjęciu. W tym kontekście 
pojawia się słowo kenosis – „uniżenie” – w znaczeniu, w jakim ujął je 
św. Paweł w jednym z listów: „Uniżył samego siebie aż do śmierci i to 
śmierci krzyżowej” (Flp 2,8). Wydaje się, że to słowo stanowi pomost 
pomiędzy erosem, który musi się wznieść, i agape, która zstępuje przez 
uniżenie i podjęcie tego, co najniższe, najbardziej bezbronne i przeni-
kające do głębi serce człowieka.

W chrześcijaństwie zarysowują się więc dwa różne podejścia do 
fenomenu, który można by określić mianem „pragnienia”. W myśl 
jednego eros nie ma nic wspólnego z agape, tak jak nie mają nic wspól-
nego Ateny z Jerozolimą. Zdolność ludzkiego myślenia, poszukiwania 
i miłowania skazana jest na klęskę. Drugie stanowisko reprezentuje 
pogląd, że eros to siła, która wskazuje nam dobry kierunek. Trzeba 
tylko bardzo uważnie wypatrywać znaków, jakie daje nam owa miłość 
agape, a które szczególnie wyraźnie uwidaczniają się we wszystkim, co 
jest bezbronne, poniżone. Być może właśnie tutaj jest miejsce na spo-
tkanie z fenomenologią twarzy, jaką sformułował Emmanuel Levinas.



„Monoteizm trynitarny” –  
religijna rewolucja czy gra słów?

Kiedy Johann Wolfgang von Goethe mówił: „Wierzyłem w Boga, 
w Naturę i zwycięstwo Dobra nad Złem. Ale duszom pobożnym to 
nie wystarczyło; trzeba było nadto uwierzyć, że trzy równa się jeden, 
a jeden – trzy. Ale to sprzeciwiało się obecnemu w mej duszy poczuciu 
prawdy. Nie rozumiałem też, w czym by to miało mi choć trochę po-
móc”1, była to zdecydowanie krytyczna ocena tej postaci monoteizmu, 
który występuje w chrześcijaństwie, gdzie mowa jest o Bogu w Trój-
cy Jedynym. Wielki teolog współczesny, jezuita, ojciec Karl Rahner 
napisał kiedyś, że prawda o Bogu w Trójcy Jedynym jest tak abstrak-
cyjna, iż wielu chrześcijan w ogóle nie zauważyłoby, gdyby pewnego 
dnia została unieważniona. Nie do końca mnie to przekonuje, gdyż 
jednak większość chrześcijańskich rodziców zaczyna uczyć dzieci re-
ligii od znaku krzyża, pokazując im, jak przeżegnać się w Imię Ojca 
i Syna i Ducha Świętego. Przynajmniej oni – jak sądzę – zauważyliby 
zmianę. Chciałbym jednocześnie podkreślić, że pomimo wielu różnic 
i podziałów w chrześcijaństwie istnieje jedna wspólna prawda: wiara 
w bóstwo Chrystusa i w Trójcę Świętą. Spróbujmy spojrzeć na nią od 
strony filozoficznej. Ale do tego konieczny będzie wstęp historyczny, 
wyjaśniający, jak w ogóle doszło do takiego sformułowania.

„Do istoty bytu osobowego należy absolutna samotność”2. To stwier-
dzenie Jana Dunsa Szkota, franciszkanina, wybitnego myśliciela 

1 Cyt. za: K. Deschner, I znowu zapiał kur. Krytyczna historia Kościoła, t. 2, tłum. 
N. Niewiadomski, Gdynia 1996, s. 22.

2 W Reportatio I-A Szkot używa pojęcia „samotność”, określając jedność Oso-
by Boskiej: „unitas autem personae est unitas solitudinis” (Rep. I-A, d. 2, pars III, 
q. 4, n. 208).
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średniowiecznego, jest zgodne z pewnym typem monoteizmu, na-
zwijmy go unitarnym, w którym Bóg – używając określenia Gottfrieda 
Wilhelma Leibniza – jest wielką monadą, zamkniętą w sobie całością, 
panującym nad światem samotnikiem, przyglądającym się z niejakim 
rozbawieniem, a czasem i z gniewem, robaczkom, które kłębią się 
w kosmosie. Chrześcijanie wyznający doktrynę, iż Bóg nie jest taką 
absolutną samotnością, lecz wspólnotą, spotkali się z ostrą krytyką 
przedstawicieli innych monoteizmów.

Jednak punktem wyjścia dla wiary chrześcijańskiej nie była dok-
tryna i teoria, ale było nim doświadczenie zapisane na kartach Biblii, 
które związane jest przede wszystkim z rozumieniem postaci Jezusa 
z Nazaretu. Wypowiedzi Jezusa wskazują, że miał On nie tylko świa-
domość swojego boskiego pochodzenia, ale i swego ścisłego związku 
z Ojcem. Jak chrześcijanie mogli zrozumieć słowa Jezusa: „Kto Mnie 
zobaczył, zobaczył także Ojca” ( J 14,9)? Co miał na myśli Tomasz, gdy 
po zmartwychwstaniu zobaczył rany Jezusa, dotknął ich, i wyznał: „Pan 
mój i Bóg mój” ( J 20,28)? Co chciał wyrazić autor tajemniczego hymnu, 
który znajduje się na samym początku Ewangelii św. Jana, mówiącego, 
że „Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Słowo stało się Ciałem 
i zamieszkało między nami” ( J 1,1)? Teksty źródłowe, stanowiące za-
pis doświadczenia religijnego pierwszych uczniów Jezusa, są również 
świadectwem tego, że zrozumienie tego, kim jest ich mistrz, zostaje 
udzielone wraz z jakąś tajemniczą mocą duchową, która jednocześnie 
otwiera oczy. Ci przestraszeni uczniowie, zgromadzeni i zamknięci 
w Wieczerniku, w momencie zesłania Ducha Świętego stają się odważ-
nymi świadkami. Ostatnie zdanie z Ewangelii św. Mateusza stanowi 
jakby podsumowanie tego doświadczenia, przekazując słowa Mistrza: 

„Oto posyłam was, byście szli i nauczali wszystkie narody chrzcząc je 
w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (por. Mt 28,19). Dlatego wszy-
scy chrześcijanie uważają, że właśnie ten chrzest – w Imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego – wprowadza w samo serce rzeczywistości Boga.

Jednak wyrażenie tego doświadczenia wiary w języku biblijnym, 
a więc bynajmniej nie teoretycznym, czyli nieposługującym się pojęciami 
abstrakcyjnymi, nie było wystarczające. Gdy chrześcijaństwo zaczęło 
rozprzestrzeniać się wśród Greków, którzy mieli bogatą tradycję filo-
zoficzną, posługując się precyzyjnym językiem, powstało pytanie: co to 
znaczy, że Jezus jest Synem Bożym? Czy to znaczy, że jest stworzony 
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przez Boga, jak każdy człowiek? Czy może jest w porządku Stworzyciela, 
a nie stworzenia? Próbę sformułowania tej kwestii podjął Ariusz, od 
którego wywodzą się arianie. Problem stanowiła różnica jednej literki, 
która jednak wywołała spór o znaczeniu zupełnie fundamentalnym. 
Czy Jezus jest homousios – równy co do istoty Ojcu – czy też homoiu-
sios – istotowo podobny do Ojca? Kontekstem filozoficznym takiego 
postawienia problemu była filozofia neoplatońska, w myśl której z Jedni 
wyłaniają się emanacje, zwane hipostazami, lecz Jednia wyprowadza 
z siebie byty stojące niżej od niej w hierarchii.

Historycy teologii twierdzą, że w Konstantynopolu, gdzie ów spór 
się toczył, nawet przekupki kłóciły się na targu, czy Jezus jest homo-
usios, czy homoiusios. Dochodzić miało do rękoczynów. Był bowiem 
czas, kiedy teologia stanowiła przedmiot sporów publicznych. Chodzi 
tu zresztą o rzecz zupełnie fundamentalną i zasadniczą. Ostatecznie 
stało się to przedmiotem definicji dogmatycznych. Dogmat nie jest 
jakąś abstrakcyjną formułą przyjętą przez kogoś w sposób arbitralny, 
ale stanowi wynik, podsumowanie i konkluzję długiego sporu. Istnieje 
wiele prawd teologicznych, które nigdy nie zostały zdogmatyzowane, 
ponieważ nikt ich nie negował, na przykład ta, że Jezus jest zbawicie-
lem. Natomiast spór na temat boskości Jezusa został podsumowany 
w Credo nicejsko-konstantynopolitańskim w 381 roku: Jezus jest Synem 
Bożym, „Bogiem prawdziwym z Boga prawdziwego, zrodzonym a nie 
stworzonym, współistotnym Ojcu”. Ta prawda, sformułowana w języ-
ku filozofii greckiej, nie stanowiła jednak zamknięcia debaty, ale dała 
pole do dalszych dociekań i prób jej przybliżenia.

W tradycji myśli zachodniej ważną rolę w tej kwestii odegrał św. Au-
gustyn, który zresztą zdawał sobie sprawę, że mówiąc o Trójcy Świętej, 
odkrywa niezgłębioną tajemnicę. Według pewnej legendy Augustyn 
przechadzał się nad morzem i zobaczył dziecko, które łyżeczką przelewa-
ło morską wodę do małego dołka wygrzebanego w piasku. „Co tu robisz, 
chłopcze?” – zapytał. „Chcę przelać morze do tego dołka” – odpowiedzia-
ło dziecko. „To jest niemożliwe” – stwierdził Augustyn, na co otrzymał 
odpowiedź: „Prędzej ja to morze przeleję do tego dołka, niż ty zrozu-
miesz, czym jest Trójca Święta!”. Ta przypowiastka wyraża świadomość 
trudności, z jakimi trzeba się zmierzyć, rozważając kwestię trójjedności.

Ponieważ w każdej tradycji religijnej istnieje korelacja między obra-
zem Boga a obrazem człowieka, dla filozofii religii szczególnie ciekawy 
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byłby związek tej koncepcji Boga z antropologią. Współczesna myśl 
dialogiczna dla opisania rzeczywistości człowieka jako bytu dialo-
gicznego w samej swej naturze wydobyła bardzo interesujące motywy 
właśnie z tej koncepcji nie unitarnego, ale trynitarnego monoteizmu. 
Uwidacznia się tu fundamentalne odejście od formuły Dunsa Szkota: 
jeśli można mówić o samotności, to jedynie w znaczeniu, jakie za-
proponował Martin Buber, w znaczeniu pradystansu. Pradystans jest 
warunkiem samookreślenia się osoby i jej wejścia w relacje. Człowiek 
jednak urzeczywistnia się w pełni tylko i wyłącznie w owej relacji.

Odpowiadając na pytanie, jakie znaczenie ma obraz Trójjedynego 
Boga monoteizmu dla samej antropologii, chciałbym wesprzeć się 
na pracy Gisberta Greshake’a Wierzę w Boga Trójjedynego3. Pierwsze 
stwierdzenie będzie być może podsumowaniem historycznego wstępu. 
Jeżeli chrześcijanie wierzą, że Bóg Jedyny jest Trójcą, to nie w rezulta-
cie spekulacji czy nieznajomości reguł matematyki. Nikt bowiem nie 
mógłby tego wymyślić. Oznacza to po prostu przyjęcie z całą powagą 
treści przekazanych w doświadczeniu religijnym, zapisanych w Nowym 
Testamencie. A więc dla chrześcijan punkt wyjścia stanowi uznanie za 
prawdę, iż Jezus z Nazaretu, człowiek – jak ujmuje to Katechizm – „Żyd 
z Nazaretu, z zawodu cieśla” – był Bogiem. Nie znaczy to, że przestał 
być w niebie i zaistniał tutaj. Poprzez przyjście na ziemię nie nastąpiła 
w Bogu żadna zmiana. Nie była to „podróż służbowa”, nie wywiesił 
w niebie kartki, że oto je opuszcza, a jego nowy adres to Nazaret. Zmia-
na nastąpiła w relacji pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Bóg w nowy 
sposób zaistniał dla człowieka i ukazał się człowiekowi. To ukazanie 
było samą obecnością, nie tylko pouczeniem o czymś. Jezus jest dla 
ludzi nie tylko darem, ale też i dawcą. Następuje więc bardzo istotna 
zmiana: człowiek zostaje wprowadzony, włączony w życie Boga. Bóg 
zaś okazuje się nie zamkniętą monadą, ale strukturą otwartą. Ale też 
i człowiek otwiera się na rzeczywistość Boga, która przewyższa wszelką 
myśl i wszelkie wyobrażenie.

Ważna dla próby zrozumienia antropologicznego sensu teologii 
monoteizmu trynitarnego jest interpretacja słów stanowiących niejako 
podsumowanie doświadczenia biblijnego: „Kto Mnie widzi, widzi także 
Ojca”. Można powiedzieć, że człowieczeństwo Jezusa stanowi symbol, 

3 G. Greshake, Wierzę w Boga Trójjedynego, tłum. W. Szymona, Kraków 2001.
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przez który widać inną rzeczywistość. Symbol daje do myślenia, choć 
tu akurat lepiej byłoby powiedzieć: symbol daje do widzenia. Niepojęty 
Bóg daje znak, dzięki temu można odczytać i zrozumieć to, kim jest.

Jednak nie wystarczy to, że „Słowo stało się Ciałem i zamieszkało 
między nami” ( J 1,14). Potrzebna jest również Światłość – odwołując 
się nadal do Prologu Ewangelii św. Jana – „która oświeca każdego 
człowieka” ( J 1,9). Wedle starożytnego rozumienia sposobu patrzenia 
oczy są w pewnym sensie reflektorami, wydobywającymi z ciemności 
przedmioty, na które człowiek patrzy. A więc widzi się tyle, na ile po-
zwala światło oczu. Rzeczy duchowe można zobaczyć jedynie wtedy, 
gdy posiada się duchowe światło. Stąd więc przyjście Boga nastąpiło 
nie tylko w postaci widzialnej osoby Jezusa, ale także w postaci niewi-
dzialnego światła, które przemienia człowieka i uzdalnia go do widze-
nia. „W Twojej światłości oglądamy światłość” (Ps 36,10) – ten cytat 
z Psalmu 36 pokazuje, że niepojęta światłość, jaką Słowo Boga pragnie 
rozbłysnąć w człowieku, może zostać ujrzana, pojęta i zgłębiona jedy-
nie dzięki wsparciu naszych mocy poznawczych przez samego Boga. 
A to boskie światło w nas, w którym Słowo Boga może zostać przyjęte, 
w języku Biblii i teologii nosi nazwę Duch Święty.

Usłyszałem kiedyś opowieść, że w Indiach grupie dzieci, z których 
część była wychowana w religii chrześcijańskiej, a pozostałe w tradycji 
hinduizmu, zadano pytanie: gdzie jest twój Bóg? Dzieci chrześcijańskie 
podobno miały pokazać na niebo, a hinduskie – każde na swoje serce. 
Myślę, że chrześcijanin rozumiejący, co oznacza monoteizm trynitarny, 
wskazałby zarówno na jedno, jak i na drugie miejsce, a nawet jeszcze 
na trzecie – twarz drugiego człowieka. Tak wyglądałaby chyba próba 
przełożenia chrześcijańskiego wyznania wiary w Boga na język naszego 
doświadczenia. Bóg jest odległy, nieskończenie wzniosły, istniejący po-
nad nami. To Ojciec, który mieszka w niedostępnej światłości, którego 
wyrazić nie można, a najlepiej mówi o Nim teologia negatywna: jest 

„nie do pojęcia”, każda nasza wiedza o Bogu sprowadza się do tego, że 
nic o Nim nie wiemy. Ale jest On także Bogiem przy nas – w człowie-
czeństwie Jezusa Chrystusa. Jest naszym Panem i naszym bratem, który 
nam towarzyszy. I wreszcie Bóg jest w nas: Duch Święty w naszym 
wnętrzu uczy nas rozumienia Słowa. W nieudolnej próbie znalezienia 
jakiegoś przestrzennego modelu opisującego doświadczenie mono-
teizmu trynitarnego, która przypomina przelewanie morza do dołka 
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w piasku, można wymienić trzy terminy: ponad nami, przy nas i w nas. 
Opisują one trojaki sposób obecności. Bóg chrześcijan nie jest samotną 
monadą unoszącą się ponad wszystkim na wysokim tronie, ale Kimś, 
kto włączył się w naszą historię, a nas wprowadził w obręb swojego 
życia. W tym sensie starożytni mistrzowie chrześcijańscy ukuli powie-
dzenie: „Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek stał się Bogiem”4. To 
twierdzenie ma sens jedynie w teologii trynitarnej.

Takie pojmowanie Boga miało zasadnicze znaczenie dla prze-
kształcenia obrazu świata, a tym samym również i człowieka. Wielka 
myśl grecka poszukiwała jedności jako źródła, z którego wypływa cała 
rzeczywistość. Takie przeczucie miał Platon, a wyraźnie sformułował 
je Plotyn: źródłem wszystkiego jest Jednia będąca ponad wszelkim 
bytem. Przelewa się ona na zewnątrz, udzielając istnienia, którego 
sama nie posiada. Taka koncepcja mogła prowadzić do przekonania, 
że to, co nie jest Jednią, jest czymś niedoskonałym, a nawet złudze-
niem. Złudzeniem byłaby cała rzeczywistość nas otaczająca, a naszym 
celem byłby powrót do pierwotnej Jedni. Można by w tym względzie 
zauważyć pewną paralelność między myślą grecką a myślą indyjską 
w niektórych jej postaciach stwierdzających fundamentalną tożsamość 
brahmana (istota rzeczywistości) i atmana (jaźń indywidualna). Tat 
tvam asi – mówią Upaniszady –„ty jesteś tym”5. Chodzi o to, aby kropla 
wody, którą jestem, dopłynęła do oceanu (prawdziwej rzeczywistości) 
i rozpłynęła się w nim. W Grecji posługiwano się podobnym obrazem 
zaczerpniętym od Plotyna, obrazem świecy, która płonie i rozszerza 
się w przestrzeni i roztacza wokół swe światło. Ale to światło jest 
tylko słabym odblaskiem swego źródła, a im dalej od płomienia, tym 
słabsze się staje, zmierzając do nicości. Prawdziwą zaś rzeczywistością 
jest tylko Boskość, boska Jednia, a wielość to jedynie podrzędne formy 
istnienia zmieszane z cieniem i mrokiem. Nie są to tylko teoretyczne 
dywagacje, ale również pewna propozycja duchowa: wyrwania się ze 
świata mnogości przez ascezę.

4 Ta formuła, zwana „złotą regułą soteriologii patrystycznej”, przypisywana 
była różnym autorom: Ireneuszowi z Lyonu, Ojcom Kapadockim, Atanazemu, 
Maksymowi Wyznawcy.

5 Czhandogja VI [w:] Upaniszady, tłum. M. Kudelska, Kraków 1999, s. 245 – 249.
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Ten język wielości i jedności odnajdujemy także w mistyce chrześci-
jańskiej. W XVIII wieku Angelus Silesius wyrażał pragnienie wyrwania 
się ze świata wielości i powrotu do Boga-Jedni6. Metafizyka Jedni i wie-
lości głosi, iż tylko Jednia jest prawdą i dobrem, czyli bytem w sensie 
mocnym, a wielość jest czymś złym lub przynajmniej pozorem bytu, 
który odrywa człowieka od czegoś naprawdę głębokiego i wielkiego.

Można pójść dalej i stwierdzić, że prawdziwe jest tylko to, co ma 
charakter substancji. „Substancja” oznacza byt zdolny do samodzielne-
go istnienia, stanowiący podłoże jakichś cech. Substancje pozostają ze 
sobą w relacjach, w jakimś związku. Ale w myśli substancjalistycznej 
te relacje nie są czymś istotnym. U Arystotelesa na przykład relacja to 
najsłabsza forma istnienia, ponieważ jest tylko tym, co dzieje się po-
między poszczególnymi bytami.

Kiedy teologowie próbowali ująć w terminach filozofii greckiej ta-
jemnicę Trójcy, doszli do wniosku, że – aby to uczynić – trzeba zmienić 
sposób pojmowania rzeczywistości. Nie chodzi już o to, by porzucić 
świat wielości w dążeniu do doskonałej Jedni, gdyż ta Jednia okazała 
się Wielością. Nie jest zamkniętą w sobie doskonałą substancją. Nie 
jest monadą, lecz wspólnotą, komunią; wspólnotą osób, które są rela-
cjami. W naszym doświadczeniu osoba i relacja są czymś odmiennym. 
Zgodnie z teologią Trójcy osoba boska jest relacją. To nie jest osoba, 
która wchodzi w relację, tylko samo jej bycie jest relacyjne. Ojciec cały 
jest Ojcem dla Syna i miłością do Niego. A więc można powiedzieć, 
że Bóg jest wspólnotą, którą stanowi sieć relacji. Jakie konsekwencje 
antropologiczne niesie ze sobą takie ujęcie? Gdy pojmujemy Boga jako 
communio, osoby wchodzące w tę relację są zaangażowane w nieustanny 
proces wymiany. W monoteizmie unitarnym Bóg wydaje się czasami 
jakby nieruchomy, niezmienny, patrzący z zewnątrz na świat. Natomiast 
tutaj rzeczywistość boska będzie rozumiana jako struktura dynamiczna.

Chrześcijanie wschodni dla określania tego wzajemnego przeni-
kania się osób ukuli termin perychoreza. Dokładnie słowo to oznacza 

„tańczyć wokół”. Teologia w tym miejscu mogłaby spotykać się z myślą 
Friedricha Nietzschego, który powiada, że uwierzyłby tylko w takiego 

6 Zob.: „W Jednym jest moje zbawienie, w Jednym jest mój spoczynek: w biegu 
do Jednego z obrzydzeniem mijam wiele spraw”. Cyt. za: J.A. Kłoczowski, Drogi 
człowieka mistycznego, Kraków 2001, s. 131.
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Boga, który tańczy. Można byłoby powiedzieć: Bóg chrześcijaństwa 
jest tańcem wzajemnego przenikania się osób, gdyż Syn cały jest w Oj-
cu, Ojciec cały w Synu, a podstawę tej jedności stanowi więź Ducha 
Świętego. Mistycy chrześcijańscy zwracają uwagę, że właśnie takie dy-
namiczne rozumienie przenikających się osób, które są relacjami, jest 
najpełniejszym uzasadnieniem definicji Boga znajdującej się w jednym 
z Listów św. Jana – „Bóg jest Miłością”. Znaczy to coś więcej niż tylko 
tyle, że Bóg kocha. On je s t  Miłością. Nawet doświadczenie ludzkie 
pokazuje, że tym właśnie jest miłość: jestem w Tobie, którego/którą 
kocham, jestem Twój/Twoja. Bóg jest Miłością, istnieje w Nim bowiem 
to wzajemne przenikanie się. Może nieco nadużywając tego określenia, 
zaryzykowałbym użycie terminu Alfreda Northa Whiteheada z filo-
zofii procesu: Bóg nie tyle jest bytem, co procesem, jest dynamiczną 
strukturą, w której zachodzi nieustanna wymiana tożsamości i różnicy, 
odmienności zmierzającej do tworzenia coraz pełniejszej jedności oraz 
jedności realizującej się właśnie w spotkaniu i dzieleniu się.

Dlaczego Bóg jest właśnie Trójcą? Ten problem rozważali już teolo-
gowie średniowieczni, na przykład Ryszard od św. Wiktora, znakomity 
myśliciel z XIII wieku, który powiedział, że w miłości dwojga istnieje 
niebezpieczeństwo swoistego egoizmu czy lepiej: narcyzmu. Nie jest 
to więc miłość doskonała. Drugi może stać się środkiem „powrotu do 
siebie samego” – jak powiedziałby Emmanuel Levinas, zwierciadłem 
mnie samego. Warto przytoczyć tu trafne stwierdzenie Antoine’a de 
Saint-Exupéry: „Kochać to patrzeć w tym samym kierunku”, a nie 
tylko na siebie nawzajem. Egoistyczny moment miłości może wy-
eliminować dopiero wspólne odniesienie, wspólne „przelanie się” na 
trzeciego. Dojrzałość miłości jest wskazaniem również na ten trzeci 
element – wspólne dzieło. W każdej miłości musi być coś wspólnego, 
co łączy. Wspólna sprawa, przyjaciel, cel, dziecko.

