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OD REDAKCJI

Religia jawi nam się jako szczególnego rodzaju fenomen, który
łączy to, co boskie, z tym, co ludzkie. Z pewnością to, co ludzkie, jest
przez nas lepiej zbadane i lepiej poznane. A to, co boskie? Co o tym
wiemy? Czy potrafimy dotrzeć do tego, co boskie? Dai/Monion /i? —
jak pytał Sokrates.
Na religię można patrzeć z wielu stron. Tym razem wybraliśmy
spojrzenie filozoficzne. Jesteśmy głęboko przekonani, że myślenie o religii (również to, które nie odwołuje się do Objawienia) ma głęboki
sens i jest bardzo potrzebne, szczególnie dzisiaj, w czasach, w których
mamy do czynienia z wielością różnych tradycji i idei religijnych.
Dla filozoficznej refleksji nad religią charakterystyczne jest zaj
mowanie się „problemami granicznymi", wszystkim tym, co znajduje
się pomiędzy .rac/WM a/yro/aMMMi. Takie myślenie dotyczące religii ma
długą i bogatą tradycję. Nad tym, czym jest religia i jakie jest jej miej
sce w życiu człowieka, zastanawiało się wielu filozofów; byli tacy
myśliciele, którzy ją całkowicie odrzucali, negując tym samym rze
czywistość religijną, inni — przeciwnie, byli osobami wierzącymi, za
korzenionymi w określonej tradycji religijnej, którą chcieli zrozumieć.
Wydaje się, że problematyka religii jest już na stałe wpisana w treść
każdej refleksji filozoficznej. Nawet współcześni postmodemiści po
święcają problemowi religii swoją uwagę i są zgodni co do tego, że
„potrzeba religijna" jest stale obecna w świadomości indywidualnej
i zbiorowej ze względu na „skandal zła".
Mamy nadzieję, że ten numer „Teofila" przyczyni się choć trochę
do pobudzenia nas wszystkich do myślenia o religii, do samodzielnego
stawiania pytań i prób odpowiedzi na nie.

Abraham Joshua Hescheł

RELIGIA*

Pytanie
Początkiem wiary nie jest poczucie tajemnicy życia, uczucie stra
chu, ciekawość czy zdziwienie. Korzeniem religii jest pytanie, co zro
bić z poczuciem tajemnicy życia, co zrobić ze strachem, ciekawością
i zdziwieniem.
Religia rozpoczyna się wraz ze świadomością, że czegoś się od
nas żąda.
Jest w tym napięciu odwieczne py/anie, w które dusza jest po
chwycona i w którym ujawnia się odpowiedź człowieka.
Pytanie i odpowiedź
Religia polega na pytaniu zadanym przez Boga i odpowiedzi ze
strony człowieka.
Reiigia
Religia nie jest tym, „co człowiek robi ze swoją samotnością".
Religia jest tym, co człowiek robi z obecnością Boga.
Słudzy ałbo Niewołnicy
To nieprawda, że rodzaj ludzki posiada możliwość wyboru mię
dzy religią a neutralnością. Niereligijność nie jest środkiem uspokaja
jącym, ale trucizną. Posiadamy zbyt wiele energii, aby żyć indyferentnie. Tkwi w nas potrzeba bezkresnego celu, który mógłby wchłonąć
naszą olbrzymią moc, aby nasze dusze nie błąkały się w chaosie. Jeste
śmy sługami świętości albo niewolnikami zła.
* Tekst ten jest fragmentem książki A. J. Heschela,
/fn/o/ogy, New York 1983 (przyp. red.).