Tak więc struktura miłości byłaby nie tyle strukturą dialogiczną, co 
trialogiczną. A skoro człowiek – jak mówi Biblia – został stworzony na 
obraz i podobieństwo Boga, i on zawiera w sobie element tej trialogicz-
ności. Święty Augustyn próbował go znaleźć. W duchowej strukturze 
człowieka wskazał na triady: esse  –  nosse  –  velle (być  –  poznawać  –  chcieć), 
a także mens  –  notitia  –  amor (umysł  –  samopoznanie  –  miłość) i wresz-
cie memoria  –  intelligentia  –  voluntas (pamięć  –  rozum  –  wola). W nich 
upatrywał śladów Trójcy.
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Nie wiem, czy nie bardziej trafna jednak była próba opisania rze-
czywistości w języku wywodzącym się z filozofii dialogu. Wynikałoby 
z niej, że dla człowieka „być”, czyli w pełni zrealizować swoje bycie, 
to zawsze istnieć w relacji do drugiego, do innych. Zarówno poznać, 
jak i urzeczywistnić siebie mogę tylko właśnie w relacji, ale w relacji 
otwartej, w której uczestniczy również rzeczywistość boska. Myślę, że 
w tym kierunku mogą pójść również prace przybliżające monoteizm 
trynitarny, to jest w kierunku pogłębienia refleksji dialogicznej i pró-
by zrozumienia, że bycie w relacji do drugiego nie jest czymś dla nas 
przypadkowym, dodanym, lecz zostało wpisane w najgłębszą istotę 
człowieczeństwa.

Niech za podsumowanie posłuży fragment poematu szwajcarskiego 
pisarza Kurta Martiego:

Boski byt – byt towarzyski…
kwitnąca wspólnota,
życiem pulsująca,
z wieloma, dla wielu…
Nie żaden samotny autokrata,
a już na pewno: nie bożek ni tyran!
Raczej – wspólnota odniesień,
gdzie każdy żyje dla pozostałych,
w troistym przyborze miłości
Wspólnota woli, Osób społeczność,
dzieląca, udzielająca, współdzieląca:

„Całego Bóstwa
odwieczny tan”…7

7 Cyt. za: G. Greshake, Wierzę w Boga…, s. 36.





Bóg: On czy Ona?

Feminizm jako ruch intelektualny o zdefiniowanych zasadach i celach 
narodził się w Europie doby oświecenia. Oświecenie było – wedle 
znanej definicji Immanuela Kanta – czasem „wyjścia ze stanu niepeł-
noletniości”, co dla kobiet miało oznaczać wyjście z dziecięctwa, „ubez-
własnowolnienia”, w jakie popadły z winy płci przeciwnej, uzurpującej 
sobie wyłączność do praw i przywilejów właściwych z natury wszystkim 
ludziom. Feministki poszukiwały podstaw równouprawnienia w tym, 
co wspólne dla obu płci o odmiennej biologii: rozumie i wolnej woli, 
a ich dążenia koncentrowały się na zmianie ówczesnego prawodaw-
stwa, ustalenia bardziej sprawiedliwego dla kobiet porządku prawnego. 
Wydawać by się mogło, że klimat intelektualny oświecenia, zwłaszcza 
idee liberalizmu, jak najbardziej sprzyjały ruchowi feministycznemu. 
A jednak to właśnie w liberalizmie feministki dopatrzyły się zasadni-
czych braków. Co prawda w duchu postępu głosił on, że z upływem 
czasu dyskryminowane dotąd grupy uzyskają dostęp do przywilejów 
należnych im z natury, jednak w gruncie rzeczy – twierdziły feminist-
ki – twórcy liberalizmu nie uważali kobiet za godne udziału w owym 
ogólnoludzkim projekcie. Według Johna Stuarta Milla racjonalny po-
stęp charakteryzujący nowoczesne społeczeństwo ustanowione przez 
mężczyzn sprawi, że również kobiety wyjdą z dziecięctwa i osiągną to, 
do czego drogę wyznaczyli im mężczyźni. Emancypacja kobiet z tej 
perspektywy miałaby więc oznaczać po prostu dorównanie mężczyznom.

Feminizm modernistyczny był nastawiony na uzupełnienie niedo-
kończonego projektu oświeceniowego: wyzwolenia kobiet z więzów „złej 
tradycji”. Zmiany zarówno socjologiczne, jak i prawne w tym zakresie 
postępowały bowiem bardzo powoli.
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Przedstawicielki ruchów feministycznych są zdania, że ani femi-
nizmowi oświeceniowemu, ani modernistycznemu nie udało się prze-
kroczyć niekorzystnego dla kobiet sposobu myślenia, między innymi 
wiązania kobiecości z irracjonalnością. Określają kulturę wyrosłą na 
oświeceniu mianem fallogocentrycznej. W związku z tym żywią pewne 
nadzieje wobec idei postmodernizmu, twierdząc, że radykalna krytyka 
zachodniego racjonalizmu otwiera przed feminizmem nowe drogi.

Postmodernizm wywołał burzliwe debaty w środowiskach femini-
stycznych. Można byłoby sformułować to w sposób następujący: post-
modernizm przyniósł relatywizm i brak mocnego uprawomocnienia 
wyższości jednych kryteriów nad drugimi. Czy da się z tym pogodzić 
mocne założenia ruchu feministycznego? Gdzie w takim razie szukać 
takiego uzasadnienia dla dążeń feministycznych, które nie byłoby ważne 
jedynie dla samych feministek, ale miałoby charakter uniwersalny? Czy 
dekonstrukcja nie czyni bezsensownym każdego uniwersalnego projektu 
politycznego i społecznego? Czy nie będzie on tylko wewnętrznym pro-
jektem danej jednostki albo danej grupy? Nie jestem znawcą rozmaitych 
meandrów ruchu feministycznego, ale wyczuwam w nim pewną dwu-
znaczność: z jednej strony jest to dążenie do równouprawnienia, oparte 
na przekonaniu o równości płci. Z drugiej zaś strony chodzi o zaakcen-
towanie kobiecej odrębności, czasem nawet podkreślanie wyższości, przy 
czym za cel uważa się już nie tylko równouprawnienie, ale i zadośćuczy-
nienie w stosunku do tego wszystkiego, co w tradycji było uwłaczające.

Dla filozofii religii interesujący jest przede wszystkim problem 
obrazu Boga, jaki pojawia się w teologii feministycznej. Proponuję 
sięgnięcie w głąb historii i fenomenologii religii po to, by wyraźniej 
ukazały nam się pewne projekty, dążące nie tylko do przedstawienia 
boskości jako istniejącej ponad rozróżnieniami określanymi przez płeć, 
ale do uwypuklenia bądź to elementu kobiecego w opisie bóstwa, bądź 
też kobiecego charakteru boskości.

W 1861 roku Johann Jakob Bachofen napisał książkę Das Mutterrecht 
[Matriarchat], w której postawił tezę o istnieniu u początków kultury 
matriarchatu, czyli społeczeństwa, w którym na płaszczyźnie ekono-
micznej, socjologicznej i religijnej kobiety miały przewagę1. Nazywa 

1 J.J. Bachofen, Matriarchat. Studium na temat ginajkokracji świata starożytnego 
podług natury religijnej i prawnej, tłum. R. Reszke, Warszawa 2007.
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ten system ginekokratycznym. Matriarchat należy więc w historii do 
pewnego stopnia kulturowego. Bachofen, twierdząc, że kobieta jest 
czymś wcześniejszym, bardziej pierwotnym niż mężczyzna, nie chce 
przez to powiedzieć, że nad nim góruje.

Wręcz przeciwnie, zgodnie z ideą postępu, który idzie od najprost-
szych form po coraz doskonalsze, autor zakłada wyższość i przewagę 
zasady męskiej (duchowej). Kobiece, matriarchalne stadium służy tyl-
ko jako kontrast dla ukazania wyżej rozwiniętej epoki męskiej. Dzieło 
Bachofena miało raczej charakter ideologiczny niż naukowo-badawczy, 
jednak wywołało gorącą dyskusję. Późniejsze badania potwierdziły, że 
o społeczeństwie matriarchalnym i ginekokracji można mówić w wy-
padku kultury sumeryjskiej, staroperskiej, staroegipskiej i kreteńskiej. Na 
tych terenach życie religijne koncentrowało się wokół bogów Ziemi, po-
tem Księżyca, rozpowszechnione były szeroko kobieco-matczyne figury 
i symbole. Prym wiodła trójpostaciowa bogini Księżyca przedstawiana 
jako młoda dziewczyna, matka i mądra staruszka (Innana u Sumerów, 
Isztar-Astarte w Mezopotamii/Babilonii, Izyda-Hator w Egipcie).

W jaki sposób nastąpiło przejście od matriarchatu do patriarchatu? 
Niezmiernie trudno to doprecyzować, chociażby dlatego, że proces ten 
trwał bardzo długo, a więc i zadecydowała o nim niejedna przyczyna. 
Przyjmuje się, że matriarchat znajdował swoje odbicie nie tylko na płasz-
czyźnie religijnej, ale także ekonomicznej i społecznej. Ważne jest bowiem 
stwierdzenie ścisłego związku między obrazami boskości a strukturą 
społeczną. To zresztą stanowi interesujący temat analiz socjologicznych.

Od badań dawnego matriarchatu ważniejsza jest jednak, moim 
zdaniem, próba opisania, jaki kształt przybierał patriarchat i w jakim 
stopniu struktury patriarchalne wpłynęły na judeochrześcijańskie wy-
obrażenie o Bogu. Fundamentalnym tekstem, pozwalającym zrozumieć 
problem relacji mężczyzny i kobiety oraz Boga jest oczywiście Księga 
Rodzaju, zwłaszcza pierwszy i drugi rozdział, w których znajdują się 
dwa opisy stworzenia człowieka. Wedle przypuszczeń Talmudu Adam 
był początkowo androgynem: istotą o podwójnym ciele i dwu obliczach. 
Obie osoby były połączone plecami, co uniemożliwiało spotkanie się 
twarzą w twarz. Wobec tego Bóg rozdzielił je, aby mogły wejść w dia-
log. Ciekawe, że rdzeń słowa chawa (Ewa) oznacza właśnie „rozmowę” 
i „dialog”. Ale jednocześnie chawa wiąże się z chai (życie), Ewa jest 

„matką wszystkich żyjących” (Rdz 3,20). Interpretacja tego pierwszego 
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opisu stworzenia człowieka zmierzałaby więc w tym kierunku, że oto 
rozróżnienie kobieta  –  mężczyzna powinno być oparte na zasadzie jed-
ności i równości. W Biblii mamy jednak jeszcze piękny poemat kapłański, 
starszy o pięćset lat od omówionego już opisu, o wiele bardziej obra-
zowy, posługujący się symboliką mitologiczną. Tam właśnie jest mowa 
o tym, że kobieta została stworzona z żebra wziętego z boku Adama.

Badacze twierdzą, że przejście od pierwszego opisu do drugiego 
zadecydowało o deprecjonującej wizji kobiecości w judaizmie. W Tal-
mudzie czytamy:

I zbudował Bóg [kobietę] z żebra. Zastanawiał się, z czego ją stworzyć. I rzekł: 
Nie stworzę jej z głowy mężczyzny, żeby nie zadzierała głowy, ani z oka, żeby 
nie była zbyt ciekawa, ani z ucha, żeby nie podsłuchiwała, ani z serca, żeby nie 
była zazdrośnicą, ani z ręki, żeby nie dotykała wszystkiego, ani z nogi, żeby nie 
była latawicą, ale z żebra – miejsca męskiej skromności 2.

W komentarzach żydowskich rzeczywiście cechy negatywne kobiety 
(łakomstwo, niedyskrecja, lenistwo, zazdrość, niestałość, plotkarstwo, 
złodziejstwo, lekkomyślność) występują na zmianę z pozytywnymi (ma 
więcej wiary niż mężczyźni, jest rozsądniejsza i wrażliwsza). I chociaż 
kobieta kusi mężczyznę, to jej istnienie jest niesłychanie ważne, al-
bowiem życie mężczyzny niemającego żony uchodzi za pozbawione 
radości i błogosławieństwa. Małżeństwo stanowi dla mężczyzny akt 
uświęcenia. Doskonałość może powstać dopiero ze związku ich dwojga, 
odnowionej jedności, która była na początku.

Problemy te najgłębiej omawiane są w Kabale. „Każdy człowiek po-
winien pozostać męski i żeński po to, aby umacniać ufność, a wówczas 
Obecność (Szechina) nigdy go nie opuści”. Nie przypadkiem zresztą 
sama Szechina – w judaizmie talmudycznym oznaczająca obecność Bo-
ga pomiędzy ludźmi, a w Kabale ostatnia z sefirot, emanacji boskich – 
przyjmuje postać żeńską. Zohar bowiem upatruje w samej Boskości 
wzorca pary. Tora jest często przedstawiana pod postacią kobiety jako 
córka Boga i małżonka Izraela, a w swoim komentarzu Raszi stwierdza, 
że Tora została najpierw dana kobietom. Jak widać, obraz Boga w tradycji 
żydowskiej nie jest tak jednoznacznie patriarchalny, jak się potocznie 
sądzi. W samym Bogu być może nawet istnieje jakiś element kobiecy.

2 Cyt. za: A. Kamieńska, S. Datner, Z mądrości Talmudu, Warszawa 1988, s. 245.
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Niemniej jednak – co jest zresztą teraz przedmiotem ożywionej 
dyskusji w środowiskach żydowskich – niektórzy mistrzowie Talmudu 
wypowiadają zakazy dotyczące uczenia się Tory przez kobiety. Franz 
Rosenzweig w Gwieździe zbawienia tłumaczył to w sposób pozytywny: 
kobieta sama z natury swojej jest Torą. Mężczyzna musi się jej uczyć, 
a kobieta po prostu ma ją w sercu. Rosenzweig zwracał przy tym bardzo 
mocno uwagę na to, iż Żydem zostaje się przez krew matki. Zatem to 
kobieta umożliwia udział w narodzie wybranym3.

Problem feminizmu nie dotyczy tylko kultury chrześcijańskiej. 
Szczególnie silne wzburzenie w żydowskim środowisku feministycz-
nym wywołuje fakt, że co rano mężczyzna odmawia modlitwę, w której 
dziękuje Bogu, że nie uczynił go kobietą. Kobieta natomiast dziękuje 
za to, że została uczyniona według woli boskiej. Czy oznacza to, że 
kobieta jest z natury lepsza od mężczyzny, więc nie potrzeba jej tak 
wiele przykazań do uświęcenia? Czy też powinna po prostu zadowolić 
się pozycją, która przypadła jej w udziale?

Wydaje się, że chrześcijaństwo przyniosło pewną przemianę w pa-
trzeniu na kobietę, aczkolwiek nie jest to przemiana w każdym aspekcie 
pozytywna. W Ewangelii (zwłaszcza według św. Łukasza) czytamy, że 
kobiety słuchały nauczania Jezusa i chodziły za Nim. To już stanowi bar-
dzo istotną zmianę, wykraczającą poza obyczajowość żydowską, sformu-
łowaną i zapisaną w Talmudzie. Jezus z nimi rozmawiał, rozmawiał nawet 
z obcymi kobietami, na przykład z „heretyczką” – Samarytanką. Wielką 
rolę odgrywa Jego Matka, która towarzyszyła Mu w bardzo ważnych 
momentach życia; zarówno na początku nauczania w Kanie Galilejskiej, 
jak i pod krzyżem, a potem po zmartwychwstaniu trwała z uczniami. 
Pierwszą osobą, która zobaczyła Zmartwychwstałego Jezusa, była ko-
bieta – Maria Magdalena. Stąd zresztą wielka cześć dla Marii Mag-
daleny, która zwana była Apostołką Apostołów – Apostola Apostolorum.

Duże znaczenie dla pozycji kobiety w chrześcijaństwie miały wy-
powiedzi św. Pawła, dające zresztą możliwość dwojakiej interpretacji. 
Z jednej strony w jego listach znajdujemy słowa: „Nie ma już Żyda 
ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma 
już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym 
w Chrystusie Jezusie” (Ga 3,28). Oznacza to, że przemiana duchowa 

3 F. Rosenzweig, Gwiazda zbawienia, tłum. T. Gadacz, Kraków 1998.
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płynąca od Jezusa Chrystusa jest czymś zupełnie fundamentalnym 
i przywracającym godność wszystkim, w tym również niewolnikom 
i kobietom. Jesteście kimś jednym – a więc tej samej wartości, tej sa-
mej ważności. Niemniej jednak św. Paweł w konkretnych zaleceniach 
dla gmin wyraźnie nakazywał, aby żony były poddane swym mężom, 
obrazując to następująco: „Bo mąż jest głową żony jak i Chrystus – 
Głową Kościoła” (Ef 5,23). Zwłaszcza ten fragment jest traktowany 
jako „uświęcający” antyfeminizm: skoro żona jest ciałem, którego głową 
jest mężczyzna, to powinna być całkowicie podporządkowana mężowi. 
W tym kierunku poszła dalej interpretacja Ojców Kościoła. Święty 
Augustyn, jeden z największych teologów chrześcijaństwa, twierdził 
na przykład, że u mężczyzny nie zachodzi rozdźwięk między ciałem 
i wymiarem duchowym (do którego zaliczał także rozum). Mężczyzna 
jest więc w pełni obrazem Boga w jedności duszy i ciała. Natomiast 
kobieta jest obrazem Boga jedynie przez duszę, ponieważ jej kobiecość 
stanowi przeszkodę w rozwoju rozumu. Taki pogląd przejął św. Tomasz, 
podkreślając, że kobieta została stworzona jako istota mniej doskonała 
niż mężczyzna, któremu musi być podporządkowana, ponieważ męż-
czyzna w sposób naturalny został obdarzony większymi możliwościami 
władania rozumem. Znalazło to odbicie w prawie kanonicznym: według 
jednej z opinii zawartych w Dekrecie Gracjana (zbiór pism prawa kano-
nicznego obowiązujący do XV wieku) kobieta nie została stworzona na 
obraz i podobieństwo Boga. Dyskutowano też w niektórych kościołach 
lokalnych, czy kobieta ma duszę, i na synodzie w Toledo uznano, że 
jednak ma duszę, ale podobno tylko dzięki jednogłosowej przewadze 
po stronie zwolenników tej teorii.

To właśnie chrześcijaństwo zaważyło na szczególnej waloryzacji 
trzech etapów w życiu kobiety. Najwyżej ceniono dziewictwo, potem 
wdowieństwo, na samym końcu dopiero małżeństwo. Zupełnie inaczej 
niż w judaizmie, gdzie małżeństwo było czymś zupełnie fundamental-
nym. Ale trzeba być uczciwym i powiedzieć, że nie tylko teologowie 
kreślili taki obraz kobiety. Emmanuel de las Cases w Memoriale ze 
św. Heleny cytował Napoleona Bonapartego: „Kobieta została dana 
mężczyźnie po to, by mu rodzić dzieci, a więc stanowi jego własność, 
podobnie jak drzewo dające owoce jest własnością ogrodnika”4.

4 E. de Las Cases, Memoriał ze św. Heleny, tłum. J. Kortas, Gdańsk 2008.



Bóg: On czy Ona? 211

Warto spojrzeć na omawianą przez nas kwestię również od strony 
fenomenologii religii i psychologii religii. Psycholog religii Antoine 
Vergote powiadał, że obraz Boga kształtujący się w psychice człowieka 
może przybrać trojaką postać: Matki, Ojca i Kochanka. Nie oznacza to, 
że każda z tych postaci będzie kształtować inny typ religii, najczęściej 
występują one razem. Co więcej, na przykład w wypadku elementu 
macierzyńskiego może on opisywać nie tylko Boginię – Matkę – ale 
również samego Boga (rodzaju męskiego). Stąd Bogu Biblii, bez nada-
wania tytułu Matki, przypisuje się cechy matczyne, gdy mowa jest o Jego 
bezwarunkowej miłości:

Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna 
swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie (Iz 49,15).

Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla 
nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę – schyliłem się ku niemu 
i nakarmiłem go (Oz 1 1,4)5.

Na podstawie badań prowadzonych w różnych kręgach kulturowych 
ustalono, jakie cechy matczyne chrześcijanie przypisują Bogu. Są to: 
nieustanna obecność, bezwarunkowa dostępność, intymność, czułość, 
współczucie, ochrona. Te dane potwierdzają koncepcje psychologiczne, 
według których potrzeby dzieci tworzą zasadniczy element składowy 
związku z Bogiem. W wyobrażeniu Boga jako matki podstawowe 
znaczenie ma bezwarunkowa miłość.

Vergote zwracał uwagę na to, że antropologia kulturowa potwierdza 
przypuszczenia psychologii klinicznej: ojciec jest przede wszystkim tym, 
który uznaje dziecko. Ojcostwo jest aktem symbolicznym, związanym 
z językiem, a nie jedynie biologicznym, prokreacyjnym. Relacja między 
matką a dzieckiem jest bezpośrednia, bez mała biologiczna, naturalna 
i spontaniczna. Ojciec natomiast wchodzi do tej relacji niejako z ze-
wnątrz. Ojcostwo dokonuje się za pomocą wypowiedzi o charakterze 
performatywnym, stwarzającej to, o czym oznajmia. Powoduje ona 
powstanie nowego statusu osoby, jest również czymś ważnym dla uzna-
nia mnie w moim człowieczeństwie, w niepowtarzalności mego losu.

5 Zob. A. Vergote, Regard du psychologue sur le symbolisme liturgique, La Maison-
-Dieu 1967.
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Boskie ojcostwo również przychodzi z zewnątrz, nie ma naturalnego 
powiązania między człowiekiem a Bogiem Ojcem. Nie bez znaczenia 
jest więc fakt, że religia umieszcza Ojca z dala, w niebie. Ta metafo-
ryka wskazuje również na wyjście poza wszelkie ograniczenia, także 
językowe. W dodatku Ojciec to zawsze ktoś obdarzony autorytetem, 
kto nadaje prawa i sądzi.

Wydaje mi się, że w myśli feministycznej zbyt rzadko zwraca się 
uwagę na bogaty w znaczenia obraz Boga jako Oblubieńca, jako Ko-
chanka. Jest on stale obecny w nurtach mistycznych różnych tradycji 
religijnych, w tradycji biblijnej przede wszystkim w Pieśni nad Pieśnia-
mi. To arcyciekawy obraz intymnej relacji, w której człowiek występuje 
jako partner, bez względu na płeć. Człowiek jest tu Oblubienicą, a Bóg 
Oblubieńcem. Obraz ten wykracza, jak widać, poza proste rozróżnienia. 
Dlaczego możliwe było zaistnienie feministycznej krytyki monoteizmu, 
jaka sytuacja intelektualna na to wpłynęła? Przede wszystkim kryzys 
refleksji metafizycznej, którą określa się za Martinem Heideggerem 
mianem ontoteologii. Kryzys ten spowodował, że rozpoczęto poszu-
kiwanie jakiegoś języka, który byłby odpowiedniejszy dla wyrażenia 
rzeczywistości boskiej. Z jednej strony wrócono do starej symboliki, 
a z drugiej – takim poszukiwaniem zajęła się też brytyjska analitycz-
na filozofia języka. Jej przedstawiciele zauważyli, że zadaniem języka 
religijnego jest najpierw naprowadzić słuchacza na pewną perspekty-
wę, z której można zobaczyć inny wymiar. Żyjemy często nieuważnie. 
Tutaj dużą rolę może odegrać język w swym wymiarze perswazyjnym 
jako naprowadzającym na dostrzeżenie czegoś, czego zwykle nie widać. 
Kiedy już się to dokona, w języku powstaje pewien „model boskości”. 
Model ten ma u swoich korzeni zawsze kulturę i wyobrażeniowość da-
nej społeczności6. W chrześcijaństwie na przykład pojawia się obraz 
Baranka Bożego, zaczerpnięty z kultury pasterskiej.

Teolożki feministyczne próbują wykreować takie modele Boga, które, 
po pierwsze, zawierałyby krytykę dotychczasowego jednoznacznie pa-
triarchalnego obrazu Boga Ojca, po drugie zaś, odsłoniłyby właściwy im 
jako kobietom sposób widzenia Boga. Dla wszystkich feministycznych 
modeli punktem wyjścia jest specyficzne doświadczenie egzystencjalne 

6 I. Ramsey, Religious language: An empirical placing of theological phrases, New 
York 1963.
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kobiety, zgodnie z zasadą, że sposób mówienia o Bogu jest odbiciem 
tego, jak postrzega się człowieka.

Élisabeth Parmentier stawia obok siebie dwa terminy: patriarchat 
i monoteizm. Nieprzypadkowo, gdyż wysuwa ona tezę, że polemika 
feministyczna nie dotyczy w gruncie rzeczy kwestii, czy istnieje jeden 
Bóg, ale czy Bóg w monoteizmie jest Bogiem samotnym. Z jej punktu 
widzenia krytyka feministyczna przedstawia się raczej jako krytyka 
teomonizmu niż monoteizmu. Proponuje ona dokonać przeformuło-
wania obrazu Boga (re-imaging). Re-imaging to inaczej „przekształcenie 
modelu”7.

Punktem wyjścia uwag krytycznych, jakie teologia feministyczna 
wysuwa przeciwko obrazowi Boga Ojca, może być ostre zdanie Mary 
Daly: „Jeżeli Bóg jest mężczyzną, to męskość jest Bogiem”8. Amery-
kanka zaznaczyła w ten sposób związek między męskim obrazem Boga 
a podporządkowaniem kobiet. Niewiele w tej kwestii zmieniła koncepcja 
Trójcy, a nawet jeszcze to wzmocniła: Bóg Ojciec rodzi Boga Syna, który 
ma tę samą naturę, a Duch Święty jest jedynie wyrazem ich miłości. Ma-
ry Daly skupiała się przede wszystkim na krytyce języka przypisującego 
Bogu „męskość”. Teologia jest świadoma absolutnej transcendencji Boga, 
który przekracza wszelkie kategoryzacje, także te związane z płciowością, 
a jednak możemy zauważyć, że gdy objawia On swoją moc, Jego czyny 
są opisywane przy użyciu języka ze świata męskiego: wyzwoliciel, król, 
sędzia, ojciec, syn. Oczywiste, że jako ludzie, mówiąc o Bogu, musimy 
posługiwać się jakimiś sformułowaniami wziętymi z naszego świata, ale 
nie jest obojętne dla społecznego i psychologicznego funkcjonowania 
obrazu Boga, jakich obrazów używamy. Stosowanie wyłącznie określeń 
zapożyczonych ze świata doświadczeń męskich nakierowało teologię 
chrześcijańską na androcentryzm, czyli afirmację męskości jako miary 
i jako kryterium człowieczeństwa. Takie wyobrażanie Boga na wzór 
mężczyzny Mary Daly uważała za idolatrię. Wolała zatem określenia 
typu „Najwyższe”, „Bycie” albo jeszcze lepiej: „Ten, który jest w trakcie 
istnienia”, wskazujące na wewnętrzną dynamikę Boga i pełnię, w której 
my także jako ludzie mamy udział.

7 É. Parmentier, L’Écriture vive. Interprétations chrétiennes de la Bible, Genève 2004.
8 M. Daly, Beyond God the Father. Toward a philosophy of women’s liberation, 

Boston 1977, s. 19.
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Oczywiście nie chodzi tylko o kwestię języka. Teolożki feministyczne 
dążą do ukazania bliskiego związku między systemem symboli religij-
nych, systemem przedstawień boskości a systemem społecznym. An-
drocentryzm rodzi w sferze społecznej panowanie elementu męskiego, 
dodatkowo usprawiedliwionego jako mającego swoje źródło w „prawie 
boskim” (androteizm). Sprzyja to utrwalaniu stereotypów dotyczących 
mężczyzn i kobiet. Te stereotypy są znane: kobieta jest pasywna, sła-
ba, cnotliwa, czysta, pełna miłości bliźniego, mężczyzna cechuje się 
aktywnością, opiekuńczością, inteligencją i racjonalizmem. Kobieta 
jest bliska naturze, domeny mężczyzn to kultura, poznanie, dominacja 
ducha nad ciałem. Dziedzina władzy jest zatem odpowiedniejsza dla 
mężczyzny i przynależy mu „z woli Boga”. Stąd wypływa cała struk-
tura hierarchiczna ustanowiona na zasadzie analogii pomiędzy relacją 
Bóg –  człowiek a ojciec  –  rodzina.

Rzeczywiście w religiach patriarchalnych kobiety są odsuwane od 
sfery sacrum. Ciało kobiety jest uważane za nieczyste, spycha ją w bio-
logię, gdy tymczasem mężczyzna wznosi się do wartości duchowych, 
które z natury mają być mu bliższe niż kobiecie. Ostatecznym celem 
ruchu feministycznego nie będzie więc po prostu ukazanie kobiet ja-
ko godnych bycia równoprawnymi partnerkami mężczyzn w systemie 
hierarchicznym, ale przemiana całego systemu we wspólnotę męż-
czyzn i kobiet, partnerów nie w jednakowości, lecz we wzbogacającej 
różnorodności.

Tę wyraźną interakcję pomiędzy patriarchalnym obrazem Boga 
a pozycją siły męskiej w społeczeństwie podkreślała również inna 
teolożka feministyczna, Rosemary Radford Ruether. Pokazuje ona, 
że mamy do czynienia ze swoistym kołem: porządek społeczny rodzi 
mówienie o Bogu w kategoriach patriarchalnych, a taki sposób ob-
razowania z kolei legitymizuje ustalony porządek społeczny. Na tym 
jednak nie koniec. Monoteistyczny obraz Boga Ojca narzuca określoną 
strukturę relacji bosko-ludzkiej. Bóg zwraca się bezpośrednio jedynie 
do patriarchalnej „klasy kierowniczej”. Bezpośredniość relacji istnieje 
zatem pomiędzy Bogiem a mężczyzną, kobieta zostaje jej pozbawio-
na. Autorka wskazuje na to, że Bóg opisywany w kategoriach męskich 
nie jest naprawdę Bogiem Wyzwolicielem, gdyż pozostawia wartości 
kobiece na drugim planie. Wydaje się, że nawet sama kategoria „ko-
biecości” została określona przez ideologię patriarchatu, a schematy 
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mężczyzna  –  moc, kobieta  –  poddanie, mające swoje źródło w wizji Boga 
Ojca, są tak głęboko zakorzenione w naszej świadomości, że przybie-
rają dla nas rangę samego Objawienia. Ruether proponuje techniczne 
określenie God/ess – symbol słowny, jednoczący rzeczywistość męską 
i kobiecą boskości. Twierdzi, że co prawda termin ten ani nie oddaje 
pełni boskości, ani nie nadaje się do użytku liturgicznego, ale można 
go traktować jako narzędzie analizy, pomagające przywołać tajemnicę 
boską i wykroczyć poza horyzont myślenia patriarchalnego. God/ess 
jest po prostu Rodzicem, w takim samy stopniu Matką, jak i Ojcem. 
Jednocześnie termin ten przekracza powyższe rozróżnienia, które 
mogłyby sugerować myślenie o człowieku w kategoriach infantylizmu 
duchowego. God/ess jako stworzyciel winien być uważany za fundament 
pełnej osobowości mężczyzny i kobiety na równi – jeśli jest Rodzicem, 
to dobrym, a nie toksycznym9.

Punktem wyjścia analizy Ruether są teksty biblijne mówiące o Mą-
drości i o Szechinie jako żeńskich aspektach (a nawet: towarzyszkach) 
Boga. Szechina jest jednocześnie obecnością Boga pośród ludu Izra-
ela i siłą pojednawczą między Izraelem a Bogiem. Wygnanie Izraela 
jest rozbiciem Boga, powoduje rozdzielenie („rozwód”) jego męskiej 
i żeńskiej strony.

W Księdze Przysłów czytamy: „Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, 
jako początek swej mocy, od dawna, od wieków jestem stworzona, od 
początku, nim ziemia powstała. Przed oceanem istnieć zaczęłam, przed 
źródłami pełnymi wody” (Prz 8,22 – 24). Mądrość jest zrodzona przez 
Boga i zawsze obecna przed Jego obliczem, ukazuje się jako matka 
przekazująca doświadczenie swoim synom, ale także jako moc Boża 
w dziele stworzenia i wyzwolenia. W Septuagincie, przekładzie Biblii 
z języka hebrajskiego na grecki, Mądrość (Chochma) stała się Logosem, 
który potem w chrześcijaństwie został utożsamiony z Jezusem. Tym-
czasem wystarczyło użyć w przekładzie greckiego słowa Sophia, aby 
zachować kobiecy charakter Mądrości. Kobiecość, po wyeliminowaniu 
jej z obrazu Boga, przeniesiona zostaje na stronę stworzenia. W jej ka-
tegoriach określone zostają Natura, Kościół, dusza i przede wszystkim 
Maria reprezentująca typ ludzkości odkupionej.

9 R.R. Ruether, Sexism and God-Talk: Toward a feminist theology, Boston 1983.
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Sophia jest pojęciem chętnie wykorzystywanym w teologii femini-
stycznej. Niektóre autorki widzą w niej wyraz uzdrowieńczego i uświę-
cającego dzieła Boga, inne posuwają się dalej, przyznając jej pełną 
autonomię aż do pierwszeństwa w stosunku do Boga.

Teasofia (niem. Thea-sofia, zamiast „teologia”) niemieckiej myślicielki 
Elgi Sorge jest przykładem tej ostatniej tendencji. Autorka twierdzi, 
że jest chrześcijanką i chce ukazać pogłębiony sens tej wiary, ale na 
miejsce Boga Ojca wprowadza Boginię Matkę. Syn i Duch Święty 
jako osoby boskie znikają, a Trójca zostaje zastąpiona przez parę. Nie 
jest to jednak związek partnerski równych osób. Bogini towarzyszy 
bóg-heros o znacznie niższym niż ona statusie. Jak widać, teasofia nie 
jest uzupełnieniem klasycznej teologii chrześcijańskiej, ale całkowitym 
odwróceniem perspektywy. Główną troską Elgi Sorge jest przywrócenie 
intymnego związku człowieka z boskością, który, jej zdaniem, został 
zburzony przez dystans, jaki narzucał człowiekowi transcendentny Bóg 
Ojciec. Jego miejsce ma zająć odtąd „Nasza Matka Materia”, bliska nam, 
bo to ona jest jednocześnie niebem i ziemią, ogniem, wodą, powie-
trzem i Duchem. Doświadczamy jej dzięki zmysłom, naturze, rytmom 
przyrody, rytmowi życia. Wzbudza duchowość, którą można określić 
mianem biofilia – jej prawem jest „tak” powiedziane życiu. Towarzysz 
Bogini pełni funkcję podrzędną w stosunku do niej. To Bogini jest źró-
dłem życia, a on jedynie razem z nią celebruje rytmy roku. Sorge w ten 
sposób wskazuje na znaczącą rolę kobiety w życiu mężczyzny: to ona 
wprowadza go w tajemnicę życia, w mądrość kosmiczną. Jest kapłanką 
albo nawet samą boginią. Kobieca mądrość to zaproszenie do radości. 
Duchowość tealogiczna jest erotyczna, jako jedyna norma etyczna jawi 
się miłość. Pojęcia „transcendencji” i „immanencji” nie mają już racji 
bytu, gdyż Bogini stanowi integralną część świata i nie ingeruje w bieg 
historii. Świat ma jednocześnie charakter boski i ludzki10.

W myśli amerykańskiej zakonnicy, Elizabeth A. Johnson, mamy do 
czynienia z próbą feministycznego przekształcenia doktryny o Trójcy 
Świętej. Siostra Johnson wychodzi z założenia, że posługiwanie się 
w mówieniu o Bogu kategoriami wyłącznie męskimi jest poniżające 
dla kobiet, a idolatryczne dla wszystkich wierzących. Zauważa, że sam 

10 E. Sorge, Frau und Religion: weibliche Spiritualität im Christentum, Stuttgart 
1987.
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model trynitarny wskazuje układ w pewnym sensie hierarchiczny: Oj-
ciec jest „pierwszy” jako źródło i początek boskości, od Niego pochodzą 
Syn i Duch Święty. Trudno wobec tego pojmować Trójcę jako jedność 
równych osób. Wydawać by się mogło, że w Trójcy brak wzajemności: 
Ojciec daje wszystko, nie otrzymując w zamian nic istotnego. Johnson 
w swojej koncepcji pragnie przede wszystkim umożliwić rozumienie 
Boga jako wchodzącego w relację miłości.

Jej zdaniem u początków doświadczenia życia jest Duch Boży. Ma 
on charakter kobiecy, jak wskazuje na to Jego hebrajskie imię Ruah. 
Duch Boży ma jeszcze więcej wspólnego z kobietami: tak jak one 
w historii teologii chrześcijańskiej był często pomijany. Tymczasem 
to on jest źródłem życia, „jest Bogiem żywym obecnym w świecie, 
w egzystencji człowieka, w jego nadziejach i troskach”11. Wyłania się 
z tego obraz Boga bliskiego, a nawet zatroskanego o człowieka. Boga, 
którego istotą jest wchodzenie w relację. Nie oznacza to jednak pomi-
nięcia Jego transcendencji. Duch nie zostaje utożsamiony ze światem, 
będąc w nim obecny i działając w nim, nie pozwala sobą manipulować 
czy wykorzystywać siebie. Jego wolność jest mocą stawania po stronie 
niewolników, ubogich i uciskanych. Jest wolny jak wiatr, który wio-
nie, kędy chce, wchodzenie w relację nie stanowi dla niego związania. 
Duch zatem to w gruncie rzeczy Mądrość Boża, Sophia. To właśnie 
On (Ona) interweniuje przy poczęciu Jezusa i to Ona Go namaszcza. 
Jezus jest prorokiem posłanym przez Mądrość, by głosić miłość Bo-
ga i zgromadzić swoich, szczególnie ubogich i zapomnianych, wśród 
nich także kobiety. Można powiedzieć, że Jezus jest wcieloną Mądro-
ścią Bożą, dlatego Johnson nazywa Go Jezus-Sophia. Nie oznacza to 
bynajmniej zaprzeczenia historycznej męskości Jezusa, chodzi raczej 
o pokazanie, że relacja w Trójcy Świętej może być ukazana za pomocą 
innej metaforyki niż metaforyka patriarchalna.

Poprzez Jezusa dochodzimy wreszcie do trzeciej osoby Trójcy: Bóg 
jest nazwany Matką-Mądrością (Mother-Sophia). Jest tą samą Mądrością, 
która stworzyła świat i utrzymuje go w harmonii. Jest Matką, która 
troszczy się o swoje dzieci, odpowiada na ich skargi, aż do zrobienia 
dla nich miejsca we własnym łonie. Jak matka przyjmuje dziecko 

11 E. Johnson, She who is. The mystery of God in feminist theological discourse, New 
York 2002 (wyd. I 1992), s. 240.
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podczas karmienia, tak Bóg niejako wycofuje się, samoogranicza, aby 
zrobić miejsce dla ludzkiej wolności. Ten „ruch wsteczny” Boga już 
znamy. W chrześcijaństwie nazwano go kenosis, w judaizmie mistycz-
nym cimcum. Dzięki niemu wierzący może w pełni przeżywać własną 
autonomię i uczyć się zaufania, uważności na drugiego, przebaczenia, 
wzajemnego obdarowywania. Czerpiąc z tego wzoru bliskiej, ale nie 
zniewalającej relacji z Bogiem, może wchodzić w związki przyjaźni 
i miłości z innymi osobami.

Mamy więc Trójcę: „Bóg jest Bogiem w Duchu-Sophii, Duchu 
Poruszycielu, czystym, kochającym, przenikającym wszystko. Bóg jest 
Bogiem w Jezusie Chrystusie, dziecku i proroku Sophii, który jest sa-
mą Sophią. Bóg jest Bogiem w tej niewyobrażalnej otchłani, jaką jest 
nieznana i niepoznawalna Mądrość”12.

Propozycja Johnson rzeczywiście różni się od koncepcji innych 
teolożek feministycznych. Bóg w jej ujęciu jest Bogiem relacji, i to 
relacji wzajemności, w której respektowana jest jednocześnie równość 
i odmienność osób. Autorka nawiązuje do koncepcji perychorezy, która 
w Kościele prawosławnym opisuje dynamiczną unię trzech osób w Trójcy. 
Teologia klasyczna w tym względzie posługiwała się różnymi obrazami 
zaczerpniętymi z geometrii: była to albo linia prosta, albo trójkąt, albo 
koło. Johnson idzie znacznie dalej: proponuje coś w rodzaju łańcucha 
DNA, jednak złożonego z trzech spirali biegnących razem w nieustan-
nym ruchu różnych kombinacji. To porównanie dodatkowo pokazuje 
nam dogłębny związek Boga z życiem. Eksploatując pojęcie perycho-
rezy, Johnson wydaje się sugerować (choć nie mówi tego wprost), że 
wzajemność daru nie dotyczy tylko osób Trójcy, ale także ludzi, którzy 
wchodzą w ten taniec z Bogiem. Oznaczałoby to, że Bóg potrzebuje 
człowieka, że również człowiek swoim istnieniem wnosi coś istotnego 
w samego Boga. Johnson nie posunie się aż tak daleko, ale inne teolożki 
feministyczne wykorzystają ten pomysł.

Jak więc zobaczyliśmy, re-imaging zmierza przede wszystkim 
w kierunku ukazania Boga jako dotykalnego, bliskiego, troszczące-
go się o człowieka. Bóg metafizyki, a często także Bóg monoteizmu, 
wydawał się niesłychanie odległy. Posiadał wszystkie te cechy, któ-
rych nie mieli ludzie: był nieskończony, niezmienny, wszechwiedzący, 

12 Tamże, s. 365.
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wszechmocny. Wydawał się niepodatny na cierpienie, nawet w obliczu 
śmierci swojego Syna. To są główne powody, aby taki obraz Boga od-
rzucić. „Bóg, który jest zajęty swą wszechmocą, nie żyje, nie interesuje 
się ludźmi, a Bóg przecież nie może być sam…” – pisze Dorothee So-
elle13, a w innym miejscu czytamy: „Nie ma Boga, jeśli miałby być On 
niedotykalny”. Nie ma Boga, jeżeli nie możemy wejść z Nim w relację, 
ale relację prawdziwej wzajemności. Teolożki feministyczne podejmują 
próby ocalenia Boga dla współczesnego człowieka, twierdząc, że wa-
runkiem jest tu radykalne przekształcenie tradycyjnego obrazu.

13 Cyt. za: M. Grzywacz, Od „śmierci Boga” ku demokracji mistyki [w:] Leksykon 
wielkich teologów XX /XXI wieku, red. J. Majewski, J. Makowski, Warszawa 2003, 
s. 326 – 327.





Nadzieja jako problem filozoficzny

Nadzieja zwykle rozpatrywana jest jako problem teologiczny, nie filozo-
ficzny. W zbiorze zatytułowanym Autoportret człowieka Antoni Kępiń-
ski mówił: „Utrata nadziei jest jednym z osiowych objawów depresji”1. 
Słuchając doświadczonych terapeutów, którzy mówią, że nadzieja sta-
nowi istotny element ludzkiego życia, a także spotykając się z jakimiś 
objawami braku tej nadziei, postawmy pytanie, czym ona właściwie jest.

Po raz pierwszy poważnie, z punktu widzenia filozofii, do problemu 
nadziei podszedł Immanuel Kant. Wcześniej zajmowali się tą kwestią 
przede wszystkim teologowie; filozofowie traktowali go ostrożnie. Stoicy 
rozumieli nadzieję jako „złudne spodziewanie się czegoś”, oczekiwanie, 
że jakieś rzeczy ułożą się w sposób dla mnie mało dolegliwy. Dla Barucha 
Spinozy, filozofa reprezentującego deterministyczny punkt widzenia, 
problem nadziei był problemem złudnym, związanym przede wszyst-
kim z zagadnieniem wolności. Kant również dostrzegał ten związek. 
Przy próbie uchwycenia toku rozumowania danego myśliciela warto 
odkryć, na jakie pytanie szukał on odpowiedzi. Jakie zatem pytanie 
o nadzieję zadał Kant?

Jego trzy najważniejsze dzieła to Krytyka rozumu teoretycznego, 
Krytyka praktycznego rozumu i Krytyka władzy sądzenia. Zamykając 
pierwszą część swoich rozważań, Kant postawił trzy pytania: co mogę 
wiedzieć? co powinienem czynić? i czego mogę się spodziewać? Pod-
sumowania dokonał w innej książce, która powstała właściwie z nota-
tek do jego wykładu z logiki. Stwierdził wówczas, że wszystkie te trzy 

1 A. Kępiński, Autoportret człowieka: myśli – aforyzmy, wyb. i wstęp Z. Ryn, 
Kraków 2003, s. 91.
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pytania sprowadzają się do jednego: kim jest człowiek? Innymi słowy, 
Kant, pytając o człowieka, chciał udzielić najpierw odpowiedzi na py-
tanie o wiedzę, o czyn i ostatecznie o nadzieję, bowiem pytanie, czego 
się mogę spodziewać, do niej się odnosi. Ostateczną odpowiedzią na 
pytanie, co mogę wiedzieć, jest stwierdzenie prawomocności matema-
tyki, fizyki i nauk przyrodniczych, Kant odmawiał natomiast uznania 
metafizyki za naukę ze względu na ograniczone pole naszego aparatu 
poznawczego. „Co winienem czynić?” – to pytanie już nie spekulatyw-
nego, ale praktycznego rozumu o to, jakimi prawami ma się kierować 
w życiu. Natomiast pytanie o to, czego mogę się spodziewać, przekłada 
się na kwestię, czy postępując w sposób etyczny, mogę spodziewać się 
szczęścia. Dla filozofów starożytnych, na przykład Arystotelesa, zwią-
zek pomiędzy dobrem a szczęściem rozumianym jako spełnienie się 
człowieka w jego bycie osobowym, był oczywisty. Kant nie miał już tej 
pewności. Twierdził, iż nasze działanie ma być przede wszystkim bez-
interesowne. Posłuszeństwo imperatywowi kategorycznemu nie może 
się wspierać na dążeniu do jakiejkolwiek osobistej korzyści. Jesteśmy 
jednak również ukierunkowani na zaspokojenie naszych potrzeb, mo-
żemy się tego zaspokojenia spodziewać, ale to spodziewanie może być 
jedynie przedmiotem oczekiwania. Postępując etycznie, człowiek nie 
tyle osiąga szczęście, co staje się godnym osiągnięcia szczęścia.

Martin Heidegger w swojej pracy o Kancie2 uznawał te trzy pytania 
za dowód na to, że Kant pojmował człowieka jako istotę skończoną. 
Istota absolutna nie pyta, co mogę wiedzieć, tylko wie; nie pyta, co po-
winienem czynić, a sama stanowi prawa. Nie spodziewa się też niczego, 
albowiem jest już w posiadaniu wszystkiego. Według Heideggera czło-
wiek musi zaakceptować swoją skończoność, czyli zgodzić się na to, że 
jego wiedza jest ograniczona, podobnie jak rozeznanie etyczne, które 
powinno być jak najlepsze, ale nigdy nie będzie pełne. Można jednak 
powiedzieć, że w człowieku istnieje napięcie pomiędzy doświadcze-
niem swej własnej skończoności w sensie ograniczenia i zamknięcia 
w warunkach, w jakich przychodzi mu żyć, a owym „spodziewaniem 
się” czegoś więcej.

Problem nadziei powrócił we współczesnej myśli filozoficznej, przede 
wszystkim u Gabriela Marcela, także u Józefa Tischnera i Antoniego 

2 M. Heidegger, Kant a problem metafizyki, tłum. B. Baran, Warszawa 1989.
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Kępińskiego. Analizy Marcela pozwalają wyróżnić nadzieję jako szcze-
gólną postawę człowieka, wręcz jako osiowy objaw ludzkiego bycia.

Marcel odróżniał nadzieję od wszelkich przejawów pseudonadziei 
czy też takiej słabej nadziei, która jest raczej formą spodziewania się 
czegoś. Oznajmiamy na przykład: „Mam nadzieję, że Jakub przyjdzie 
na obiad”. W ten sposób wyrażam pragnienie obecności mojego przy-
jaciela i jakieś spodziewanie się, że on rzeczywiście przyjdzie. O istotnej 
nadziei mówimy w momencie, gdy człowiek odkryje sytuację jakiegoś 
fundamentalnego zagrożenia czy też – jak określa to Karl Jaspers – 
znajdzie się w sytuacji granicznej, którą może być choroba, więzienie, 
brak miłości, wewnętrzna pustka. Te sytuacje to sytuacje próby, które 
mają moc odsłonięcia czegoś fundamentalnego we mnie.