/f iSp/r/lMa/

Rełigia
Współczesna religia niewiele żąda od człowieka.
Gotowa jest zaoferować wygodę; nie ma odwagi, aby stawiać
wymagania. Gotowa jest być dla człowieka wsparciem; nie ma odwagi
zniszczyć idoli, wyzbyć się gruboskórności.
Kłopot polega na tym, że religia stała się „religią"-instytucją,
dogmatem, rytuałem. Nie jest już wydarzeniem. Jej akceptacja nie po
ciąga za sobą ryzyka ani wysiłku. Z łaski społeczeństwa religia cieszy
się pewnym szacunkiem, a jej przedstawiciele pokazuj ąjako listy uwie
rzytelniające n/ńi/ o&ta; sygnowane przez społecznie uznane autory
tety naukowe.
Myślimy o zaufaniu we własne siły i nazywamy je wiarą, o spraw
ności intelektualnej i nazywamy ją mądrością, o antropologii i nazy
wamy ją etyką, o literaturze i nazywamy ją Biblią. Jednak żadne fał
szerstwo nie może trwać wiecznie.
Jest w zwyczaju winić świecką naukę i antyreligijną filozofię za
zanik religii we współczesnym społeczeństwie. Byłoby jednak uczci
wiej obciążyć odpowiedzialnością samą religię zajej własne niepowo
dzenia. Religia zanika nie dlatego, że została odrzucona, ale ponieważ
stała się uciążliwa, nudna, wyobcowana ze świata i ckliwa.
Gdy wiara zostaje całkowicie zastąpiona przez wierzenia, służba
Boża przez dyscyplinę; gdy współczesne kryzysy są całkowicie igno
rowane ze względu na chwalebną przeszłość; gdy wiara staje się raczej
dziedzictwem niż bijącym źródłem; gdy religia przemawia jedynie
w imieniu autorytetu, a nie głosem współczucia, wtedy jej przesłanie
wyzbywa się sensu.
Rełigia nie istnieje dła samej siebie
Wewnętrzna słabość religii polega na zbyt łatwej zgodzie na od
dzielenie od Boga, na zapomnieniu, że prawdziwe sanktuarium nie
posiada ścian. Religia często ulegała tendencji, aby stać się zbyt za
ściankowa, pobłażliwa, samolubna; jak gdyby jej zadanie nie polegało
na uszlachetnianiu natury ludzkiej, ale na pomnożeniu mocy i piękna
instytucji lub poszerzeniu korpusu doktrynalnego. Religia często wię
cej zrobiła, aby kanonizować przesądy niż walczyć o prawdę; usztyw
nić -Mcru/w niż uświęcać sferę świecką. A przecież zadaniem religii
jest bycie wyzwaniem dla wartości ustabilizowanych.

Religia nie istnieje ze względu na samą siebie, ale ze względu na Boga.
Przez wzgląd na Boga
Religia jako instytucja, Świątynia jako cel ostateczny albo, inny
mi słowy, religia ze względu na religię — to idolatria.
Jest faktem, że zło jest integralną częścią nie tylko sekularyzmu,
ale religii. Wąsko pojęta świętość może być uchyleniem się od powin
ności, dostosowaniem do samolubstwa.
Religia istnieje ze względu na Boga.
Ludzka strona religii, jej wierzenia, rytuały i instytucje są raczej
drogą niż celem. Celem jest „postępować sprawiedliwie, kochać miło
sierdzie i w pokorze chodzić przed Bogiem". Gdy ludzka strona religii
staje się celem, niesprawiedliwość staje się drogą.
Potęga i M ajestat
Religia odgrywa tragiczną rolę we współczesnym społeczeństwie.
Świat czeka, aby usłyszeć Głos, a ci, którzy są powołani do głoszenia
słowa, są zagubieni i słabi w wierze.
„Głos Pana w potędze, głos Pana w majestacie" (Ps 29,4).
Gdzie jest jego Potęga?
Gdzie jest jego Majestat?
Co począć z nocą?
Teraz jest czas głośnego wołania.
Niektórzy ludzie zawstydzeni są przynależnością do swego ga
tunku. Inni — w obliczu niepowodzenia, jakie poniosła religia, pra
gnąc zachować czytelny obraz Boga na twarzy człowieka — z zakło
potaniem godzą się, aby nazywać ich religijnymi... Uwięziliśmy Boga
w naszych świątyniach i sloganach i teraz słowo Boga umiera na na
szych ustach.
Wschód dotknięty jest ciemnością, Zachód samozadowoleniem.
Co robić w ciemnościach?
Co począć z nocą?
Żadna religia nie jest wyspą
Żadna religia nie jest samotną wyspą. Wszyscy oddziałujemy
na siebie wzajemnie. Duchowa zdrada ze strony jednej religii uderza