Zło może przybierać różne postaci – Gottfried Wilhelm Leibniz 
wyróżnił zło fizyczne, zło metafizyczne i zło moralne. Różne typy zła, 
które staje się dla człowieka dotkliwym doświadczeniem, mogą owo-
cować pojawieniem się rozpaczy lub też przeciwnie: nadziei. Mówiąc 
o złu fizycznym, mam na myśli zło, którego doznaję, które przychodzi 
do mnie nie za moją sprawą, jakoś na mnie spada. W pewnym sensie 
zawsze jestem ofiarą tego fizycznego zła – cierpienia, choroby soma-
tycznej czy psychicznej. Zło moralne to zło, które czynię, którego je-
stem sprawcą. Bywa, że zło fizyczne jest skutkiem zła moralnego. Zło 
metafizyczne oznacza niejako strukturalną kruchość człowieka, to, że 
w moje bycie wplata się nicość, która nieustannie mnie „nicuje”.

Poza podział wprowadzony przez Leibniza wykracza doświadczenie 
tragiczności. Filozofowie, szczególnie Max Scheler, są przekonani, że 
ta kategoria odsłania coś z samej konstrukcji świata. Tragizm nie jest 
subiektywnym przeżyciem, lecz cechą zdarzeń, losów, charakterów. Tra-
giczność w sposób bardzo ścisły wiąże się ze światem wartości. Ostrze 
pojęcia wymierzone jest w to miejsce, w którym wartości zderzają się 
ze sobą. Tragiczność to właściwie cecha pewnych wydarzeń, związane 
z nimi wartości są jakby w ruchu i dochodzi między nimi do kolizji. Do 
sytuacji tragicznej dochodzi wtedy, gdy w ów tragiczny węzeł uwikłane 
są dwie strony, z których każda reprezentuje wysoką wartość moralną. 
Wartości te zostają sobie przeciwstawione i jedna z nich musi zwycię-
żyć. Takim klasycznym przykładem jest śmierć Sokratesa, ponieważ ci, 
którzy go skazali, reprezentowali wysoką wartość, jaką jest ład państwa. 
Sokrates przeciwstawiał im z kolei prawdę swojego daimoniona, który 
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do niego przemawiał. Wielkość Greków polega na tym, że potra-
fili wydobyć na jaw tragiczność, w której dwie strony, działające w jak 
najlepszej woli, wpadają w jakąś zasadzkę (zastawioną przez fatum) 
i muszą zostać zniszczone.

Max Scheler uważał, że istotny w doświadczeniu tragiczności jest 
smutek. Smutek tragiczny nie jest stanem zasmucenia emocjonalnego, 
stanowi pewną jakość świata. Charakteryzuje go pewien chłód. Jak ma 
się wina zaciągnięta przez bohatera tragicznego do winy moralnej? Czy 
bohater tragiczny jest winny i dlatego ponosi karę czy też właśnie jego 
niewinność powoduje, że ów smutek jest tym większy, tym ostrzejszy? 
Scheler szyderczo wyśmiewał naiwną interpretację, która zakłada, że 
obecność kary dowodzi winy, a ukarany płaci za nią słuszną cenę. W sy-
tuacji tragicznej sprawa jest bardziej złożona.

Powiedzieliśmy, że nadzieja pojawia się zazwyczaj w sytuacjach próby, 
czyli doświadczenia zła, albo też w momencie, gdy człowiek odczuwa 
zimne tchnienie tragiczności. Te sytuacje stanowią zagrożenie dla bycia 
człowieka. Dlatego też mówiąc o nadziei, musimy wiązać ją z ocaleniem. 
W obliczu zagrożenia nadzieja odsłania przede mną wartość mojego 
bycia, jednocześnie pojawia się także pokusa rozpaczy. Albert Camus 
powiedział, że właściwie istnieje tylko jeden problem filozoficzny: to 
problem samobójstwa. Poważna myśl antropologiczna musi odpowie-
dzieć na pytanie, czy warto żyć. W podobnym duchu pisał Gabriel 
Marcel: „Śmierć otwiera dla mnie metaproblematykę nicości, która 
równocześnie jest systematyką rozpaczy i ustępuje jedynie spełniając 
się w samobójstwie”3. Innymi słowy, rozpacz jako reakcja na owo fun-
damentalne zagrożenie niesie w sobie pokusę samounicestwienia. Nie 
tylko wówczas, gdy człowiek odczuwa zagrożenie własnego bytu, lecz 
także bytu kogoś bliskiego, bywa bowiem, że śmierć osoby, z którą jest 
się blisko związanym, powoduje utratę sensu życia i wszelkiej nadziei. 
Dla rozpaczy charakterystyczny jest jej sposób bycia w czasie – zawsze 
oznacza bycie w czasie zamkniętym, to znaczy takim, który nie otwiera 
żadnej przyszłości albo otwiera tylko jedną, destrukcyjną perspektywę. 
Wiąże się z przekonaniem, że cokolwiek się zdarzy, będzie jeszcze 
gorzej, niż było. Czas rozpaczy odmawia spodziewania się wszystkie-
go, co byłoby nieprzewidywalne. Rozpacz pojawia się wówczas, gdy 

3 G. Marcel, Od sprzeciwu do wezwania, tłum. S. Ławicki, Warszawa 1965, s. 185.
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człowiek zostaje przymuszony do uznania pewnej konieczności, i to 
konieczności niszczącej.

Idąc za rozumowaniem Marcela, można powiedzieć, że w przeci-
wieństwie do rozpaczy nadzieja otwiera czas. Dokonuje swoistej trans-
cendencji, czyli przekroczenia tego zamknięcia w czasie. Znaczy to, że 
nadzieja pozwala sięgać myślą i decyzją poza wszelkie możliwe prze-
szkody – rozumiane jako zagrożenie. Ale nadzieja przekracza również 
wszelkie przedmioty pragnień. Nie jest postawą, która konkretyzuje się 
w określonych przedmiotach. Różni się od prostych przypadków uży-
cia tego słowa, gdy na przykład mówi się: „Mam nadzieję, że wygram 
na loterii”. To konkretne spodziewanie się czegoś. Natomiast nadzieja 
w omawianym tu znaczeniu – fundamentalna, egzystencjalna – wiąże 
się z oczekiwaniem, którego przedmiot nie tyle nie jest określony, co 
przekracza wszystkie inne. Chory koncentruje się na myśli, że wyzdro-
wieje i że to wyzdrowienie nastąpi w konkretnym terminie. W momen-
cie, gdy termin mija, a on dalej jest chory, ogarnia go rozpacz. Antoni 
Kępiński pisał: „Chory potrafi z twarzy lekarza wyczytać wyrok śmierci 
dla siebie i dlatego lekarzowi nie wolno tracić nadziei”4. Nadzieja, na-
wet w wypadku nieuleczalnej choroby, polega na przemianie samej idei 
wyzdrowienia. Podobnie uważał Gabriel Marcel:

„Wszystko dla mnie stracone, jeśli nie wyzdrowieję”, skłonny był początkowo 
powtarzać chory, utożsamiając naiwnie wyzdrowienie z wybawieniem. Jest 
jednak rzeczą oczywistą, że z chwilą gdy nie tylko uzna on abstrakcyjnie, ale 
zrozumie do głębi, czyli zobaczy, że wszystko może nie być stracone, nawet jeśli 
wyzdrowienie nie nastąpi, wówczas jego postawa wewnętrzna w odniesieniu do 
wyzdrowienia czy niewyzdrowienia ulegnie całkowitej przemianie; zdobędzie 
on tę wolność, tę zdolność odprężenia […]5.

Przedmiot nadziei zostaje przeniesiony nawet poza horyzont śmierci. 
„Tylko nad piekłem jest napis lasciate ogni speranza (porzućcie wszelką 
nadzieję). Bo piekło jest wiecznością, nie ma już w nim zmiany. Czas 
rozpaczy jest czasem zamkniętym; czas nadziei nie jest czasem piekła, 

4 Z. Ryn, Antoni Kępiński – samarytanin naszych czasów (wybór tekstów), Kra-
ków 1997, s. 31.

5 G. Marcel, Homo viator. Wstęp do metafizyki nadziei, tłum. P. Lubicz, War-
szawa 1984, s. 47.
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czyli zamkniętego na wieczność czasu, jest czasem otwartym”6. „Zwykle 
u największych nawet pesymistów istnieje choćby cień nadziei. Nadzieja 
bowiem jest warunkiem życia; musi istnieć wiara w przyszłość, gdyż 
życie jest ustawicznym dążeniem do przyszłości”7.

Profesor Barbara Skarga w tomie O filozofię bać się nie musimy wspo-
minała swoje doświadczenie w łagrze na Syberii, do którego trafiła 
jako młoda studentka drugiego roku filozofii, łączniczka AK. Nawet 
w najbardziej absurdalnej sytuacji tego doświadczenia, które wydawało 
się absolutnym zamknięciem jakiejkolwiek przyszłości, przetrwali ci, 
którzy nie utracili nadziei, którzy mieli się do czego odwołać w sobie 
lub poza sobą. Barbara Skarga nie była osobą wierzącą, w każdym razie 
nie odwoływała się bezpośrednio do Boga, chociaż z dużym szacunkiem 
mówiła o tych, którzy w łagrach potrafili się modlić. Zwracała jednak 
uwagę na wątek, który tak podkreślał Kępiński: nadzieja jest warun-
kiem życia, choćby nie była w żaden sposób uzasadniona racjonalnie. 
System łagrów wydawał się doskonały i skonstruowany tak, żeby czło-
wieka zniszczyć. Ważne było nie tyle zniszczenie fizyczne, co moralne. 
Jeżeli człowiek dał się moralnie zniszczyć, jeśli stracił elementarny 
szacunek dla siebie, prędzej czy później ginął. Dla Barbary Skargi był 
to zasadniczy moment, w którym ludzie budowali wewnętrzną siłę 
i moc przetrwania, co rzeczywiście pozwalało im przeżyć8.

Czy sytuacja, kiedy nie można oczekiwać właściwie niczego realnego, 
na przykład w przypadku nieuleczalnej choroby, oznacza śmierć nadziei? 
Na pewno śmierć nadziei rozumianej jako spodziewanie się dotyczące 
konkretnych, określonych treści. Dla Marcela poprawna formuła na-
dziei nie brzmiała: „Mam nadzieję, że…”, lecz: „Mam nadzieję”, bez 

„że”. „Mam nadzieję” nie oznacza żadnego konkretnego przedmiotu 
pragnienia, żadnego kresu czy warunku. W tym sensie doświadczenie: 

„Mam nadzieję”, otwiera człowieka na (A)absolut, niezależnie od tego, 
czy będzie pisany małą czy dużą literą. „Nadzieja to właściwy wysiłek, 
przez wysiłek dąży nieprzerwanie do przekraczania poszczególnych 
przedmiotów, z którymi początkowo wydaje się być związana”9. W tym 

6 A. Kępiński, Autoportret człowieka…, s. 91.
7 Tamże, s. 90 – 91.
8 Por. B. Skarga, O filozofię bać się nie musimy. Szkice z różnych lat, Warszawa 1999.
9 G. Marcel, Homo viator…, s. 41.
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rozumieniu postawę nadziei należy odróżnić od optymizmu, który jest 
pewnością siebie opartą na doświadczeniu. Z etycznego punktu widzenia 
można powiedzieć, że w postawie optymizmu zawiera się coś z pychy, 
pewności siebie czy raczej zadufania, buty. Nadzieja jest pokorna, to 
znaczy wie, że nie zawdzięcza się samej sobie.

Marcel rozróżniał pojęcia problemu i tajemnicy. Problem to zagad-
nienie, które stawiamy przed sobą i można je rozstrzygnąć, na przykład 
podczas dyskusji na seminarium. Problem nie dotyka mnie osobiście, 
nie boli. Mogę dyskutować na temat skuteczności czy nieskuteczno-
ści kary śmierci, jednak w momencie, gdy to będzie mieć związek ze 
mną, zaczyna być tajemnicą. Nie jest ona czymś absolutnie niepozna-
walnym; to coś, czego nie można wyczerpać poznawczo, gdyż jestem 
częścią tego. Dla Marcela mówienie o nadziei ma sens jedynie wtedy, 
gdy zdamy sobie sprawę, że znajdujemy się w obszarze tajemnicy, nie 
problemu. Problem wiąże się z pojęciami optymizmu czy pesymizmu. 
Gdy wchodzimy na poziom nadziei i rozpaczy, mówimy o tajemnicy10.

Osobliwość nadziei polega na tym, że jest zarazem postawą akcep-
tacji i nieakceptacji. Przykładem pierwszej z nich była postawa stoicka. 
Epiktet wymagał od mędrca swego rodzaju zgody na bieg świata: spo-
kojnie, z apateią przyjmij wieść, że jesteś śmiertelny i wszyscy, których 
kochasz, też są śmiertelni. Trzeba się na to zgodzić, gdyż taki jest świat. 
To bardzo wielka i wzniosła postawa, jednak może rodzić bunt i py-
tanie, czy rzeczywiście tak musi być. Nadzieja oznacza zatem zgodę 
i protest przeciw światu jednocześnie. Stoik akceptuje świat zamknięty, 
w którym nic niespodziewanego nie może się już wydarzyć. Postawa 
nadziei to ufność, że istnieje możliwość twórczej przemiany, że czas nie 
jest zamknięty, nie wszystko zostało wyznaczone i określone w sposób 
deterministyczny. W tym sensie nadzieję wiąże się z wolnością. Stoik 
rozumiał wolność jako akceptację, zgodę na determinizm. Nadzieja 
oznacza akceptację świata, ale wiąże się z przekonaniem, że nie wszystko 
jest zamknięte, że pojawia się możliwość ocalenia i urzeczywistnienia 
istotnych wartości.

Nadziei nie można się nauczyć, nie ma sposobu na to, by ją zdobyć. 
Jest pokorna. Wie, że jest darem, który przychodzi do człowieka. Ale jest 
też bezbronna i dialogiczna, dzielimy ją z innymi. Przestrzenią, w której 

10 Zob. tamże, s. 35.
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najpełniej rodzi się nadzieja, jest przestrzeń spotkania z drugim czło-
wiekiem. Nadzieja jest darem, który otrzymuję, ale też i darem, który 
mi się powierza, formą powiernictwa. Opowieścią o związku miłości 
z nadzieją wedle Marcela jest mit o Orfeuszu i Eurydyce, w którym 
miłość udaje się aż w zaświaty, aby ocalić ukochaną. „Kochać to powie-
dzieć drugiemu «nie umrzesz»”11. I jeszcze jeden istotny rys nadziei: 
jest profetyczna, to znaczy, że głosi przyszłość, ale nie mówiąc: „Tak 
powinno być”, gdyż takim językiem posługuje się etyka. Prorok głoszący 
nadzieję stwierdza: „Tak będzie”.

Twórczy dialog z Antonim Kępińskim podjął ksiądz Józef  Tisch-
ner, zwłaszcza w tekście Ludzie z kryjówek 12. Są to rozważania filozofa 
nad książką Kępińskiego o schizofrenii. Określenie „ludzie z kryjówek” 
dobrze oddaje duchowy ból tych, którzy, poranieni, chowają się w sobie, 
zapadając się w swój własny, niedostępny i chroniony przed innymi 
świat. Ludzie z kryjówek utracili nadzieję, co najwyżej chcą przetrwać. 
Albo inaczej: ich jedyną nadzieją jest troska, żeby się bronić. Jak czło-
wiek z kryjówki ma dojrzeć do nadziei, która jest twórcza? Szansę na to 
stwarza drugi człowiek i otwarcie na prawdę. Co to znaczy: otwarcie na 
prawdę? Antoni Kępiński używał w tym kontekście określenia „prze-
trawić siebie”. Chory musi przetrawić siebie, czyli przede wszystkim 
porzucić złudzenia. To wręcz warunek możliwości odzyskania nadziei. 
Prawda jednak jest dwuznaczna, ponieważ może zabijać, może stać się 
narzędziem przeciwko człowiekowi. Terapeutom polecałbym biblijne 
sformułowanie: „Czyńcie prawdę w miłości”. Prawda, która ma obudzić 
nadzieję, musi być przekazana przez człowieka akceptującego chorego, 
darzonego zaufaniem. Chory musi wiedzieć, że to, czego się od nie-
go żąda, a co często jest bardzo bolesne i trudne, nie jest skierowane 
przeciw niemu, tylko działa dla jego dobra. I dopiero wtedy u chorego, 
u którego brak nadziei jest osiowym objawem cierpienia, może się ona 
zacząć odbudowywać. Nadzieja ta nie będzie tylko szansą na obronne 
przetrwanie, zamknięte i niedopuszczające nikogo, lecz będzie nadzieją 
otwierającą. Wyjście z kryjówki może się odbyć tylko w jednym kie-
runku: jako wejście w relacje z innymi ludźmi. Kryjówka jest bowiem 
odmową jakiejkolwiek relacji z innymi. Prawda przekazana z miłością 

11 Tamże, s. 25.
12 J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 2000, s. 412 – 429.
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może sprawić, że człowiek zaakceptuje siebie, co umożliwi otwarcie 
na jakiś wymiar nadziei. Nie naiwną, związaną z przekonaniem, że od 
teraz „wszystko będzie dobrze”, ale taką, która da człowiekowi odwa-
gę do podjęcia fundamentalnych obowiązków i po prostu pozwoli mu 
powrócić do normalnego życia.





Wobec śmierci

Można powiedzieć, że istnieją dwa rodzaje języka, w którym filozofia 
zmaga się z tak trudnym problemem, jakim jest śmierć. Pierwszy z nich 
to język filozofii klasycznej, metafizycznej, która mówi przede wszyst-
kim o strukturze bytu zarówno świata, jak i człowieka. Drugi nurt to 
głównie filozofia świadomości i egzystencji, zwracająca uwagę bardziej 
na aspekt subiektywny, co nie znaczy subiektywistyczny. Chciałbym 
przybliżyć oba te języki mówiące o śmierci.

Platon w Fedonie definiował śmierć jako rozłączenie duszy i ciała. 
Określenie to pojawiło się w związku ze śmiercią Sokratesa. Został 
on skazany przez swych rodaków za sianie zgorszenia wśród mło-
dzieży. Przyjął ów wyrok, choć wydał mu się może niesprawiedliwy, 
niemniej został wydany przez uprawnioną do tego władzę. Filozof, 
wbrew zachętom przyjaciół i możliwości zorganizowanej ucieczki, 
wypił cykutę. Przypuszczalnie zdecydowały tutaj nie tylko względy 
politycznej poprawności, lecz cała koncepcja człowieka i wynikające 
z niej rozumienie śmierci. Dla filozofii rozmyślanie o śmierci jest tak-
że rozważaniem o życiu, albowiem nieodwracalny fakt śmierci rzuca 
jakiś snop światła na samo życie. Ostatni fragment Fedona zaczyna 
się od wymiany zdań pomiędzy Sokratesem i jego zaniepokojonym 
przyjacielem Kritonem, który pyta Mistrza, jak ma wyglądać jego 
pogrzeb. Na to Sokrates, mając świadomość, że za chwilę wypije 
podaną sobie szklanicę cykuty, uśmiecha się i pyta, czy Kriton sądzi, 
że on tu zostanie. Nie pozostanę wśród was – mówi Sokrates – ale 
odejdę do krainy szczęśliwości. Po śmierci nie zostanę tu, z wami. Nie 
będziesz mówił w czasie pogrzebu, że Sokratesa kładą, odprowadza-
ją do grobu i w nim chowają. W pogrzebie uczestniczy tylko moje  
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ciało1. W tych słowach zawarta jest ważna teza antropologiczna: czło-
wiek to nie złożenie duszy i ciała, lecz dusza – w swej istocie różna 
od ciała. I tylko dusza jest podmiotem jaźni. Nie może więc Kriton 
pochować Sokratesa, tylko jego ciało. „A co do pogrzebu, niech będzie 
taki, jaki uznasz za odpowiedni i jaki ci się wyda najbardziej zgodny 
z obyczajem”2 – Sokrates, oskarżony o gorszenie młodzieży, uważał, że 
należy zachowywać przyjęte w danym społeczeństwie formy wyrażania 
szacunku dla ciała zmarłej osoby.

Po tej rozmowie wykąpał się, pożegnał z dziećmi, gdyż żonę już 
wcześniej odprawił. Potem, gdy wypił cykutę i jego towarzysze płakali, 
zapytał zdziwiony: Co wy robicie, przyjaciele? Dziwni z was ludzie. 
Wszak odesłałem kobiety właśnie dlatego, żeby nie robiły zamieszania. 
Kiedy Sokrates był już prawie umierający, odsłonił zasłoniętą przeście-
radłem twarz i wypowiedział owo słynne zdanie: „Kritonie, myśmy 
winni koguta Asklepiosowi. Oddajcież go, a nie zapomnijcie”3. To 
były ostatnie słowa Sokratesa. I tak oto umarł mędrzec, świadom, że 
przechodzi do zupełnie innego świata, w którym będzie wyzwolony 
z ciała – więzienia duszy.

Filozofia Platona miała charakter metafizyczny, była ostateczną pró-
bą wyjaśnienia struktury rzeczywistości, ale i nauką życia i umierania 
zarazem. Niektórzy wręcz powiadali, że filozofia Platona to meditatio 
mortis – rozważanie nad śmiercią. Osobliwość filozofii starożytnej po-
lega na tym, że nie jest ona tylko pewną sumą wiedzy, lecz jednocześnie 
ćwiczeniem. Słowo, które tłumaczymy tutaj jako „ćwiczę”, może ozna-
czać „praktykuję”, „zajmuję się”, „uprawiam”. W pewnym sensie filozofię 
Platona, wywodzącą się z doświadczenia sokratejskiego, można nazwać 
ćwiczeniem się w umieraniu. Ćwiczenie to byłoby kształtowaniem 
w sobie świadomości, że życie nie kończy się wraz ze śmiercią, że nie 
tylko bogowie istnieją wiecznie, ale także nieśmiertelna dusza człowieka 
(z tym, że owa dusza po śmierci podlega moralnemu osądowi). Dlate-
go filozof ćwiczy się, by w momencie umierania nie wyrażać żadnego 
niepokoju o przyszłość, albowiem w ten sposób zmarnowałby cały 

1 Por. Platon, Fedon LXIV B–C [w:] tegoż, Dialogi, tłum. W. Witwicki, War-
szawa 1993, s. 292.

2 Por. tamże.
3 Tamże, LXVII E, s. 295.
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dorobek życia. To było zresztą zawsze niezrozumiałe dla ogółu, który 
obserwował filozofów i wydawało mu się, że mają oni nieco nonszalancki 
stosunek do życia i zagadnień, z którymi borykają się zwykli ludzie. Fi-
lozof uważał jednak, że to ćwiczenie się w umieraniu, czyli dostrzeżenie 
jakiejś głębszej rzeczywistości niż ta, która jawi się naszemu poznaniu 
zmysłowemu, jest najwyższym przywilejem dostępnym człowieko-
wi. Dlatego w imieniu innych ludzi filozof ma nad nim medytować.

Śmierć to nic innego jak rozstanie duszy z ciałem – powiadał So-
krates. Takie twierdzenie zakłada określoną antropologię. Człowiek 
składa się z dwóch elementów: duszy i ciała, z czego ważniejsza jest 
dusza stanowiąca o istocie człowieka. Dla Platona dusza istniała, zanim 
powstał konkretny człowiek. Dusza jest nie tylko wieczna, ale i odwiecz-
na. Narodzenie człowieka to przybranie przez duszę powłoki cielesnej. 
Dusza, przywiązana do ciała, zostaje niejako ograniczona w swych 
możliwościach poznawczych. Gdyby chciała polegać wyłącznie na tym, 
co daje jej poznanie zmysłowe – wzrok, słuch i dotyk – jej wiedza nie 
miałaby charakteru pewnego. Zmysły, zdaniem Platona, informują nas 
o rzeczywistości w sposób bardzo niedoskonały, mówią tylko o tym, co 
ulotne i zmienne. Wiedza, którą zdobywamy przy pomocy zmysłów, 
to w gruncie rzeczy opinia (doksa). Jednak dusza nie jest ograniczona 
wyłącznie do poznania zmysłowego; ono niejako towarzyszy jedynie 
poznaniu prawdziwemu, czysto umysłowemu (episteme). Stąd najdo-
skonalsze poznanie daje nam na przykład matematyka. W geometrii 
bowiem mamy do czynienia z idealnymi figurami, a nie z tymi, o których 
informują nas zmysły. Dlatego nad wejściem do Akademii Platońskiej, 
już po śmierci Platona, widniał napis: „Niech nie wchodzi tutaj nikt, 
kto nie zna geometrii”.

Wcielenie, czyli uwięzienie duszy w ciele, jest sytuacją poznawczą 
mało komfortową. Ratunek przynosi anamneza: przypomnienie sobie 
wiedzy, którą dusza posiadała, zanim została wrzucona do tego grobu, 
jakim jest ciało (najprawdopodobniej za karę). Z tych argumentów 
Platon budował tezę o niezależności duszy od ciała. Dusza nie podlega 
śmierci, jest nieśmiertelna, a więc doświadczenie śmierci to doświadcze-
nie dotyczące przede wszystkim końca życia cielesnego, biologicznego, 
stanowi natomiast początek zupełnie innego życia tej właśnie duszy.

Po śmierci dusza odbywa wędrówkę. Platon swoją myśl filozoficzną 
przybierał w szatę opowieści mitologicznej, w której kreślił los dusz po 
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śmierci. Opowieść ta ma charakter zarówno intelektualny, jak i moralny, 
Platon rysował całą topografię mitologiczną. W zależności od tego, ja-
kiego stopnia katharsis (oczyszczenie) dostąpiły przez pracę filozoficzną, 
dusze znajdują się w różnych miejscach i czeka je odmienny los. Ci, 
którzy prowadzili „życie pośrednie”, czyli dusze większości ludzi, które 
ani się nie oczyściły, ani nie zabrudziły, po spędzeniu określonego czasu 
w tym prawdziwym świecie zostają odesłane do następnego wcielenia, 
aby w końcu dostąpić ostatecznego oczyszczenia. Są tacy, których los (na 
podstawie boskiego sądu) uważa się za nieuleczalny z powodu zbrodni, 
jakie popełnili – ci już na wieki zostaną wtrąceni do Tartaru, do piekła. 
Nie będzie już dla nich możliwości powrotu i szansy kolejnego wciele-
nia, w którym mogliby dostąpić oczyszczenia. Tartaru się nie opuszcza.

Są też tacy, których „grzechy wydadzą się wielkie, ale uleczalne”4. 
Mają oni błagać tych, których skrzywdzili, o wybaczenie. Ci ostatni 
będą ich sędziami, całkowicie wolnymi, aby udzielić im przebaczenia 
bądź utrzymać w mocy ich winę, z której wówczas nie mogą być osta-
tecznie oczyszczeni. Platon wyrażał jednak przekonanie, że prędzej czy 
później przebaczenie się dokona. Na koniec ci,

których życie wyda się osobliwie zbożne, ci będą wyzwoleni z tych czeluści 
podziemnych i wyjdą stamtąd, jak z więzienia, w górę i pójdą mieszkać w czystych 
stronach, na szczytach ziemi. Do nich należą ci, którzy się umiłowaniem mądrości 
dostatecznie od zmazy grzechu oczyścili; ci będą później żyli w ogóle bez ciała 
i pójdą do mieszkań jeszcze piękniejszych niż te, które i opisać niełatwo, i w tej 
chwili czas nie po temu5.

Los dusz po śmierci jest więc w zasadzie losem zmierzającym ku dwu 
możliwościom: ostatecznego potępienia lub ostatecznego wejścia w stan 
błogiej szczęśliwości. Pomiędzy nimi znajdują się ci, którzy mają jeszcze 
szansę oczyszczenia się. Platońska eschatologia, czyli wizja zaświatów, 
w dużym stopniu rzutuje na wyobrażenie tego świata. Jeżeli ten świat 
jest wyłącznie przebywaniem w jaskini, w której widać jedynie cienie 
rzeczywistości, a nie samą tę rzeczywistość taką, jaka ona jest napraw-
dę, to ocena tego świata wypada bardzo negatywnie, a śmierć nie jest 
w gruncie rzeczy radosnym faktem, jednak filozof przyjmuje ją ze 

4 Tamże, LXII E, s. 290 – 291.
5 Tamże, LXII C, s. 291.
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spokojem, nie towarzyszy mu bowiem żaden niepokój o przyszłość. 
Wraz ze śmiercią wchodzę w coś, co już znam, do widzenia czego już 
stałem się zdolny przez pracę umysłową i przez życie dzielne etycznie, 
czyli cnotliwe. Dlatego medytacja nad śmiercią jest medytacją nad 
życiem, zrozumienie życia uzależnione jest od tego, w jaki sposób 
człowiek pojmuje samą śmierć.

W 1924 roku na Uniwersytecie w Kolonii Max Scheler wygłaszał 
wykłady między innymi na temat śmierci. Ujmuje on to zagadnienie 
całkowicie odmiennie niż Platon, który umieszczał śmierć w szerszej 
perspektywie swojej metafizyki i antropologii. Dla Schelera – jako 
fenomenologa – punkt wyjścia stanowi opis świadomości i próba 
uchwycenia tego, co w świadomości dane jest jako istota określonego 
zjawiska, dlatego pytał on o doświadczenie śmierci. Nie chodziło mu 
przy tym o to, co na ten temat mówią nauki biologiczne bądź psycho-
logia, badająca pewne stany emocjonalne czy poznawcze w sytuacjach 
granicznych. Scheler pytał o to, na czym polega sama istota śmierci, 
która jest udziałem człowieka, o konstytutywne elementy samej istoty. 
Konstytutywne, czyli stanowiące o fundamentalnej konstrukcji tego 
doświadczenia.

Najpierw zwracał uwagę na to, że dla człowieka żyjącego doświad-
czenie śmierci jest jedynie wynikiem zewnętrznych spostrzeżeń. Wiedza 
o śmierci (w sensie potocznym) wynika z obserwacji umierania innych 
ludzi. Istnieje wiele badań procesu śmierci, zjawisk psychicznych, które 
mu towarzyszą. Czy jednak możemy niejako od wewnątrz swojej własnej 
świadomości dojść do uchwycenia tych konstytutywnych elementów 
doświadczenia śmierci?

Pomysł Schelera, aby próbować uchwycić to, co nosimy w sobie 
jako doświadczenie śmierci, związany jest z rozważaniami na temat 
struktury czasu. Śmierć bowiem jest niewątpliwie zagadnieniem od-
syłającym nas do tego problemu, a czasu nie potrafimy precyzyjnie 
zdefiniować. Święty Augustyn powiadał: „Jeśli nikt mnie o to nie pyta, 
wiem. Jeśli pytającemu usiłuję wytłumaczyć, nie wiem. Z przekonaniem 
jednak mówię, że wiem, iż gdyby nic nie przemijało, nie byłoby czasu 
przeszłego. […] Gdyby niczego nie było, nie byłoby teraźniejszości”6. 
Człowiekowi trudno uchwycić istotę czasu, jest on bowiem płynącym 

6 Św. Augustyn, Wyznania, tłum. Z. Kubiak, Kraków 1996, XI 14, s. 266.
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„teraz”, które nieustannie gubimy, „teraz”, które pozostawia za sobą 
jakąś przeszłość, ale również w mojej aktualnej świadomości istnieje 
swoista projekcja w przyszłość. Nasza świadomość czasu zawiera więc 
trzy wymiary: bezpośrednie bycie teraźniejszym, bycie przeszłym i bycie 
przyszłym. Scheler zwracał uwagę na słowo „bezpośrednie”: to znaczy, 
że w każdym momencie życiowym te trzy elementy są we mnie obec-
ne. Zarówno retencja (wstecz), jak i protencja (w przyszłość). To, co 
przeżywamy, jest jednoczesnym trwaniem w teraźniejszości, w której 
zauważamy jednak oddalanie się w przeszłość i nadchodzenie czegoś. 
Można powiedzieć, że całościowa zawartość mojej aktualnej świado-
mości to bycie kimś teraźniejszym, przeszłym i przyszłym.

Co możemy zaobserwować w całym procesie życiowym człowie-
ka? Powiększanie się zakresu bycia przeszłym i zmniejszanie zakresu 
bycia przyszłym. Młody człowiek ma świadomość, że oto przed nim 
rozpościera się jeszcze może nieuchwytna dla niego w swym ogromie 
przestrzeń możliwości, która w miarę upływu życia się zawęża.

To doświadczenie czasami lepiej oddają poeci niż zawodowi filozo-
fowie, zwłaszcza tacy, którzy wolą zajmować się metodologią lub języ-
kiem. Na dowód zacytuję fragment z seniliów Jarosława Iwaszkiewicza, 
który po przyjeździe do Krakowa pisał:

Jaki miły ten Kraków. Sami nieboszczycy:
Tu pani Arturowa wysiada z karocy,
Tu Boy chodząc po rynku wielkim głosem krzyczy
Z żalu, zupełnie trzeźwy, o samej północy.
Tu Witkacy się kłania Fusi kapeluszem.
Niusia mnie list Lechonia, książęcia Polaków.
A Mickiewicz się z krypty ciągnie – zacna dusza –
I pyta wciąż uparcie: to taki jest Kraków? 7

W innym wierszu:

Poeta mówi:
Żono! nie odchodź
Zostań chwilę ze mną
Chcę być sam
A kiedy ty odejdziesz
Zaraz przyjdą tacy:

7 J. Iwaszkiewicz, Kraków [w:] tegoż, Muzyka wieczorem, Warszawa 1986, s. 23.
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Tuwim przyjdzie
z gałązią wielkich jabłek
jak ta co zabrał
z naszego srebrnego wesela
Czesław zaraz przyjdzie
taki młodziutki jak wtedy
kiedy przyjechał z Wilna
ze słowami: ubóstwiam pana
na ustach8

Scheler tak pisał na temat kierunku tych przemian:

Kierunkiem tym jest ustawiczne pochłanianie życia, które można by przeżyć, 
danego jako przyszłe przez życie [już] przeżyte i jego późniejsze oddziaływanie. 
Kierunkiem jest zatem zwiększanie się zakresu przeszłości kosztem zakresu 
tego, co przyszłe, oraz rosnąca świadomość zróżnicowania obu tych zakresów na 
korzyść tego, co przeszłe. W owej istotowej strukturze każdego doświadczenia 
momentu życiowego zawarte jest przeżycie ukierunkowane na pewną zmianę, 
którą można nazwać pr z e ż yc iem u k ie r u n kow a n ia na śm ie rć  (Erlebnis 
der Todesrichtung)9.

To ukierunkowanie teraźniejszości, która pożera przyszłość, by prze-
mienić ją w przeszłość, jest w pewnym sensie antycypującym doświad-
czeniem śmierci, czyli doświadczeniem krańcowym. Gdy już cały sta-
nę się przeszłością, przeszłość zostanie zamknięta. Z opisu Schelera 
wynika, iż przeżycie śmierci stanowi istotną część składową naszego 
doświadczenia życia i – jako takie – obecne jest jakby na pierwszym 
planie naszej świadomości.

Doświadczenie płynącego czasu i teraźniejszości pochłaniającej przy-
szłość, aby przemienić ją w przeszłość, jest bolesne, co powoduje niejed-
nokrotnie naszą chęć stłumienia go. Max Scheler, jak i kontynuatorzy 
myśli stoickiej wyróżniali dwa rodzaje postawy lękowej w stosunku do 
śmierci. Pierwszą z nich, postawę strachu przed śmiercią, uważa się za 
powszechną i normalną. Odróżniłbym strach, czyli reakcję na realne 
niebezpieczeństwo, od lęku, który często jest bezprzedmiotowy. Lęk 
nie ma twarzy, dlatego jest czymś innym niż strach. Według Schelera 
strach to normalna reakcja zdrowego organizmu na zagrożenie. Gdy 

8 Tenże, Stary Poeta [w:] tegoż, Mapa pogody, Warszawa 1981, s. 68 – 69.
9 M. Scheler, Cierpienie, śmierć, dalsze życie. Pisma wybrane, tłum. A. Węgrzecki, 

Warszawa 1994, s. 81.
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Arystoteles, rozpatrując zagadnienie cnoty, mówił na przykład o mę-
stwie czy dzielności, to przede wszystkim zwracał uwagę na opanowanie 
strachu, twierdząc jednocześnie, że nie należy go całkowicie likwidować. 
Człowiek, który nie reaguje strachem na obecność niebezpieczeństwa, 
staje się niewrażliwy i nie zdaje sobie sprawy z rozmiaru zagrożenia.

Opanowanie tego uczucia oznacza coś innego. Platon uważał, że 
człowiek jest nieśmiertelny, ma tylko przejść w inną przestrzeń. Czło-
wiek, którego kochasz, ale już go nie widzisz, jest jak słońce schowane za 
horyzontem po jego zachodzie. Natomiast ci, którzy nie wierzyli w nie-
śmiertelność duszy, jak Epikur czy Lukrecjusz, w celu opanowania tego 
lęku proponowali jego racjonalizację. Jeżeli jestem ja – nie ma śmierci. 
Jeżeli jest śmierć – nie ma mnie10. Meditatio mortis miało wspomóc naszą 
dzielność w podejściu do tego zagadnienia. Podobną drogą szli filo-
zofowie nowożytni, na przykład Baruch Spinoza. Charakterystyczne 
dla takiego myślenia jest przekonanie, że człowiek istnieje jako cząstka 
większej całości albo jako podmiotowa dusza bądź też jako element 
stale płynącego i zmieniającego się procesu.

Moment lęku przed śmiercią pojawia się również w refleksji filo-
zoficznej w odniesieniu do religii. Teza Lukrecjusza głosi, że strach 
zrodził bogów, cała religia powstała ze strachu przed tym, co będzie po 
śmierci. Chcemy, żeby byli bogowie, ponieważ ich istnienie gwarantuje 
także i nam przetrwanie doświadczenia śmierci. Odmienne stanowisko 
reprezentuje Bohdan Chwedeńczuk. Powiada, że to religia zrodziła 
strach przed śmiercią.

Moim zdaniem przemiany w rozumieniu śmierci związane są z se-
kularyzacją kultury. Przeciwieństwem sacrum nie jest bowiem dziś pro-
fanum, lecz banał. Desakralizacja oznacza banalizację – w przeżywaniu 
miłości, śmierci, wojny… Sacrum dla człowieka niewierzącego to coś, 
czego nie wolno czynić, choć nie wiadomo dlaczego. Rainer Maria 
Rilke modlił się o taką śmierć:

Każdemu daj śmierć jego własną, Panie.
Daj umieranie, co wynika z życia,
gdzie miał swą miłość, cel i biedowanie.
Myśmy łupina tylko i listowie

10 Zob. Epikur, List do Menoikeusa [w:] D. Laertios, Żywoty i poglądy słyn-
nych filozofów, tłum. I. Krońska, K. Leśniak, W. Olszewski, Warszawa 1982, s. 633.
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A wielka śmierć, którą ma każdy w sobie
To jest ów owoc, o który zabiega
wszelki byt
Obce i ciężkie jest to umieranie,
bo to nie na s z a  śmierć, bo dojrzewanie
nie przynosi żadnej i w końcu jakoś nas porywa
śmierć, co jak burza wszystkich z drzewa życia zrywa11.

Fundamentalnym momentem dla rozważania zagadnienia śmierci jest 
problem duszy. Antropologia śmierci i umierania wygląda zupełnie 
inaczej wtedy, gdy uważamy, że człowiek to nie tylko dusza i ciało, ale 
i duch. Jeśli wziąć pod uwagę wszystkie te czynniki (ciało, duszę i du-
cha), nasuwa się przypuszczenie, że w człowieku jest coś, czego nie tyle 
śmierć nie dotyczy, ale co daje nadzieję na przetrwanie.

Karl Jaspers opisywał zagadnienie śmierci nie w ujęciu wielkich kon-
strukcji metafizycznych, lecz w perspektywie przeżycia, wewnętrznego 
doświadczenia. Mówił o sytuacjach granicznych, tworząc określenie 
adekwatne dla opisu różnych wyzwań, przed którymi staje człowiek. 
Zwykle chcemy żyć bezpiecznie, czyli w ramach pewnych oswojonych 
przez nas granic. Ale przychodzi moment, kiedy tę granicę musimy 
przekroczyć. Ten wątek pojawia się i u Jaspersa, i u innych egzysten-
cjalistów, wyróżniających egzystencję autentyczną oraz nieautentyczną. 
Egzystencja nieautentyczna ogranicza się tylko do tego oswojonego 
świata, w którym kompulsywnie szukamy bezpieczeństwa. Znajdujemy 
je jednak za cenę ostudzenia czy też ochłodzenia egzystencji, pewnego 
uśpienia. Dopiero odczuwany ból wyprowadza nas i wyrzuca poza ów 
obszar już oswojony. Budzi nas wówczas do egzystencji autentycznej, 
problematyczność bowiem naszego bytu i świata jawi nam się w sposób 
często bolesny, ale zarazem niezwykle twórczy. W świecie oswojonym 
wszystko jest oczywiste, banalne i nudne.

Jaspers twierdził, że głównym zagadnieniem filozofii jest tak zwane 
rozjaśnianie egzystencji. A egzystencja jest zawsze dana w konkretnej 
sytuacji. Odkrywamy siebie w momencie próby. Gdy staniesz wobec 
cierpienia, walki, miłości, wtedy objawia się, kim tak naprawdę jesteś. 

11 R.M. Rilke, Das Stunden-Buch (Księga godzin), tłum. M. Jastrun; cyt. za: 
M. Scheler, Cierpienie, śmierć, dalsze życie. Pisma wybrane, tłum. A. Węgrzecki, 
Warszawa 1994, s. 97.
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Ta granica bowiem stawia pod znakiem zapytania odgrywane przeze 
mnie role, każe stawiać pytania o mnie samego. Natomiast w sytuacji 
granicznej, jak mawiali starożytni, tua res agitur – o ciebie chodzi. Zda-
niem Jaspersa sytuacje graniczne, a przede wszystkim moment śmierci, 
są w tym sensie twórcze, że żądają od nas wkroczenia w zupełnie nowy 
obszar. Mówiąc o śmierci, mówił on szczególnie o odejściu kogoś ko-
chanego. Milczenie tego, który odszedł, jest zupełnie czymś innym niż 
milczenie, które towarzyszy naszej najgłębszej samotności. Albowiem 
każdy z nas ma w sobie najgłębszy obszar samotności, indywidualne-
go bytu, który jest niekomunikowalny. Istnieje inny rodzaj samotno-
ści, kiedy nie ma już tego słowa i twarzy, z którymi byliśmy w stanie 
komunikacji, łączności. Temat umierania bliskiej osoby podjął także 
Gabriel Marcel, który ujął go w niezwykle piękny sposób: „Kochać to 
mówić: ty nie umrzesz”.



Psychoterapia dla filozofów

Pomysł na tytuł podsunął mi fragment eseju Ludwika Wittgensteina 
o pewności: „Siedzę w ogrodzie z filozofem, który raz za razem powtarza: 
wiem, że to jest drzewo, wskazując na drzewo rosnące nieopodal. Ktoś 
trzeci podchodzi i słyszy to, co ja mówię, a ja mówię: ten człowiek nie 
jest obłąkany, my po prostu filozofujemy”1.

W ostatnim czasie psychoterapia ma sporą konkurencję w posta-
ci Philosophische Beratung, poradnictwa filozoficznego. Filozofowie 
prowadzą specjalne treningi filozoficzne, udzielają także rozmaitych 
porad. Duże firmy chętnie zatrudniają filozofów, na przykład jako 
vision developer.

Teza, której będę bronił, brzmi tak: współczesna sytuacja człowie-
ka, zarówno w horyzoncie odkrywania przez niego sensu życia, jak 
i trudności egzystencjalnych, wymaga współpracy psychoterapeutów 
i filozofów. Jaka byłaby rola filozofów?

Klasyczna postać współczesnej filozofii akademickiej właściwie jest 
od tych problemów bardzo daleka, chociaż i jej przedstawiciele czasem 
określają swoją rolę jako terapeutyczną, choć w innym znaczeniu słowa 

„terapia” niż w wypadku dzisiejszej psychoterapii. Wspomniany wyżej 
Ludwik Wittgenstein uważał, że cała praca filozofa to nic innego jak 
terapia języka, bowiem sposób, w jaki posługujemy się naszym językiem, 
jest nieporządny i stwarza rozmaite złudzenia, z których najniebez-
pieczniejszym jest przekonanie, że możemy poznać w sensie naukowym 

1 L. Wittgenstein, O pewności, tłum. M. Sady, W. Sady, Warszawa 1993, s. 92 
(nr 467).
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cokolwiek, co nie jest wyrażalne w języku. Filozofia byłaby więc próbą 
nauczenia właściwego posługiwania się językiem.

Przed pięćdziesięciu laty narodziła się filozofia hermeneutyczna, 
poszukująca rozumiejącego uczestniczenia w kulturze. Wydaje się, że 
i ona ma pełnić funkcję terapeutyczną: jest terapią naszego uczestnictwa 
w kulturze zakłóconego na skutek utraty kontaktu z przeszłością. Kul-
tura stanowi najbliższe środowisko stymulujące nasz rozwój. Wreszcie 
rozmaite koncepcje szkół epistemologicznych też w gruncie rzeczy są 
jakąś formą wysiłku zmierzającego do uchwycenia wszystkich błędów 
i złudzeń, którym ulegamy w procesie poznawania.

Skąd powstał pomysł na uprawianie tak zwanej filozofii praktycznej, 
która kryje się pod nazwą „poradnictwo filozoficzne”? W przeszłości filo-
zofia nie zajmowała się wyłącznie zagadnieniami akademickimi. Choć 
tradycja grecka przed Sokratesem miała przede wszystkim charakter 
kosmologiczny, dojrzewała w niej problematyka antropologiczna i za-
owocowała nurtem sokratejskim, co związane było także z kryzysem 
mitologii.

Począwszy od Platona i Arystotelesa, filozofia zaczęła tworzyć 
wielkie systemy wyjaśniające budowę i strukturę świata oraz miejsce 
człowieka i jego powinności w tym świecie. Obok nich rozwijał się 
odrębny nurt, nawiązujący do Sokratesa, próbujący udzielać ludziom 
odpowiedzi na pytania i problemy, które najogólniej wiązały się z mądro-
ścią jako sztuką życia. Filozofia ta nie tyle odpowiadała na pytanie, jaki 
jest świat, jaka jego natura, zasada, która nim rządzi, ale koncentrowała 
się szczególnie na tym, co dotyczyło człowieka i jego pomysłu na życie. 
Te problemy rozwinęła późna filozofia antyczna, wypracowując tak 
zwane ćwiczenia duchowe. Mistrzowie tradycji stoickiej i epikurejskiej 
zajmowali się takim „ćwiczeniem” uczniów w mądrości.

Swoje zadanie Seneka określał jako consilium: „Filozofia nie jest 
sztuczką dla gminu, ani dziełem przeznaczonym na pokaz. Nie polega 
na słowach, ale na czynach”2. Seneka podnosił również kwestię od-
powiedzialności etycznej myślenia: „Nie uprawia się jej dla rozrywki 
i dla zabicia czasu, czy też dla rozproszenia próżniaczej nudy: filozofia 

2 L.A. Seneka, Listy moralne do Lucyliusza [w:] tegoż, Myśli, tłum. S. Stabryła, 
Kraków 1987, s. 387.
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kształtuje i tworzy duszę”3. To bardzo ambitne zadanie, ale wpisuje się 
w światopogląd stoików. Można więc powiedzieć, że rola filozofa to rola 
peidagoga, tego, który przeprowadza człowieka ze stanu niedojrzałości 
do dojrzałego przeżywania życia. A więc „zarządza naszym życiem, 
kieruje działaniem, wskazuje, co robić, i czego zaniechać, dzierży ster, 
wytycza trasę żeglarzom miotanym falami. Bez niej nikt nie może żyć 
ani bezpiecznie, ani beztrosko”4. Innymi słowy, celem filozofii jest 
mądrość, ale mądrość praktyczna, którą zarówno stoicy, jak i przedsta-
wiciele późniejszej tradycji wiązali z terminem „sumienie”. Sumienie, 
oczywiście rozumiane jako mądrość praktyczna, a nie w znaczeniu, ja-
kie nadał mu Sigmund Freud, utożsamiający je z poczuciem winy. Dla 
myślicieli klasycznych są to dwie różne kwestie.