w wiarę nas wszystkich. Opinie przyjęte w jednej wspólnocie mają
wpływ na inne grupy religijne. Dziś religijny izolacjonizm jest mitem.
Z zachowaniem wszystkich głębokich różnic w substancji religii i spo
sobie postrzegania rzeczy, judaizm jest prędzej czy później dotknięty
przez intelektualne, moralne albo duchowe wydarzenia wewnątrz chrze
ścijańskiej wspólnoty i wce
Nie pamiętamy o tym, iż w czasie, gdy rozmaici przedstawiciele
wiary w świecie religii nadal odnoszą się nieułnie do ruchu ekume
nicznego, istnieje inny ekumeniczny ruch o światowym zasięgu i wpły
wie: nihiłizm. Cynizm nie jest zjawiskiem łokalnym. Czy religie nadał
powinny upierać się przy złudzeniu kompletnej izolacji? Czy winni
śmy odrzucać okazje do rozmowy z innymi, mając nadzieję na ich szybki
upadek? A może powinniśmy modlić się o wzajemną pomyślność i po
magać innym w zachowaniu ich własnego dziedzictwa, w zachowaniu
dziedzictwa wspólnego?
Grzegorz CArzanomy^i OP

POMIĘDZY &4CRŁW A
CZYLI DLACZEGO WYBRAŁEM
FILOZOFIĘ RELIGII?
z prof. Janem Andrzejem Kłoczowskim OP
rozmawia Radosław Broniek OP
D /aczeg o wyAra/ O /ciecy?/azq/?ę re ń g a yaAo g /ó w ąy
jw o /cń z a /^ ^ r ^ ja w a ^ ? C a ć//a O /aaya^/ ^zazaga/ji/a ai/araj?a/qca w yi/azay?azna/* rą/7aA^/7 ziać/ ra //g /q ? C a /aAa ra/7aŁsy'a w a z a afaa az/aw /aA aw /?

Pytanie to stawia mnie wobec konieczności dokonania wyznań
natury autobiograficznej. Jako pierwsze studia ukończyłem historię
sztuki, następnie, po kilku łatach pracy, wstąpiłem do dominikanów.
Interesowała mnie zawsze rełacja pomiędzy wiarą a kulturą, sam bole
śnie odczytywałem fakt, iż te dwie dziedziny mówiły odmiennymi, czę
sto nierozumięjącymi się językami. Gdy w toku studiów w naszym
Kolegium powstała możliwość wyboru kierunków specjalizacji, wy
brałem filozofię religii (na seminarium ks. prof. Mariana Jaworskie
go). Zainteresowała mnie ona jako dziedzina zajmująca się „proble
mami granicznymi", tymi wszystkimi, które sytuują się pomiędzy sfe
rą sakralną a świecką, pomiędzy .yacnwi a C z a s moich pierw
szych fascynacji naukowych to były lata intensywnej propagandy ate
istycznej, ważne więc było znalezienie rozumnej odpowiedzi na pyta
nie, czy religia jest rzeczywiście jedynie częścią ideologicznej „nad
budowy" czy też stanowi istotny, niezbywalny wymiar ludzkiej egzy
stencji. Jednak pytanie o rozumne podstawy uznania człowieka za
„zwierzę religijne" nie ograniczało się jedynie do dyskusji z marksi
zmem. Zdawaliśmy sobie sprawę z głębokich przemian we współcze
snej kulturze, następującej — wedle twierdzenia niektórych — „mar
ginalizacji" religii, wpychania jej do sfery prywatnych uczuć.