Uprawianie owej konsyliarycznej filozofii, czyli filozofii w prak-
tycznym znaczeniu, można porównać do podróży statkiem. „W każdej 
godzinie zdarza się niezliczona ilość przypadków, w których musi się 
u niej szukać porady”5. Doradcy filozoficzni nie uważali się za wła-
ścicieli niezmiennych norm, którymi należy się posługiwać. Raczej 
dążyli do takiego elastycznego ułożenia prawideł tej mądrości, aby 
zachować jej kierunek w różnych sytuacjach życiowych.

Współczesny pomysł na „doradztwo filozoficzne” jest niewątpliwie 
nawiązaniem do myśli starożytnej. Dlaczego mądrościowa funkcja filo-
zofii, jeśli nawet nie została całkowicie zagubiona, to przynajmniej 
zepchnięta na boczny tor, przestała być obiektem poszukiwań filozo-
fów? Zdaniem większości autorów w kulturze europejskiej tę funkcję 
mądrościową w dużym stopniu przejęli chrześcijanie, a ściślej: duszpa-
sterze chrześcijańscy zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie; także 
mistrzowie innych tradycji religijnych. Martin Buber w Opowieściach 
chasydów pokazywał, że osoby będące w trudnej sytuacji życiowej uda-
wały się do swojego cadyka, aby go posłuchać. Do kogo dziś, wobec 
kryzysu tradycji religijnych, klient czy też pacjent miałby się udać?

W skrócie psychoterapia to nie książki, ale konkretna sztuka oparta 
na relacji osobowej z klientem (pacjentem), która w dużym stopniu jest 
relacją oralną, czyli rozmową. W kulturze nastąpiła istotna przemiana 

3 Tamże.
4 Tamże.
5 Tamże.
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w momencie przejścia od języka mówionego do pisanego. Na pewno 
dwie fundamentalne dla kultury europejskiej (i nie tylko) postaci – So-
krates i Jezus – nie napisały ani jednego słowa. Przekazywanie mądrości 
nie musi więc polegać na pisaniu pokaźnych dysertacji. Filozofia mó-
wiona jest propozycją odnowienia owej tradycji starożytnej, w której 
traktuje się ją jako medytację nad życiem. Wiąże się to z koniecznością 
przemyślenia na nowo etyki. Filozof rozmyślający o sprawach warto-
ści czy też zasad, wedle których mamy dokonywać wyborów, mógłby 
być godnym partnerem psychoterapeuty w trosce o pacjenta (klienta).

Doradztwo filozoficzne wzbudza we mnie pewne wątpliwości. Za-
sadnicze pytanie brzmi: czy filozof się nie sprzeda? Od samego początku 
zadaniem filozofii było nie tyle schlebianie, co dokuczanie ludziom. Do-
kuczanie nie przez pogardę, lecz przez szacunek dla człowieka. Ujmując 
to po sokratejsku: choć nie wyglądasz na najmądrzejszego, to przecież 
twój umysł jest brzemienny jakąś myślą, przynajmniej jedną. Nawet 
jeśli w tej chwili będziesz stawiał mi opór, to moim zadaniem jest spra-
wienie, abyś w końcu w bólach i w wielkim krzyku urodził tę myśl. Być 
może po to właśnie przyszedłeś na świat, by wydać nań tę jedną myśl. 
Jeżeli doradztwo filozoficzne miałoby funkcjonować wspólnie z mą-
drze rozumianą psychoterapią, to nie może obyć się bez sokratejskiej 
ironii, która należy do strategii mającej pomóc w urodzeniu owej myśli.

Tytułowy bohater platońskiego dialogu Menon bardzo narzekał 
na Sokratesa. Uważał, że został przez niego opętany jakimiś złymi 
myślami, albowiem przyszedł doń jako człowiek pewny siebie i swego 
zdania, a nauczyciel spowodował, że opuszczając go, Menon pełen był 
wątpliwości6. W psychologicznym języku profesora Kazimierza Dą-
browskiego powiedzielibyśmy, że pierwszym zadaniem doradcy filozo-
ficznego jest doprowadzenie klienta (pacjenta) do kryzysu, dezintegracji 
polegającej na rozbiciu wielu fałszywych pewności, w które człowiek 
jest przyodziany. To nie jest przyjemny proces, wymaga bezgraniczne-
go zawierzenia doradcy i zaufania stosowanej przez niego metodzie 
ironii. „Jak długo w duszy są fałszywe mniemania i fałszywa pewność, 
niemożliwe jest dotarcie do prawdy; gdy natomiast zostaną one usunięte, 

6 Zob. Platon, Menon [w:] tegoż, Dialogi, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1993, 
XIII B, s. 136.
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dusza zostanie oczyszczona i gotowa do osiągnięcia prawdy, jeśli jest 
nią brzemienna”7.

Wydaje się, że metoda sokratejskiej ironii, przemyślanej i dostosowa-
nej do naszych warunków, byłaby bardzo pomocna w pracy nad nadzieją 
człowieka. Metoda ironii to próba zwalczenia czegoś, co niektórzy 
uważają za gorsze od grzechu, mianowicie głupoty. Złego zdarza się 
bowiem naprawić, a głupiego rzadko. Z głupoty nie wychodzi się przez 
pouczenie, tylko przez nawrócenie, czyli fundamentalną przemianę 
całej osobowości. Porządkowanie to tylko praca wstępna. Sokratejska 
ironia byłaby skuteczna dopiero wtedy, gdyby owa dusza klienta (pa-
cjenta) była rzeczywiście brzemienna myślą. W obrazie zarysowanym 
przez Platona Sokrates przedstawia się jako syn akuszerki, „dzielnej 
i wspaniałej baby Fajnarety”8. Akuszerką bowiem musi być – idę tu 
za tłumaczeniem Władysława Witwickiego – wspaniała baba, która 
urodziła swoje dzieci, ale już nie rodzi9. Sokrates definiował siebie 
jako tego, który będzie pomagał przy rodzeniu: „Sztuka moja różni się 
tym, że mężczyznom, a nie kobietom rodzić pomaga”10.

Sokrates zakłada: ta myśl ma być twoją myślą, a nie moją. To od-
powiednik zastrzeżenia, że sama akuszerka nie rodzi. Sokrates posiada 
wiedzę na temat rodzenia, natomiast to ty masz urodzić swoją myśl, 
akuszer ma ci tylko w tym pomóc. Czy oznacza to, że ów doradca filo-
zoficzny sam nie ma myśleć? Byłoby to zgodne z zaleceniem Witolda 
Gombrowicza, który twierdził: „Nie jestem ja na tyle szalonym, żebym 
w Dzisiejszych Czasach co mniemał, albo i nie mniemał”11. Czy tera-
peuta ma prawo mniemać? Niewątpliwie ma, ale to mniemanie ma być 
przedmiotem debaty, a nie pouczenia. Choć oczywiście sama prawda nie 
jest przedmiotem negocjacji: albo coś jest prawdziwe, albo nie, jednak 
dochodzenie do niej stanowi trudny i złożony proces.

Te kilka myśli starego Sokratesa posłużyło do zilustrowania tematu 
tych rozważań. Dodajmy jeszcze cytat z Epikura: „Pusta jest mowa filo-
zofa, dzięki której nie można wyleczyć żadnego cierpienia człowieka”. 

7 G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 1, tłum. E.I. Zieliński, Lublin 1993, 
s. 378.

8 Platon, Parmenides. Teajtet, tłum. W. Witwicki, Kęty 2002, 149, s. 102.
9 Zob. tamże, s. 103.
10 Tamże, VII C, s. 104.
11 W. Gombrowicz, Transatlantyk, Kraków – Wrocław 1986, s. 14.
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I jeszcze: „Również i sztuka lekarska jest bezcelowa, jeśli nie wypędza 
z ciała chorób; tak i nie ma korzyści z filozofii, jeśli nie wypędza ona 
z duszy cierpień”. Sokrates zajęty był nie tyle wypędzaniem cierpienia, 
co wydobywaniem myśli, przynajmniej tej jednej, która właśnie się 
rodziła w głowie jego rozmówcy. Epikur powiadał, że nie ma żadnej 
korzyści z filozofii, jeśli nie wypędza ona z duszy cierpień. Rozma-
wiając z terapeutami, często odnoszę wrażenie, że ich doświadczenia 
są podobne do doświadczeń lekarzy. Czy dotyczy to także filozofów?

Odwołam się tu do swojego przeżycia, już nie psychoterapeutycz-
nego, ale pneumoterapeutycznego, czyli do leczenia ducha. Sprawa 
była rzeczywiście poważna; poproszono mnie, abym porozmawiał 
z piętnastoletnim chłopcem, który umierał na ciężką chorobę i płakał, 
ponieważ odczuwał wielki ból. Przyszedł lekarz, dał mu lek uśmierzający 
i potem, na korytarzu, wdałem się z nim w rozmowę. Powiedziałem, że 
bardzo mu zazdroszczę, że ma możliwość bezpośredniego udzielania 
pomocy w postaci tego zastrzyku. A on na to: „Proszę księdza, ja mogę 
dać tylko zastrzyk”.

W terapii można doprowadzić do wykrycia źródeł różnych napięć, 
zlikwidować konflikty z młodości, okaleczenia. Niemniej jednak tera-
peuta psycholog w pewnym momencie prawdopodobnie stanie wobec 
problemów zupełnie fundamentalnych: śmierci, życia i tym podobnych. 
Dlatego ci, co twierdzą, że doradztwo filozoficzne jest konieczne, biorą 
na siebie ciężar poszukiwania możliwości odpowiedzi na takie pytania. 
Filozofowie starożytni widzieli to bardzo dobrze. Seneka mówił:

Rozum twój osiągnie ostatecznie dużo, jeśli zdoła usunąć tę tylko część smutku, 
która jest nadmierna i zbędna. Nikt jednak nie powinien ani spodziewać się, ani 
pragnąć, aby rozum pozwolił nam nie odczuwać w ogóle żadnego smutku. Niech 
raczej utrzyma on taką miarę, żeby nas nie zbliżała ani do obojętności, ani do 
szału rozpaczy; i niechaj nas zachowa w stanie, jaki cechuje człowieka o tkliwym, 
ale i zrównoważonym usposobieniu. Niechaj płyną łzy, ale niech i one ustaną; 
niechaj z głębi serca dobywają się jęki, lecz niech i one się skończą…12

W pewnym sensie to klęska stoika, który głosił apateię, czyli opanowa-
nie wszelkiej emocjonalności. Seneka wyznacza jej tu granice: można 
w pewnym sensie starać się zaradzić smutkowi, ale on zawsze będzie 
obecny, gdyż jest bardzo głęboko wpisany w naturę człowieka.

12 L.A. Seneka, O pocieszeniu do Polibiusza [w:] tegoż, Myśli…, s. 237.
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W rozprawie Karla Jaspersa na temat psychoterapii najciekawszy 
wydaje się fragment przytoczony z Makbeta Williama Szekspira. Kiedy 
Makbet zażądał od lekarzy, aby uleczyli jego żonę z szaleństwa, jeden 
z nich odpowiedział:

LEKARZ
Nie tyle
Chora jest panie, ile udręczona
Osobliwszymi widzeniami, które
Nie pozwalają jej użyć spoczynku.

MAKBET
Wylecz ją z tego! Nie jesteśli zdolnym
Poradzić chorym na duszy? Głęboko
Zakorzeniony smutek wyrwać z myśli?
Wygnać zalęgłe w mózgu niepokoje?
I antydotem zapomnienia wyprzeć
Z uciśnionego łona ten tłok, który
Przygniata serce?

LEKARZ
W takich razach chory
Musi sam sobie poradzić13.

Czy jednak problem Lady Makbet był jedynie problemem wylęgłych 
w mózgu niepokojów? Czy psychoterapia ma polegać na powiedze-
niu jej, że nie ma krwi na rękach? Ma być „antydotem zapomnienia”, 
czyli środkiem na zapomnienie? Myślę, że zarówno taka psychoterapia, 
jak i psychoterapeuta nie spełnialiby swojej roli, gdyby sprowadzali tę 
dolegliwość wyłącznie do jakiegoś dyskomfortu psychicznego, który 
można przezwyciężyć przy pomocy autotreningu. Lady Makbet ogar-
nięta szałem jest prawdziwsza niż wtedy, gdyby udawała, że nic się 
nie stało. Zdaniem Karla Jaspersa, który z wykształcenia był lekarzem 
psychiatrą, zarówno filozofia, jak i psychoterapia musi zdawać sobie 
sprawę z granic swych kompetencji i możliwości nawet wówczas, kiedy 
jest rozumiana jako owo doradztwo. Być może obciążające dla terapeuty, 
ale jednocześnie niesłychanie istotne jest to, co on nazywa komunikacją 

13 W. Szekspir, Makbet, tłum. J. Paszkowski [w:] tegoż, Tragedie, tłum. J. Pasz-
kowski, L. Ulrich, Warszawa 1973, s. 808.
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miłości pomiędzy terapeutą a klientem. Zdaję sobie sprawę z wszystkich 
trudności praktycznych, jakie są z tym związane, i chyba nie miałoby to 
polegać tym, aby terapeuta w sensie emocjonalnym brał na siebie do-
znania klienta czy pacjenta. Komunikacja miłości musi więc mieć dużo 
bardziej dojrzały sens. Rozumiem to jako poczucie odpowiedzialności 
za tego oto człowieka w jego jedyności i niepowtarzalności. W tym 
momencie przełożyłbym tę filozoficzno-poradniczą i psychoterapeu-
tyczną relację, o której mówił Jaspers, na język teologiczny. Biblia bar-
dzo często mówi, że tym, co człowieka wierzącego najbardziej chroni 
przed rutyną, jest bojaźń Boża, albowiem nie pozwala człowiekowi stać 
się właścicielem Pana Boga i mieć do Niego stosunek protekcjonalny. 
Ksiądz, który straci bojaźń Bożą, staje się fachowcem wykonującym 
jedynie puste gesty. W tej chwili jako doradca filozoficzny, chciałbym 
uświadomić przyszłym terapeutom, że powinni mieć w sobie „bojaźń 
człowieka”, analogicznie do bojaźni Bożej. To znaczy, że psychotera-
peuta powinien zdawać sobie sprawę, że człowiek jest tajemnicą, do 
której należy podchodzić z wielką delikatnością, by jej nie zranić. A to 
wymaga nie sentymentalnego współczucia, a pewnej i zdecydowanej ręki, 
i tej właśnie „bojaźni człowieka”. To, co nazwałem bojaźnią człowieka, 
Jaspers określił nieco inaczej. Rzetelne nastawienie psychoterapeutyczne 
wymaga według niego uznania nieusuwalności tkwiącego w człowieku 

„osobowego rdzenia”.
Jak zatem widać, również wśród współczesnych nurtów filozoficz-

nych można znaleźć takie, które dają bardzo solidny fundament inte-
lektualny, myślowy, także aksjologiczny, który mógłby stanowić pole 
do przemyśleń dla terapeutów i filozofów. Wydaje mi się, że przyjaźń 
księdza profesora Józefa Tischnera z profesorem Antonim Kępińskim 
może być w tym sensie emblematyczna, wzorcowa. Wielki terapeuta, 
wychowawca, a w ostatnim okresie swego życia i pisarz, Antoni Kę-
piński, czerpał z refleksji filozoficznej nurtu, w którym również zanu-
rzony był Tischner, to znaczy w szeroko rozumianej filozofii dialogu. 
Wielu krakowskich terapeutów, którzy wyszli ze szkoły Antoniego 
Kępińskiego, wyraźnie opowiada się za koniecznością podtrzymania 
łączności tego typu filozofii z taką pracą z człowiekiem, która ma mu 
przynieść konkretną pomoc.

Również w tym kontekście byłoby potrzebne odświeżenie naszego 
myślenia na temat etyki. Nie jest ona przecież tylko zbiorem zasad 
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i formuł, lecz – w nawiązaniu do etymologii tego słowa – sztuką budo-
wania człowieka i tej przestrzeni, w której człowiek może siebie odkryć. 
Polega nie tyle na realizacji przepisów, co na odpowiedzialności za 
drugiego. Józef  Tischner za Emmanuelem Levinasem mówił o powin-
ności wobec twarzy, która ukazuje się nam jako bezbronna. Szczególnie 
bezbronny jest człowiek cierpiący. Powinność wobec człowieka musi 
być tym mocniej akcentowana, im bardziej jest on bezbronny. Levinas 
posługiwał się trójmianem biblijnym: najbardziej bezbronni to sierota, 
cudzoziemiec i wdowa – oto skrótowy opis tych, którzy najbardziej 
wymagają od nas podjęcia za nich odpowiedzialności. W tej odpo-
wiedzialności nie powinniśmy oczekiwać żadnej symetryczności (na 
tym zresztą polega osobliwość myślenia Levinasa). Dlaczego? Dlatego.





Postmodernizm: religijne gry językowe

Gdy patrzymy na świat z perspektywy postmodernistycznej, w której – 
idąc za tezą Jeana-François Lyotarda – nie ma już mowy o jednej me-
tanarracji, okazuje się, że żyjemy w świecie polimitycznym, w świecie 
wielu mitów, które mają pretensje do bycia równoważnymi. W myśleniu 
o Bogu wyraża się to w swoistym politeizmie.

Co ten politeizm miałby oznaczać? Oczywiście nie jest to prosty 
nawrót do pierwotnej religii, zwanej czasami kosmiczną, czy też do 
konkretnego politeizmu. Sądzę, że tę sytuację kulturową, w jakiej się 
znaleźliśmy, dobrze oddaje przykład z życia moich znajomych, którzy 
wyemigrowali do Szwecji. Ich dzieci są w różnym wieku, jedno więc 
poszło do szkoły podstawowej, drugie uczęszczało do szwedzkich od-
powiedników naszego gimnazjum i liceum. Należy zaznaczyć, iż na 
południu tego kraju, zwłaszcza w Göteborgu, sami Szwedzi stanowią 
mniejszość. W podstawówce od razu wyniknął spór. Małe dzieci przy-
chodziły z domów o różnych tradycjach religijnych. Polacy byli katolika-
mi, Szwedzi w większości luteranami, liczną grupę stanowiły też dzieci 
z rodzin muzułmańskich. Zaistniała sytuacja przypominała wojnę religij-
ną. Wszystkie dzieci reprezentowały bowiem mocne poglądy wyniesione 
z domu, co prowadziło do licznych zatargów. Na poziomie gimnazjum 
dzieci przestały rozmawiać na te tematy, aby zająć się tym, co dla nich 
wspólne: matematyką, historią, piłką nożną. Religia została wycofana 
do sfer domowych. Natomiast na poziomie liceum wszyscy stwierdzili, 
że w ogóle nie ma o czym rozmawiać: jak chcesz, możesz mieć swojego 
Boga, a jak nie chcesz, to nie musisz mieć żadnego. Sprawy religii to sfera 
tylko i wyłącznie prywatna. Sytuacja, w której „każdy ma swojego Boga”, 
to właśnie sytuacja swoistego polimityzmu, czyli wielości opowieści.
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Spróbujmy przyjrzeć się samemu pojęciu postmodernizmu. Niektó-
rych myślicieli określa się mianem postmodernistów, ale rzadko któryś 
z nich sam siebie tak nazywa. Kiedy pada pytanie o postmodernizm, 
najwygodniej jest wskazać na kolegę jako specjalistę w tej dziedzinie. 
Jedynie Jean-François Lyotard, który wprowadził ten termin do filozofii 
i w 1979 roku umieścił go w tytule swojej książki La Condition postmo-
derne1, z lubością określał siebie jako postmodernistę. Na ogół przez 
postmodernizm rozumie się „myśl, która zrywa z duchem oświecenia”. 
Nie jest to pełna definicja, choć rzeczywiście w tym kierunku następuje 
odejście od ducha scjentyzmu, racjonalizmu, naturalizmu i swoistej 
utopii społecznej. Światopogląd oświeceniowy zakładał, że świat dzięki 
swej konstrukcji staje się coraz lepszy. Musimy jedynie pójść po rozum 
do głowy, aby coraz lepiej go urządzać.

Niewątpliwie jednym z wymiarów myśli postmodernistycznej jest 
kryzys idei postępu czy też ograniczanie go jedynie do sfery techno-
logicznej. Istnieją jednak myśliciele twierdzący, że postmodernizm to 
próba odejścia od całej europejskiej tradycji intelektualnej, zapoczątko-
wanej przez Sokratesa, Platona i Arystotelesa. Gdyby przyjąć taką tezę, 
to niewątpliwie za pierwszego modernistę uznać należałoby Friedricha 
Nietzschego, ze względu na jego program odrzucenia całej filozofii 
posokratejskiej (przede wszystkim platońskiej).

Tradycja filozofii helleńskiej, która przez dwa i pół tysiąca lat orga-
nizowała myślenie w Europie, była ufundowana na – jak pisze Ryszard 
Legutko – mocnej metafizyce, a więc na przekonaniu, że w świecie 
istnieje obiektywny ład2. Świat jest logiczny, a prawa myślenia odpo-
wiadają prawom bytu. Istnieją pewne podstawowe zasady zarówno bytu, 
jak i myślenia, które pozwalają nam tę rzeczywistość rozpoznać. Ten 
porządek w sensie mocnym dotyczy również ładu moralnego: zasady 
etyczne nie są wynikiem konwencji, lecz wynikają z samej struktury 
rzeczywistości. Ów ład możemy opisać przy pomocy języka i pojęć 
rozumowych. Postmoderniści natomiast odrzucają nie tylko pojęcie 
ładu, ale w ogóle mocne pojęcie przedmiotu (rzeczywistość wymyka 

1 J.F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, tłum. M. Ko-
walska, J. Migasiński, Warszawa 1997.

2 R. Legutko, Postmodernizm, http://www.ipsir.uw.edu.pl/UserFiles/File/Kate-
dra_Socjologii_Norm/TEKSTY/RLegutko_Postmodernizm.pdf [dostęp: 16.12.2017].
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się trwałej kategoryzacji), a nawet podmiotu. Stara tradycja filozoficzna, 
choć rozpisana na wiele szkół, uwikłana w nieustanne spory, posiadała 
jednak zbiór tez wspólnych dla wszystkich możliwych odłamów. Zda-
niem postmodernistów należy porzucić to dotychczasowe spojrzenie 
i wszystkie kategorie, którymi posługiwaliśmy się dotąd. U podstaw 
myślenia metafizycznego stoi bowiem przekonanie, iż można wskazać 
na zasady, podstawy – coś, co po niemiecku nazywa się der Grund – fun-
dament całej rzeczywistości. Dla różnych szkół określanych terminem 

„postmodernizm” charakterystyczne jest przekonanie o bezzasadności ta-
kiego myślenia. Jeden z filozofów, Odo Marquard, powiedział, że trzeba 
odejść od „filozofii pierwszych zasad” – zasady tożsamości, wyłączonego 
środka oraz innych podstawowych zasad logicznych, interpretowanych 
także jako zasady bytu. Posługiwanie się nimi utrwala jedynie nasze 
złudzenia. Złudzeniem jest również przekonanie o istnieniu ostatecznej 
racji, która wyjaśniałaby naszą rzeczywistość. Musimy nauczyć się żyć, 
myśleć, tworzyć przy pełnej świadomości powszechnej bezpodstawności.

Tyle bardzo ogólnej charakterystyki postmodernizmu. Zwrócę teraz 
uwagę na kilku myślicieli, po to, by następnie pokazać, jakie jest miejsce 
religii w wyznawanej przez nich filozofii.

Teorie zaproponowane przez francuskich myślicieli, których najczę-
ściej określa się mianem postmodernistów ( Jeana-François Lyotarda, 
Jacques’a Derridę, Gilles’a Deleuze’a), stanowiły punkt odniesienia 
dla okrzyków o wyzwolenie człowieka spod wszelkich form przymusu. 
Można powiedzieć, że myśliciele ci starali się połączyć Karola Marksa 
z Sigmundem Freudem. Duża część intelektualnej elity francuskiej przez 
jakiś czas opowiadała się za marksizmem, zbliżając się do myślenia nie 
tyle lewicowego, co wręcz komunistycznego. Jean-Paul Sartre, wiedząc 
o istnieniu łagrów w Związku Radzieckim, nie pozwalał nagłaśniać te-
go faktu. Tłumaczył, że przyniosłoby to szkodę „ojczyźnie wszystkich 
robotników, jaką jest Związek Sowiecki”, z czego zresztą wynikł jego 
spór z Albertem Camusem. Rozczarowanie przyszło, kiedy w latach 
1976 – 1977 Francuzi przeczytali Aleksandra Sołżenicyna. Wówczas ujaw-
niły się utopijny charakter myśli marksistowskiej, nadzieja na wspaniałą 
nowoczesność, i znów trzeba było szukać czegoś nowego. Rzucone 
zostało hasło budowania post-nowoczesności, czyli postmodernizmu.

Zdaniem Lyotarda postmodernizm oznacza pożegnanie „wielkich 
narracji”. Wielkie narracje są to wszystkie opowieści, które mają za 
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zadanie nadawać sens światu. Taką wielką opowieścią będzie każda 
tradycja religijna. Będą nią również filozofie i ideologie próbujące wyja-
śniać rzeczywistość. Każda z tych narracji – twierdził Lyotard – jest siłą 
rzeczy totalitarna, albowiem rości sobie prawo do prawdy, i to wyłącznej 
prawdy. Właściwie wszyscy postmoderniści podzielają postawioną przez 
Lyotarda tezę o tak zwanym białym terrorze prawdy. Na czym on po-
lega? Jeżeli jesteś przekonany, że opowieść, która dla ciebie nadaje sens 
światu, jest jedynie prawdziwa, tym samym wykluczasz moją opowieść. 
Każda prawda jest jednocześnie tezą wypowiedzianą przeciwko innej 
prawdzie. Tymczasem powinny one współistnieć ze sobą.

Lyotard opowiadał się za przywróceniem „kobiecego sposobu my-
ślenia”. Intuicyjnie można powiedzieć, że myślenie „męskie”, czyli fal-
liczne, jest gwałtowne, zawiera się w nim swego rodzaju przemoc. 
Natomiast myślenie kobiece charakteryzuje skłonność do zgody na 
różnicę w poglądach. Innymi słowy, stanowi ono wezwanie do takiego 
ułożenia relacji między ludźmi, aby mogły ze sobą współistnieć różne 
opowieści. Musimy wreszcie pogodzić się z faktem, że żyjemy w świe-
cie rozproszonym i fragmentarycznym. Należy odejść od złudzenia, że 
możliwe jest znalezienie jednej opowieści, która wyjaśniałaby wszystko 
albo przynajmniej bardzo dużo. Wraz z upadkiem wielkich narracji, 
wielkich ideologii upadła kategoria całości i jednej prawdy, dzięki czemu 
odsłonił się horyzont wielości i różnorodności. I dobrze się stało, gdyż 
tylko taki świat może nam gwarantować wolność.

Gilles Deleuze w pracy Anty-Edyp. Kapitalizm i schizofrenia, napi-
sanej wspólnie z lekarzem psychiatrą Félixem Guattarim, zgadzał się 
z Lyotardem co do tego, że trzeba skończyć również i z tą metanar-
racją, którą wysnuł Freud. Psychoanaliza nie jest żadnym narzędziem 
wyjaśniania rzeczywistości, lecz kolejną ideologią. Należy więc zerwać 
z historią o małym chłopczyku, który w dusznym mieszczańskim 
mieszkaniu miota się stale pomiędzy pragnieniem matki a chęcią za-
bicia ojca. Freud, zdaniem Deleuze’a i Guattariego, odciął pragnienie 
od rzeczywistości, odebrał chceniu jego pierwotną twórczą moc, dając 
mu możliwość realizacji jedynie w fikcji snu. Deleuze proponował, by 
w miejsce Edypa wprowadzić nowy typ bohatera o imieniu Schizo. Schi-
zo jest nomadą. Wędruje bez celu i bez sensu. Klasyczne metanarracje 
posługiwały się metaforą drogi ku czemuś zmierzającej, przebiegającej 
między punktami orientacyjnymi, w pewnym porządku. Tymczasem 
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Schizo nie ma celu, a na jego drodze (o ile w ogóle jeszcze można ją 
tak nazwać) brakuje miejsc wydzielonych. Dzięki temu uwalnia się on 
od wszelkich form przymusu i wyzwala swoją kreatywność. Takie ma 
być „myślenie nomadyczne”, stale przemieszczające się, porzucające 
utarte szlaki, znane tereny. Niewiodące ku niczemu, raczej odchodzące 
skądś. Przestrzeni, w jakiej się porusza, lepiej odpowiadałaby metafora 
kłącza (rhisome), w którym nie ma centrum i obrzeży, niż drzewa. We-
dług Deleuze’a myślenie nomadyczne to myślenie wykraczające poza 
opozycje dualne, realizujące się w nieznacznych przesunięciach sensu.

Jacques Derrida był myślicielem, który odnosił się wprost do rze-
czywistości religijnej. Metodę swojej pracy określił jako dekonstruk-
cjonizm. To rodzaj rewizji, której troską jest, by myślenie filozoficzne 
nigdy nie popadło w rutynę. Derrida był bardzo pilnym czytelnikiem 
Martina Heideggera prowadzącego namysł nad sensem całej metafizy-
ki europejskiej, w której – jak sam twierdził – doszło do zapomnienia 
o bardzo istotnym wymiarze rzeczywistości, jakim jest bycie. Zdaniem 
Derridy właśnie Heidegger dokonał de(kon)strukcji europejskiej tra-
dycji metafizycznej.

Sam Derrida czytał przede wszystkim teksty poświęcone języko-
wi: Fajdrosa Platona, Rozprawę o pochodzeniu języków Jeana-Jacques’a 
Rousseau czy Kurs językoznawstwa ogólnego Ferdinanda de Saussure’a. 
Twierdził, że u podstaw tradycyjnego uznania prymatu mowy nad pi-
smem kryje się idea obecności. Uznajemy zwykle, że mowa jest bezpo-
średnim wyrazem logosu myślanego, współczesnym z jego znaczeniem, 
podczas gdy pismo dopiero później pojawia się na scenie jako groźny 
substytut mowy, który może zwodzić co do intencji wypowiadające-
go się, gdyż te nie są już „tu oto obecne”. Początki takiej idei Derrida 
odnajdywał w pierwszej części Fajdrosa, Sokrates opowiadał tam mit 
o egipskim królu Thamusie, któremu przedstawiona została propozycja 
otrzymania pisma od boga Theutha. Król po namyśle zdecydował się ją 
odrzucić, uznając, że pismo jest czymś gorszym od słowa mówionego.

Zdaniem Derridy przekonanie o nadrzędności mowy nad pismem 
jest błędne: znaki dźwiękowe, podobnie jak pisane, są arbitralne, ma-
terialne i uzależnione od systemu. Trzeba opracować zupełnie nowe 
metody interpretacji tekstu, oparte nie na opozycjach binarnych, pro-
ponowanych przez metafizykę klasyczną, lecz na różnicowaniu znaczeń. 
Umożliwia to sam charakter pisma, które posiada moc ujawniania 
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twórczości. To właśnie pismo pokazuje, że sens nie jest bezpośrednio 
udostępniającą się intelektualnemu oglądowi istotą rzeczy. Główną 
intencją dekonstrukcjonizmu będzie więc zakwestionowanie przeko-
nania o wtórnym statusie znaku, z czym wiąże się podanie w wątpli-
wość a rozumienia sensu bycia jako samo-obecności. Trzeba zerwać 
z „logocentryzmem” i metafizyką obecności. Narzędziem tego zerwania 
Derrida proponował uczynić myślenie „różni”, czystej różnicy, perma-
nentnego ruchu różnienia. „Różnia to ciągła nieobecność obecnego, 
umykanie od… i odsyłanie do… […] Różnia to także niemożliwość 
jednoznacznego rozstrzygnięcia czegokolwiek, nieustanne jego za-
wieszenie, wskazanie, że obecność jest zawsze spóźniona wobec samej 
siebie i od siebie oddzielona”3.

Derrida do koncepcji różni dochodził na podstawie analizy znaku. 
Istota znaku polega na odsyłaniu poza siebie. Derrida powiedział więcej: 
jest to permanentne odsyłanie, bowiem przedmiot odesłania również 
wskazuje poza siebie. W gruncie rzeczy mamy więc do czynienia z nie-
ustannym ruchem, który wydaje się nie mieć początku ani końca. To 
doprowadziło Derridę do stwierdzenia, że ostatecznie nie istnieje sam 
przedmiot znaczony (byt, sens), ale jedynie gra pisma, ruch odsyłania 
znaków do znaków. Bezcelowe jest więc szukanie absolutnego początku.

Kiedy patrzymy na tekst, widzimy znaki słowne i prześwit pustych 
miejsc pomiędzy nimi. Zdaniem Derridy ta „biel pustej kartki” ma 
do spełnienia ważną funkcję: są to ślady nieusuwalnej nieobecności 
Tożsamego, ślady po „bezpowrotnie umarłych bogach”. A zatem: to, 
co znaczone, nie istnieje.

W jaki sposób Derrida odnosił zasadę dekonstrukcji do religii? 
Czynił to przede wszystkim w swojej wypowiedzi Wiara i wiedza, 
zamieszczonej w pracy Religia, będącej zapisem seminarium zorgani-
zowanego na Capri w 1975 roku, w którym brali udział także Gianni 
Vattimo czy Hans-Georg Gadamer4. W przeciwieństwie do narracji 
świecko-ateistycznej, głoszącej, że religia skończy się wraz z nadejściem 

3 H. Perkowska, Bóg filozofów XX wieku. Wybrane koncepcje, Warszawa – Poznań 
2001, s. 397.

4 J. Derrida, Wiara i wiedza. Dwa źródła religii w obrębie samego rozumu [w:] 
J. Derrida, G. Vattimo i in., Religia, tłum. R. Reszke, E. Łukaszyk i in., Warszawa 
1999.
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nowoczesności, myśl postmoderny konstatuje, że tego końca wcale nie 
widać. Religijność raczej powraca, ale inaczej niż dotąd.

Jak zatem dziś mówić o religii?
Po pierwsze, powinniśmy zdać sobie sprawę, że nasze rozumienie 

istoty religii jest bardzo problematyczne, gdyż obciążone naszym, to 
znaczy europejskim, „charakterem pisma”. Dalej wskazywał Derrida na 
ambiwalentny stosunek religii do świata: jednocześnie „wrogi”, a z dru-
giej strony charakteryzujący się dążeniem do przekroczenia go, przy 
wykorzystaniu środków, które sam świat proponuje. Derrida nie uważał 
nawrotu religijności za coś niespodziewanego, przeciwnie, twierdził, że 
racjonalna krytyka nie mogła spowodować odejścia religii, ponieważ 
zarówno wiara religijna, jak i rozum metafizyczny mają wspólne źródło: 
jest nim przekonanie o istnieniu arche. Wiara i rozum znajdują się na 
wspólnej drodze do celu ujętego w metaforze źródła światła. Wobec 
tego krytyczny rozum nie tylko nie sprzeciwia się religii, ale „unosi ją, 
wspiera i zakłada”5.

Myślenie o religii Derrida zaczynał podobnie jak Immanuel Kant: 
od zawieszenia wyznaczników religii pozytywnej: dogmatu, ortodok-
sji, autorytetu. Dzięki temu eksperymentowi myślowemu uzyskujemy 

„religię w obrębie samego rozumu”; to, co Kant nazywał „wiarą reflek-
syjną”. Zdaniem Derridy jest to religia ujmowana jako pustynia, bez 
odniesień, odwołań, bez punktów orientacyjnych i jako taka stanowi 
zapowiedź Nietzscheańskiej „śmierci Boga”. W gruncie rzeczy chodzi 
o to, aby żyć tak, jakby Bóg nie istniał, bez oczekiwania na nagrodę. 
I takie podejście miałoby być, zdaniem Derridy, wynikiem chrześci-
jaństwa, które pojęciem bezinteresowności rozdzieliło cnotę i szczęście 
(wynagradzającą zapłatę). Pomiędzy bytem a powinnością rozwiera się 
więc przepaść. Próbując ją rozjaśnić, Derrida wprowadził dwa elemen-
ty: element mesjański oraz element, który nazwał chora. Unikał jednak 
konsekwentnie metafizycznych rozdzieleń binarnych: mesjańskość 
i chora pozostają w ciągłym napięciu, różnią się, ale i wzajemnie odbi-
jają się w sobie. Ich relacja wskazuje na nieustanną grę między tym, co 
religijne, a tym, co świeckie.

Przy opisie elementu mesjańskiego Derrida odwoływał się do – moż-
na powiedzieć – analiz socjologicznych. Pytał o możliwości zaistnienia 

5 Tamże, s. 43.
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więzi społecznej. Właśnie ona objawia nam to, co mesjańskie: „Otwar-
cie na nieprzewidywalne możliwości przyszłości, na przyjście innego 
jako nadejście sprawiedliwości, lecz bez horyzontu oczekiwania i bez 
profetycznej zapowiedzi”6. Emmanuel Levinas swoją pracę Całość i nie-
skończoność zaczął zdaniem: „Tu nie ma prawdziwego życia”7. Derrida 
twierdził podobnie, że to życie – życie sprawiedliwe – jest ciągle jeszcze 
nieobecne, ale możemy mieć nadzieję, że zaistnieje. I tylko tyle. Należy 
odejść od myślenia o religii w kategorii dogmatu czy w kategorii jakiejś 
historii zbawienia, także pretensji do wiedzy. To, co mamy, to jedynie 
niewyprowadzalna logicznie z bytu powinność w stosunku do innych.

Czym jest chora? Słowo to pochodzi z języka greckiego, używał go 
już Platon w Timajosie. Tam chora oznaczała coś w rodzaju struktury. 
Sam Derrida mówił, że nie potrafi tego pojęcia zdefiniować. „Ale je-
żeli miałbym coś powiedzieć, to jest czysta kartka papieru, na której 
pisze się jakieś pismo”8. Kartka jest jego warunkiem, ale nigdy nie daje 
się przekształcić w pismo: nie jest „ani Bytem, ani Dobrem, ani Bogiem, 
ani Człowiekiem, ani Historią. Będzie się im zawsze opierać, bo zawsze 
była i będzie […] miejscem samym nieskończonego oporu, nieskoń-
czenie niewzruszonego pozostawania: całkiem innym bez twarzy”9.

Dostrzegamy tu ślad lektur Levinasa. Ale dla niego Twarz była śla-
dem wiodącym ku Bogu. O ile u Levinasa mamy do czynienia z bardzo 
radykalną teologią negatywną, jednak bez odrzucenia rzeczywistości 
Boga, to Derrida poszedł dalej. Kierunek wyznaczany przez chorę 
oznacza „coś innego bez twarzy”, czemu nie można przypisać żadnej 
rzeczywistości. To samo serce nicości. Chora wydaje się podwójnie war-
tościowana: z jednej strony stanowi „opór” wobec strony aksjologicznej 
(mesjańskiej), z drugiej uczy tolerancji jako szanowania dystansu, sza-
nowania inności Innych, niedającej się nigdy sprowadzić do tożsamości.

Jedynie w tym sensie można mówić o pewnej propozycji odrodze-
nia się metanarracji religijnej. Miałaby ona charakter etyczny, mówiący 
o poczuciu powinności. Pod tym względem bardzo wyraźnie Derrida 

6 Tamże, s. 27.
7 E. Levinas, Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, tłum. M. Kowalska, 

Warszawa 1998, s. 18.
8 J. Derrida, Wiara i wiedza…, s. 32.
9 Tamże.
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nawiązywał do Kanta, próbując myśleć o religii nie dogmatycznie, lecz 
na sposób racjonalny. Rezultatem, podobnie jak u Kanta, jest sprowa-
dzenie wymiaru religijnego do wymiaru powinnościowego. „Właściwe 
rozumienie religii to rozumienie jej jako tego wymiaru ludzkiego by-
cia-w-świecie, który zasadza się na pierwotnym rozdzieleniu ludzkich 
podmiotów od siebie, po to, by mogła między nimi ukonstytuować się 
więź zapytywania i odpowiadania”10.

Za nazwanie go postmodernistą obraziłby się wspomniany już nie-
miecki myśliciel Odo Marquard, autor między innymi przełożonego na 
język polski zbioru rozpraw Rozstanie z filozofią pierwszych zasad  11. Jedna 
z tych rozpraw została zatytułowana Pochwała politeizmu. Marquard 
nie wierzył w nagą prawdę (pierwszy rozdział nosi tytuł Zwątpienie 
w striptease), w nasz bezpośredni do niej dostęp. Podobnie jak inni post-
moderniści twierdził, że nie mamy takich narzędzi poznawczych, które 
mogłyby nam odsłonić samą prawdę. Mamy tylko różne perspektywy, 
z których spoglądamy na rzeczywistość. Nie możemy jednak żyć bez 
mitów. To one dają nam orientację w rzeczywistości, odpowiadają na 
pewne praktyczne i teoretyczne pytania. Nie należy rozstrzygać, w ja-
kiej relacji do prawdy pozostają, należy pytać o ich skuteczność. Są 
wśród nich mity, które leczą, są też mity trujące. Mitem trującym jest 
zawsze monomit, mający na celu podporządkowanie sobie wszystkich 
innych mitów. Jako przykład podał Marquard obowiązujący od czasów 
oświecenia mit koniecznego postępu, który narzuca wszystkim ten 
sam model rozwoju. Swoistą formą realizacji takiego mitu był fakt, że 
w krajach afrykańskich, tam, gdzie zapanował system socjalistyczny, 
zawsze zaczynano budowę od hut i produkcji stali, trzeba było bowiem 
zrealizować mit postępu. Mity, które sobie podporządkowują inne mity, 
są bardzo groźne, mówił Marquard.

W kulturze europejskiej, według niego, takim wielkim mitem był mo-
noteizm judeochrześcijański, który zajął miejsce zdrowego politeizmu. 
Politeizm miał tę dobrą stronę, że gdy jakiś bóg nie podobał się człowie-
kowi, to mógł on wymyślić sobie innego. W ten sposób mity „trzymały 
się nawzajem w szachu”. Rzymianie, którzy nie przyjęli chrześcijaństwa, 

10 H. Perkowska, Bóg filozofów…, s. 412.
11 O. Marquard, Rozstanie z filozofią pierwszych zasad. Studia filozoficzne, tłum. 

K. Krzemieniowa, Warszawa 1994.



260 II. Spory i debaty

stawiali posążek Chrystusa obok innych i co to komu przeszkadzało? 
Dlaczego chrześcijanie zniszczyli wszystkich innych bogów? Sytuacja 
monomityczności ponadto kulturowo zubaża. Dzisiaj trzeba przywró-
cić „oświeconą polimityczność”12. Jej przykładem jest podział władz 
na sądowniczą, ustawodawczą i wykonawczą. Z monomitycznością 
mamy do czynienia wtedy, gdy jest jeden król, który jest jednocześnie 
wszystkim: sam stanowi prawo, sam rządzi i sam sądzi. W naszej kul-
turze oświeconego postmodernizmu powinniśmy zafundować sobie 
polimityczność. Wiara w jednego Boga (monoteizm) zagraża wielości 
opowieści, gwarantującej nam wolność. Wszystkie „mono” będą pro-
wadziły do zaprzeczenia wolności, do totalitaryzmu.

Ideę polimityczności na gruncie teologii chrześcijańskiej dość ory-
ginalnie stosuje angielski duchowny Don Cupitt w książce Po Bogu. Od 
tradycyjnej wiary po nową wizję religii. O przyszłości religii 13. Na czym 
polega ta oryginalność? Don Cupitt powiada, że trzeba pogodzić się 
z ogłoszonym przez Nietzschego faktem, że Bóg umarł. Ale czy to 
oznacza, że mamy odrzucić religię? Nie. „Naprawdę uważam, że można 
nadal kochać Boga po Jego śmierci”14. Autor podaje przykład londyń-
skiego psychoterapeuty, który stosuje metodę leczenia bez nakazów. 
Siedzi w ciemnych okularach za szerokim stołem, podpiera dłońmi 
głowę i trwa nieruchomy w absolutnej ciszy, nic nie mówiąc. Powoduje 
to, że siedzący naprzeciwko pacjent zaczyna się coraz bardziej otwierać. 
Don Cupitt powiada, że w gruncie rzeczy przecież w ten sam sposób 
rozmawiamy z naszymi zmarłymi. „W typowo dziewiętnastowiecz-
nym stylu Nietzsche pisze o kościołach jako grobach Boga, lecz nie 
przychodzi mu na myśl, że pewnego dnia zechcemy pójść do kościoła, 
żeby rozmawiać z Bogiem, jak odwiedzamy groby, by spotkać się ze 
zmarłymi – i z podobną korzyścią”15.

12 Zob. tamże, s. 112.
13 D. Cupitt, Po Bogu. O przyszłości religii. Od tradycyjnej wiary po nową wizję 

religii, tłum. P. Sitarski, Warszawa 1998.
14 Tamże, s. 133.
15 Tamże, s. 135.
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Streszczenie

Czy postać/postaci, w jakich prezentuje się nam dzisiaj religia, można 
określić mianem moderna? Postmoderna? A może postsecular? Profe-
sor Jan Andrzej Kłoczowski OP powstrzymuje się przed udzieleniem 
jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, w zamian skupiając się na 
odsłonięciu źródeł współczesnego myślenia o religii.

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza poświęcona jest wy-
branym postaciom, których refleksja ukształtowała sposób, w jaki dziś 
patrzymy na religię; druga – problemom wyrastającym na przecięciu 
religii i filozofii (między innymi cierpienia, śmierci, wolności).

Publikację otwiera szkic poświęcony postaci Friedricha Nietzschego, 
na którego barki przede wszystkim Kłoczowski składa odpowiedzial-
ność za przemianę spojrzenia na istotę religii i rolę, jaką pełni ona 
w życiu tak pojedynczego człowieka, jak i społeczeństw. Na autorytet 
Nietzschego będą się powoływać chętnie radykalni krytycy religii, jak 
i – paradoksalnie – obrońcy jej pierwotnej „czystości”, Kłoczowski 
zatem stara się rzetelnie odpowiedzieć na pytanie, czy po ogłoszeniu 
śmierci Boga jesteśmy skazani na ateizm, czy też mogą się jeszcze po-
jawić jakieś inne formy religijności.

Szczególne miejsce w części zatytułowanej Budowniczowie zajmują 
myśliciele poszukujący w człowieku religijnego a priori (Ernst Troeltsch, 
Rudolf Otto), którzy uważali religię w pierwszym rzędzie za wydarze-
nie, a nie system doktrynalny, fenomen, który sytuuje się na przecięciu 
tego, co boskie i ludzkie, i urzeczywistnia przez konkretne akty, jakie 
spełnia człowiek religijny. Jest to intuicja bliska samemu autorowi, który 
jednak zauważa jej ograniczenia. Podobnie ma się sprawa z psycholo-
giczną interpretacją aktu religijnego (William James), którą Kłoczowski 
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docenia, lecz uważa za niewystarczającą, jeśli chcemy uchwycić samą 
istotę religii. To jest możliwe tylko na gruncie filozoficznym, i w tej 
kwestii Kłoczowski przyznaje rację Maxowi Schelerowi.

Intuicja, że w wydarzeniu religijnym jest coś nieredukowalnego, co 
nie daje się sprowadzić do tego, co ludzkie, choć w tym, co ludzkie się 
objawiającego, prowadzi Kłoczowskiego do obrony stanowiska Mau-
rice’a Blondela oskarżanego między innymi o „immanentyzm”. Autor 
ukazuje postać tego myśliciela na tle zjawiska zwanego „modernizmem 
katolickim”. Blondel tropi transcendencję w immanencji, dostrzegając 
w dynamizmie człowieka, niezatrzymującego się nigdy na osiągniętych 
celach, otwarcie na pełnię, na dobro doskonałe, którego tylko niejasnym 
przeczuciem jest doświadczenie dóbr szczegółowych.

Wolność, nadzieja, miłość, śmierć to tajemnice (używając termino-
logii wypracowanej przez Gabriela Marcela), w stosunku do których 
zajęcie pozycji dystansu poznawczego nie jest możliwe. W tej samej 
mierze stanowią one przedmiot zainteresowania religii, jak i filozofii. 
Kłoczowski przygląda się im oczami człowieka religijnego i filozofa, 
analizując odpowiedzi udzielane przez obie te dziedziny, nie tracąc 
z oczu faktu, że pytanie o sens tych fenomenów zawsze stawia jednostka, 
konkretny żyjący człowiek.