Zainteresował mnie ateizm; pytałem, jak pojmowali religię myśli
ciele odrzucający istnienie Boga, w jakiej sferze ludzkiego życia sytu
owali oni wiarę w Jego istnienie? Dzięki gościnności naszych braci z Lip
ska czytałem Feuerbacha w
i zdumiewałem się: prze
cież to chrześcijaństwo, które on odrzucał, to nie była moja wiara. Na
prawdę nie sytuowała się ona w sferze sentymentalnych odczuć i prze
żyć. Od początku, od dzieciństwa, moment myślenia, zgodności tego co
boskie i ludzkie był dla mnie oczywisty. Odkryłem wtedy to, co bardzo
mocno podkreślił Jan Paweł II w encyklice
e/ rańo, że taka forma
obrony wiary, która polega na ucieczce w irracjonalność jest bardzo nie
bezpieczna i prowadzi do katastrofy. Takie właśnie irracjonalne chrze
ścijaństwo stało się łupem feuerbachowskich analiz.
Potem zainteresował mnie współczesny myśliciel polski, Leszek
Kołakowski, a przede wszystkim jego zmaganie się z Bogiem i religią.
Poprzez studium jego myśli chciałem opisać przemiany, jakie następo
wały w refleksji nad religią wraz z odchodzeniem od marksizmu.
Obecnie kierunek moich zainteresowań przesunął się bardziej
w kierunku samej religii, sposobu w jaki funkcjonuje symbol i język
religijny; jakie miejsce w życiu tradycji religijnych zajmuje mistyka.
W ó a & z M M z c / : naJ
wie/e Mic/Oć/. JaAie /ay/ O/ca /?ać/c/^c/c w jpracy naM/rowc/? Czy ma Q/c/ec ^wa/c „me/3&)/ag;czMc credo '?
Filozofia religii jest — w aspekcie metodologicznym — bardzo
pluralistyczna, wymaga jednoczesnego stosowania odmiennych me
tod, w zależności od celu i przedmiotu badań, formułowanego bardziej
szczegółowo, religia bowiem to niesłychanie rozległe pole do filozo
ficznej refleksji. Wymaga umiejętnego posługiwania się metodą feno
menologiczną, biegłej umiejętności interpretacji hermeneutycznej,
metody analitycznej; no i oczywiście filozofia religii wymaga znajo
mości tych wszystkich metod poznawczych, którymi posługuje się
metafizyka czy ontologia.
Jakie jest moje „crc&* metodologiczne"? Dla poprawnego ujęcia faktu
religijnego trzeba najpierw oczyścić grunt, czyli odpowiedzieć na proble
my postawione przez licznych „mistrzów podejrzeń", czyli wyznawców
redukcjonizmu w badaniach religii. Utraciliśmy „pierwsząnaiwność" i mu
simy ją ponownie odkrywać, poszukując za Ricoeurem nowej, „wtórnej

naiwności", która pozwoli nam ująć fakt religijny w jego pierwotnej czy
stości. Dla takiego prostego i jasnego ujęcia religii w jej istotowym wy
miarze niezbędny jest opis fenomenologiczny, choć niewątpliwie taki opis
będzie odbiegał od klasycznych wzorców, jakie zostawili nam Husserl
(w fenomenologii fundamentalnej) i Max Scheler (w fenomenologii reli
gii). Musimy uwzględnić szerszy materiał empiryczny niż czynił to Sche
ler, biorący pod uwagę właściwie jedynie perspektywę europejską, co za
owocowało uznaniem relacji osobowego człowieka do osobowego Boga
za samą istotę religii. Na tym etapie bliższy jest mi Mircea Eliade i jego
opisy, przede wszystkim z 7ra%?a/a o /i/yfara re/iga.
Na kolejnym etapie konieczna jest refleksja hermeneutyczna, ale
już ta, o której powiedział Ricoeur, że wyrosła już nie na szczepie filo
logicznym, ale fenomenologicznym, otwartym na analizy ontologiczne. I to jest otwarcie na kolejny i wieńczący całą pracą etap: ostatecz
nie bowiem chodzi o to, aby zapytać, co o świecie, w którym żyjemy,
mówi nam religia, co mówi o Bogu i o człowieku.
Czy /o aw zg/ęć/nienie w więAjzym w ym iarze m a /e ria /a em pirycz
nego, o /yórym O /ciec mówi, o znacz# o p a rc ie y i/a z ą /11 re/igii w wię%jzym j/a p n ia n a naa/rac/i jz c z e g ó /au y c /i, p rz e d e w.szyy?Ai'm n a naaAac/i
re/igieznaw czyc/i ?

Tak. Oznacza to konieczność korzystania przez filozofa religii
z wyników, do których dochodzi religioznawstwo ogólne, a głównie
porównawcza historia religii. Bez tego materiału empirycznego bar
dzo trudno by było ustalić sens takich czynności podejmowanych przez
człowieka religijnego jak ofiara, modlitwa i tym podobne.
R e/ig ię a p u a /e Jięya/re w ie /a jć re /a c /i m iędzy /rzem a óieg an am i.
ya, (y (^ny) i Róg, c a i^ a /n e y e j/ /aAźe, a ó y a c /ira m c ji ę acf reć/aAc/anizm a w óać/aniac/i nać/ re/igiq. M am y w ięc w /i/a z a /ii re/igii jw a ij(y
/ró/7rq/, A/óry w yznacza c a /a jc n a jz ę / rę/7eAj/i w yę/ aó ręó ie . J e g a /rzem a w ierzc/ia/^am i jq.*ya, (y (Iczy/i ć/ragi cz/awieA^ a ra z Róg. M a /e p y 
kanie ć /a /y c z y p a n ^ a w y /jc ia w /i/a z a /11 re/igii. R/ynny „ z w ra / a n /ra p a /agiczny " w /ea/ag ii a /aAże ać//#ycia yi/aza /11 ć/ia/aga i jp a b a n i a z p ew n a jc iq a ó a g a c i/y w jp ó /c z e jn q m y j//i/a z a /ic z n a -/e a /a g ic z n q . J a /: w (ym
Aan/eAjcie zm ien i/a Jię m y j/e n ie a re/igii, a zw /ajzcza. yaAie /a m ia /a
zn aczen ie ć//apanA /a w y /jc ia /i/a z a /ii re /ig ii?