W tej części książki Kłoczowski próbuje również odkryć sens prze-
mian w obrazie Boga, jakie obserwujemy na przykład w żydowskiej 
refleksji po Auschwitz czy myśli feministycznej. Dostrzega, że re-ima-
ging postulowany przez teolożki feministyczne jest wyrazem chęci 
ukazania Boga bliskiego, zatroskanego o człowieka, w przeciwieństwie 
do którego Bóg klasycznej metafizyki wydaje się niesłychanie odległy, 
wręcz niezainteresowany człowiekiem.

W szkicu Psychoterapia dla filozofów autor wraca do tematyki, która 
w ostatnich latach jego pracy naukowej interesuje go najbardziej: re-
lacji między religią a naukami humanistycznymi, których styk uważa 
za punkt zapalny jednego z najciekawszych i stanowiących największe 
wyzwanie intelektualne sporów współczesności. Kłoczowski postuluje 
współpracę psychoterapeutów i filozofów nurtu „mądrościowego” w pra-
cy nad człowiekiem i stawia pytanie o warunki możliwości zjawiska, 
jakie można zaobserwować od pewnego czasu: doradztwa filozoficznego. 
Ujawnia się przy tym jego głębokie przekonanie, że filozofia może pełnić 
rolę pomocniczą w życiu człowieka, okazuje się przydatna w stawianiu 
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diagnoz i poszukiwaniu środków zaradczych, nie może jednak zastą-
pić indywidualnej decyzji, która należy do sfery tego, co John Henry 
Newman nazwał przyświadczeniem realnym.





Summary

Can the forms in which religion presents itself to us today be described 
as modern? postmodern? or maybe postsecular? Jan Andrzej Kłoczowski 
O.P. concentrates on revealing sources of contemporary thought about 
religion. The first part of the book is dedicated to selected figures who 
have influenced the way in which we look at religion today. The second 
part focuses on problems emerging at the intersection of religion and 
philosophy (suffering, death and freedom).

The opening essay concerns Friedrich Nietzsche, referred to by both 
radical critics of religion and defenders of its original “purity”.

A special place in the part entitled The Constructors is reserved for 
those thinkers who sought in man a religious a priori (Ernst Troeltsch, 
Rudolf Otto), and who considered religion first and foremost as an 
event, rather than a doctrinal system. The author himself is close to 
this intuition, although he points out its limitations. Similarly, he 
appreciates the psychological interpretation of the religious act (Wil-
liam James), but considers it insufficient. This is only possible in the 
realm of philosophy, and Kłoczowski agrees with Max Scheler in this 
respect. He also defends the position of Maurice Blondel, who met 
with accusations of “immanentism”. The author presents the figure of 
this philosopher against the background of the phenomenon known 
as “Catholic modernism”.

Freedom, hope, love, and death are secrets (to use the terminology 
coined by Gabriel Marcel) in relation to which it is impossible to take 
a position of cognitive distance. They are subjects of interest of religion 
and philosophy to the same extent. In this part of the book, Kłoczowski 
also tries to discover the meaning of the transformations in the image of 
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God that one can see, for example, in Jewish reflection post-Auschwitz, 
or in feminist thought. He recognises that the re-imaging postulated by 
feminist theologians is an expression of a desire to show God as close, 
paying attention to man; as opposed to the God of classical metaphy-
sics, who seems to be extremely distanced, even disinterested in man. 
In the essay Psychotherapy for philosophers, the author writes about the 
relationship between religion and the humanities, whose intersecting 
point he considers to be the trigger for one of the most interesting and 
intellectually challenging disputes of the modern age.



Аннотация

Можно ли личность/личности, с которыми для нас сегодня свя-
зывается религия, назвать модернистскими? Постмодернистски-
ми? Или постсекулярными? Профессор Ян Анджей Клочовский 
О.P. воздерживается от того, чтобы дать однозначный ответ на 
этот вопрос, сосредоточиваясь на описании истоков современного 
мышления о религии.

Книга состоит из двух частей. Первая часть посвящена выдаю-
щимся личностям, размышления которых повлияли на то, как мы 
сегодня воспринимаем религию. Вторая − проблемам, возника-
ющим на границе религии и философии (в том числе страданию, 
смерти, свободе).

Книгу открывает эссе, посвящённое личности Фридриха Ницше, 
которого Клочовский в первую очередь наделяет ответственностью 
за изменение взгляда на сущность религии и роль, которую она 
играет в жизни как отдельного человека, так и обществ в целом. На 
авторитет Ницше будут охотно ссылаться радикальные критики 
религии и – как ни странно − защитники её изначальной «чисто-
ты», поэтому Клочовский пытается добросовестно ответить на 
вопрос, обречены ли мы на атеизм после провозглашения смерти 
Бога или все же возможно появление других форм религиозности.

Особое место в разделе под названием Строители занимают 
мыслители, искавшие в человеке религиозное, существующее 
априори (Эрнст Трёльч, Рудольф Отто), которые рассматривали 
религию прежде всего как событие, а не как доктринальную систе-
му, как явление, которое находится на пересечении божественного 
и человеческого и становится реальным благодаря конкретным 
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действиям, совершаемым религиозным человеком. Этот взгляд 
близок самому автору, который, однако, замечает его ограничения. 
Похожим образом обстоит дело и с психологической интерпре-
тацией религиозного акта (Уильям Джеймс), которую Клочов-
ский ценит, однако считает недостаточной для понимания самой 
сущности религии. Такое понимание возможно только на основе 
философского подхода, и в этом вопросе Клочовский признает 
правоту Макса Шелера.

Интуитивная убежденность в том, что в религиозном событии 
есть что-то нередуцируемое, что не может быть сведено к чело-
веческому, хотя и проявляется в этом человеческом, заставляет 
Клочовского защищать позицию Мориса Блонделя, которого 
обвиняли среди прочего в «имманентизме». Автор показывает 
личность этого мыслителя на фоне явления, называемого «като-
лическим модернизмом». Блондель ищет трансцендентность в им-
манентности, обнаруживая в динамичности человека, никогда не 
останавливающегося на достигнутой цели, открытость полноте, 
идеальному добру, неясным предчувствием которого являются 
отдельные блага.

Свобода, надежда, любовь, смерть − это тайны (используя тер-
минологию, разработанную Габриэлем Марселем), по отношению 
к которым невозможно занять позицию когнитивной дистанции. 
Они в равной степени интересуют как религию, так и филосо-
фию. Клочовский смотрит на них как религиозный человек и как 
философ, анализируя ответы, формулируемые в рамках обоих 
направлений, и не забывая о том, что вопрос о смысле этих явле-
ний всегда задается личностью, конкретным живым человеком.

В этой же части книги Клочовский предпринимает попытку 
описать смысл изменений в образе Бога, которые мы можем на-
блюдать, например, в еврейской философии после Освенцима или 
феминистской философии. Автор замечает, что пересмотр этого 
образа, постулируемый феминистками-теологами, является след-
ствием поиска Бога близкого, неравнодушного к человеку, в отли-
чие от которого Бог классической метафизики кажется чрезвычай-
но далеким и вовсе не заинтересованным человеческими делами.

В эссе Психотерапия для философов автор возвращается к те-
ме, которая в последние годы его научной деятельности является 



Аннотация 275

основной, − отношения между религией и гуманитарными нау-
ками, стык которых автор рассматривает как очаг возникнове-
ния одной из самых интересных и представляющих наибольший 
интеллектуальный вызов дискуссий современности. Клочовский 
констатирует необходимость сотрудничества психотерапевтов 
и философов «мудрости» в рамках работы над человеком и ставит 
вопрос о возможности явления, которое можно наблюдать в те-
чение некоторого времени, − философского консультирования. 
Автор глубоко убеждён в том, что философия способна помочь 
человеку, она оказывается полезным инструментом анализа си-
туации и поиска решений, однако она не может заменить собой 
личное решение человека, относящееся к сфере того, что Джон 
Генри Ньюмен назвал реальным согласием.





O Autorze

Prof. dr hab. Jan Andrzej Kłoczowski OP (ur. 1937) – dominikanin, filo-
zof i ceniony krakowski kaznodzieja, działacz opozycyjny, historyk 
sztuki. Uczeń kard. prof. Mariana Jaworskiego. Wieloletni kierownik 
Katedry Filozofii Religii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu 
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (wcześniej: Papieskiej Akademii 
Teologicznej w Krakowie.) Był rektorem Kolegium Filozoficzno-Teo-
logicznego i Regensem Polskiej Prowincji Dominikanów. Członek re-
dakcji „W Drodze”, „Znaku”, „Logosu i Ethosu”. Przewodniczący Rady 
Programowej Instytutu Myśli Józefa Tischnera. W latach 1970 – 1986 
kierował duszpasterstwem akademickim „Beczka”. Wydał między in-
nymi następujące publikacje: Człowiek Bogiem człowieka. Filozoficzny 
kontekst interpretacji religii w myśli Ludwika Feuerbacha (1979), Wobec 
wartości (wraz z ks. J. Tischnerem, 1982), Więcej niż mit. Leszka Koła-
kowskiego spory o religię (1993), podręcznik Między samotnością a wspól-
notą. Wprowadzenie do filozofii religii (1994), Drogi człowieka mistycz-
nego (2001), Filozofia dialogu (2005), Drogi i bezdroża. Szkice z filozofii 
religii dla humanistów, cz. I (2017).

W 2014 roku otrzymał tytuł Mistrza Świętej Teologii, przyznawany 
przez generała Zakonu Kaznodziejskiego. Jest także laureatem Nagrody 
Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera (2016), którą otrzymał w kate-
gorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego, stanowiącego kontynuację 

„myślenia według wartości”.





About the Author

Professor Jan Andrzej Kłoczowski OP, PhD (born 1937). A Domini-
can friar, philosopher, recognised Krakow preacher, opposition activist 
and art historian. A student of Cardinal Professor Marian Jaworski, he 
was the long-time head of the Department of Philosophy of Religion 
at the Faculty of Philosophy of the Pontifical University of John Paul 
II in Krakow (formerly: the Academy of Theology), the rector of the 
Dominican School of Philosophy and Theology and the Superior of 
the Polish Province of Dominican Friars. Kłoczowski is a member of 
the editorial staff of the publications “W Drodze”, “Znak” and “Logos 
i Ethos”. He is Chairman of the Policy Council of the Józef  Tischner 
Institute, and was one of the chaplains of the Beczka Academic Cha-
plaincy from 1970 to 1986.

Kłoczkowski’s written works include: Człowiek Bogiem człowieka. 
Filozoficzny kontekst interpretacji religii w myśli Ludwika Feuerbacha 
[Man as God of man: The philosophical context of religious interpretation 
in Ludwik Feuerbach’s thought] (1979), Wobec wartości [Towards values] 
(co-written with J. Tischner, 1982), Więcej niż mit. Leszka Kołakow-
skiego spory o religię [More than a myth: Leszek Kołakowski’s disputes 
on religion] (1994), Między samotnością a wspólnotą. Wprowadzenie 
do filozofii religii [Between solitude and community: An introduction to 
the philosophy of religion] (textbook, 1994), Drogi człowieka mistycznego 
[Ways of the mystic man] (2001) and Filozofia dialogu [The philosophy of 
dialogue] (2005), Drogi i bezdroża. Szkice z filozofii religii dla humani-
stów, cz. I [Roads and wilderness: sketches on the Philosophy of religion for 
humanists (Part I)] (2017).
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In 2014, he was granted the title of Master of Holy Theology awar-
ded by the General of the Order of Preachers; he is also a recipient 
of the Jozef Tischner Znak and Hestia Award (2016) in the category 
of religious or philosophical writings that continue ‘thinking according 
to values’.

In the academic year 2016 – 2017, Professor Jan Andrzej Kłoczow-
ski OP led a seminar at the Jozef Tischner Institute on the philosophy 
of religion for humanists under the grant “Pictures of God, the human 
being and the world in 20th-century Polish literature: An interdisci-
plinary literary studies project aimed at fostering humanistic reflection 
concerning metaphysical references and the search for transcendence in 
literature” (National Humanities Development Programme 2016 – 2019).



Об авторе

Профессор, доктор наук Ян Анджей Клочовский O.P. (род. в 1937 
году) − доминиканец, философ, известный краковский проповед-
ник, оппозиционный деятель, искусствовед. Ученик кард. проф. 
Мариана Яворского. В течение многих лет заведует кафедрой фило-
софии религии философского факультета Папского университета 
Иоанна Павла II в Кракове (бывшая Папская богословская акаде-
мия). Был ректором Философско-теологического колледжа и ре-
гентом Польской провинции доминиканцев. Член редакционных 
коллегий «В дороге», «Знака», «Логоса и этоса». Председатель про-
граммного совета Института мысли Юзефа Тишнера. В 1970 – 1986 
гг. был одним из духовников академического прихода «Бочка».

Основные публикации: Человек − Бог человека. Философский 
контекст интерпретации религии в философии Людвига Фейербаха 
(1979), О ценностях (в соавторстве со свящ. Ю. Тишнером, 1982), 
Больше, чем миф. Дискуссии Лешка Колаковского о религии (1994), 
учебник Между одиночеством и обществом. Введение в филосо-
фию религии (1994), Пути мистика (2001) и Философия диалога 
(2005), Дороги и бездорожье. Очерки про философию религии для 
гуманистов (первая часть) (2017).

В 2014 удостоен титула магистра Священного Богословия 
(вручаемого генералом Ордена Проповедников); также является 
лауреатом премии Знака и Гестии им. свящ. Юзефа Тишнера (2016), 
которую он получил в категории религиозной или философской 
прозы, развивающей «мышление, опирающееся на ценности».





Od Wydawcy

Grant „Obrazy Boga w literaturze polskiej XX wieku” (2016 – 2018) 
pomyślany został jako „interdyscyplinarny projekt literaturoznawczy 
mający służyć humanistycznej refleksji, która dotyczy odniesień me-
tafizycznych i poszukiwania transcendencji w literaturze”. Projekt ten 
zakładał nie tylko bliską współpracę filologów i filozofów w dziele 
interpretacji konkretnych wyobrażeń relacji między transcendencją 
a egzystencją we współczesnej poezji i prozie, ale również namysł nad 
nowymi propozycjami badania tekstów. 

Rezultatem krakowskich seminariów, metodologicznej konferencji 
wewnątrzgrantowej zorganizowanej w Zakopanem, konferencji w Po-
znaniu, a także wcześniejszych badań podjętych przez uczestników – jest 
seria książek rozważających różne aspekty teoretyczne i metodologiczne. 
Należy do nich praca Michała Januszkiewicza (Być i rozumieć. Roz-
prawy i szkice z humanistyki hermeneutycznej, Kraków 2017), zbiorowy 
tom poświęcony postsekularyzmowi (Szkoda, że cię tu nie ma. Filozofia 
religii a postsekularyzm jako wyzwanie nowych czasów, red. M. Ciesiel-
ski, K. Szewczyk-Haake, Kraków 2018). W tym nurcie utrzymana 
jest również pozycja prezentująca metodologie zajmujące się sacrum 
w lite raturze oraz wstępne rozpoznania przedmiotu konkretnych badań 
interpretacyjnych uczestników grantu (Widziałem Go. Literatura wobec 
doświadczenia religijnego, red. E. Goczał, J.M. Ruszar, Kraków 2018). 
W tym ostatnim przypadku mamy do czynienia z relacjonowaniem 
samoświadomości badawczej lub uzasadnieniem przyjętych punktów 
widzenia do oglądu twórczości danego autora. 

Zainteresowanie metodologiami współczesnego literaturoznawstwa 
wiązało się z wykładami i seminarium o. Jana Andrzeja Kłoczowskiego, 



podczas którego była mowa o dokonaniach dwudziestowiecznej filo-
zofii religii pod kątem jej ewentualnej przydatności w interpretowaniu 
dzieł literackich. Specjalne miejsce w podjętych badaniach zajmują 
dwie publikacje o. Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP. W przyswajaniu 
metod i problemów filozofii religii pomagała pierwsza z nich, zatytu-
łowana Drogi i bezdroża. Szkice z filozofii religii dla humanistów (Kra-
ków 2017). Zapowiadana „część druga”, którą prezentujemy (U źródeł 
nowoczesnego myślenia o religii. Szkice z filozofii religii dla humanistów), 
kontynuuje tę misję. 

Józef Maria Ruszar
kierownik grantu
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dr Tomasz Cieślak-Sokołowski – Uniwersytet Jagielloński
dr Karol Hryniewicz – Uniwersytet Warszawski
dr Piotr Kilanowski – Uniwersytet Federalny Parany w Kurytybie
dr Gerard Kilroy – University College London, Akademia Ignatianum w Krakowie
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dr Agnieszka Kramkowska-Dąbrowska – Instytut Badań Literackich PAN
dr Magdalena Lubelska-Renouf – Uniwersytet Paryski – Sorbona
dr Anna Mazurkiewicz-Szczyszek – Firma Edytorsko-Edukacyjna 

Ampersandowie
dr Michał Mrugalski – Uniwersytet w Tybindze
dr Tatiana Pawlińczuk – Państwowy Uniwersytet im. Iwana Franki 

w Żytomierzu
dr Małgorzata Peroń – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Dorota Siwor – Uniwersytet Jagielloński
dr Katarzyna Szewczyk-Haake – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
dr Magdalena Śniedziewska – Instytut Badań Literackich PAN
dr Agnieszka Tomasik – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
dr Adam Workowski – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
dr Dagmara Zawistowska-Toczek – Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Kierownik Warsztatów Herbertowskich
dr Józef Maria Ruszar – Akademia Ignatianum w Krakowie
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• Józef Maria Ruszar, Stróż brata swego. Zasada odpowiedzialności w liryce  
Zbigniewa Herber ta, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.

• Portret z początku wieku. Twórczość Zbigniewa Herberta – kontynuacje i rewizje, 
red. W. Ligęza, M. Cicha, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2005.

• Czułość dla Minotaura. Metafizyka i miłość konkretu w twórczości Zbigniewa  
Herberta, red. J.M. Ruszar, M. Cicha, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2005.

• Wyraz wyłuskany z piersi, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2006:

 część 1: Herbert w oczach zachodnich literaturoznawców. Materiały  
z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Ośrodka Kultury Polskiej przy Uniwersytecie  
Paris-Sorbonne  ( jesień 2004), red. D. Knysz-Tomaszewska, B. Gautier;

 część 2: „Pamięć i tożsamość”. Materiały z Warsztatów Herbertowskich w Oborach 
(wiosna 2005), red. M. Zieliński, J.M. Ruszar.

• Zmysł wzroku, zmysł sztuki. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta. Materiały  
z Warsztatów Herbertowskich w Oborach ( jesień 2005), cz. 1 – 2, red. J.M. Ruszar,  
D. Koman, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2006.

• Dialog i spór. Zbigniew Herbert a inni poeci i eseiści. Materiały z Warsztatów  
Herber towskich w Oborach (wiosna 2006), red. J.M. Ruszar, D. Koman,  
Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2006.

• Apostoł w podróży służbowej. Prywatna historia sztuki Zbigniewa Herberta  
(album rysunków poety oraz reprodukcji dzieł malarskich, które były  
inspiracją dla wierszy i esejów), red. J.M. Ruszar, Wydawnictwo Gaudium,  
Lublin 2006.

• Dagmara Zawistowska-Toczek, Stary poeta. Ars moriendi w późnej twórczości  
Zbigniewa Herberta, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2008.
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• Anna Mazurkiewicz-Szczyszek, W asyście jakich dzwonów. Obrazy miasta  
w twórczości Zbigniewa Herberta, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2008.

• Niepewna jasność tekstu. Szkice o twórczości Zbigniewa Herberta,  
red. J.M. Ruszar, Wydawnictwo Platan, Kraków 2009.

• Mateusz Antoniuk, Otwieranie głosu. Studium o wczesnej twórczości Zbigniewa 
Herberta (do 1957 roku), Wydawnictwo Platan, Kraków 2009.

• Pojęcia kiełkujące z rzeczy. Filozoficzne inspiracje twórczości Zbigniewa Herberta, 
red. J.M. Ruszar, Wydawnictwo Platan, Kraków 2010.

• Bór nici. Wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta, 
red. M. Mikołajczak, Wydawnictwo Platan, Kraków 2011.

• Grażyna Szczukiecka, Umrę cały? Rozmowy w cieniu śmierci. Senilna poezja  
Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta i Jarosława Marka 
Rym kiewicza, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011.

• Ewangelia odrzuconego. Szkice w 90. rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza, 
red. J.M. Ruszar, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011.

• Między nami a światłem. Bóg i świat w twórczości Zbigniewa Herberta,  
red. G. Halkiewicz-Sojak, R. Sioma, Toruń – Kraków 2012.

• Małgorzata Mikołajczak, „Światy z marzenia”. Echa romantyczne w poezji Zbignie-
wa Herberta, Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk, Zielona  Góra –  Kraków 2013.

• Magdalena Śniedziewska, Wierność rzeczywistości. Zbigniew Herbert o postawie 
wobec świata i problemach jego reprezentacji (rozprawa i album), Wydawnictwo 
JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2013.

• Karol Hryniewicz, Cogito i dubito. Dyskurs estetyczny w poezji Zbigniewa Her berta 
i Tadeusza Różewicza, Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2014.

• Józef Maria Ruszar, Słońce republiki. Cywilizacja rzymska w twórczości Zbigniewa 
Herberta, Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2014.
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• Gąszcz srebrnych liści. Interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta, red. J.M. Ruszar, 
Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2015.

• Liryka i fenomenologia. Zbigniew Herbert i Tadeusz Różewicz w kręgu myśli  
Ingardenowskiej, red. J.M. Ruszar i D. Siwor, Instytut Myśli Józefa Tischnera, 
Kraków 2016.

• Wojciech Ligęza, Bez rutyny. O poezji Wisławy Szymborskiej i Zbigniewa  
Herberta, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2016.

• Józef Maria Ruszar, Wytarty profil rzymskich monet. Ekonomia jako temat  
literacki w twórczości Zbigniewa Herberta, Instytut Myśli Józefa Tischnera,  
Kraków 2016.

• Jan Andrzej Kłoczowski OP, Drogi i bezdroża. Szkice z filozofii religii dla  
humanistów, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2017.

• W mojej epoce już wymieram. Antologia szkiców o twórczości Jana Polkowskiego 
(1979 – 2017), red. J. M. Ruszar, I. Piskorska-Dobrzeniecka, Instytut Myśli  
Józefa Tischnera – Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2017.

• Radosław Sioma, Krzesło i zmięta serweta. Szkice o poezji Zbigniewa Herberta,  
Instytut Myśli Józefa Tischnera – Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2017.

• Zemsta ręki śmiertelnej. Interpretacje wierszy poetów XX wieku, red. J.M. Ruszar  
i D. Siwor, Instytut Myśli Józefa Tischnera – Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk, 
Kraków 2017.

• Michał Januszkiewicz, Być i rozumieć. Rozprawy i szkice z humanistyki  
hermeneutycznej, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2017.

• Świat piękny i bardzo różny. Szkice o wojażach Pana Cogito, red. J.M.Ruszar, D. Siwor, 
Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk – Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2018.

• Nie powinien przysyłać Syna. Etyczne i metafizyczne aspekty twórczości Zbigniewa 
Herberta, red. J.M.Ruszar, Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk – Instytut Myśli 
Józefa Tischnera, Kraków 2018.
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• Szkoda, że Cię tu nie ma. Filozofia religii a postsekularyzm jako wyzwanie nowych 
czasów, red. M. Ciesielski i K. Szewczyk-Haake, Instytut Myśli Józefa  
Tischnera – JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2018.

• Widziałem Go. Literatura wobec doświadczenia religijnego, red. E. Goczał  
i J.M. Ruszar, Instytut Myśli Józefa Tischnera – JMR Trans-Atlantyk, 
Kraków 2018.

• Jan Andrzej Kłoczowski OP, U źródeł nowoczesnego myślenia o religii. Szkice  
z filozofii religii dla humanistów, cz. 2, Instytut Myśli Józefa Tischnera – 
JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2018.
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W przygotowaniu:

• Stanisław Gawliński, Nomadyzm po polsku. Szkice o literaturze współczesnej,  
Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk – Instytut Myśli Józefa Tischnera,  
Kraków 2018.

• Katarzyna Szewczyk-Haake, Kolce Grünewalda. Nie tylko o ekfrazach,  
Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk – Instytut Myśli Józefa Tischnera,  
Kraków 2018.
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