Filozofia religii zaistniała jako samodzielna dziedzina refleksji
filozoficznej właśnie na skutek tego „zwrotu antropologicznego", któ
ry miał miejsce u Kanta a później w klasycznej filozofii niemieckiego
idealizmu. Można powiedzieć, że punktem newralgicznym tej dziedzi
ny filozofii jest wyjaśnienie religijnej egzystencji człowieka i dlatego
od niej zaczyna się praca myśliciela zajmującego się tą dziedziną.
Ten „zwrot antropologiczny" ma dwie postaci. Z jednej strony
jest nurt wywodzący się z po-kantowskiego transcendentalizmu, wska
zującego w akcie poznania na ścisłą korelację pomiędzy podmiotem
a przedmiotem. Oznacza to, że należy w badaniu religii (a także w teo
logii) mocno podkreślić związek istniejący pomiędzy poznaniem Boga
i poznaniem człowieka, pomiędzy teologią a antropologią. Pozwala to
pełniej ukazać znaczenie wypowiedzi religijnych dla człowieka, po
szukującego odpowiedzi na pytanie o sens i znaczenie życia.
Drugim nurtem myślowym, noszącym znamiona „zwrotu antro
pologicznego", jest filozofia dialogu, będąca niesłychanie doniosłym
odkryciem, pozwalającym głębiej ująć owo bycie człowieka religijne
go jako współbycie z Bogiem i drugim człowiekiem, czy też — mó
wiąc dokładniej — z innymi ludźmi.
P%pa/czcćaZc /n aw y cAy^a w Z ^ z q ć wZać/aaiaćc wZc/aćcZZ a J a a e a aa^cZ raźa^c/i /rać/yc/Z rc/ZgZ/aycA. P/ara/Z zai rc/ZgZ/ayyay;yaA/eai, A/arc a ia Zrać/aa zaprzeczyć. tVaA za/e/7i w aó cc /egayaA /a Zrzcóa <%z/ć a p ra w /ać yZ/aza/Zę rc/ZgZZ? Czy a ia /a óye yZ/aza/Za a /jra r/a ac / Zraafyc/Z rc/ZgZ/ac/, czy Zcż yas7 ycć/aaA /aaż/Zwc óać/awaaZc ycć/ac/' Z aaZw erga/ac/
yZ/aza/ZZ re/ZgZZ?

Wspomniałem już, że pluralizm religijny jest jedną z przyczyn,
dla których w ogóle powstała filozofia religii. Dokładnie rzecz biorąc
sama nazwa „filozofia religii" nie jest precyzyjna, należałoby mówić
raczej „filozofia religij" (p/ara/Zj!), choć przyznaję, że brzmi to i wy
gląda dość dziwacznie.
*Sza%a/qc /yy/crZaai Z.s7aZy re/ZgZZ w^Aaza/e ^Zę a a ZaAZc c/caicaZyyaA.
zóawZcaZc, wZara w B o g a a ZaAżc rażaZca aiZęć/zy sacrum a profanum .
Ca, zć/aaZcai O /ca, yc^Z aa/w ażaZ c/jzc w re/ZgZZ? C a aa/cży ć/ayc/ Z^ZaZy?

Świadomość tego, że zdążania do zbawienie jest konieczne stano
wi konstytutywny element każdej świadomości religijnej. Można to

zilustrować omawiając poglądy zaczerpnięte z dwu zasadniczo odmien
nych tradycji — chrześcijańskiej i buddyjskiej. Jestem głęboko prze
konany o tym, iż obu tradycjom wspólne są strukturalne elementy tak
w opisie sytuacji człowieka, jak we wskazywaniu drogi wiodącej do
ocalenia czyli do osiągnięcia zbawienia. Różnice są tak oczywiste, że
nie trzeba o nich szerzej wspominać — odmienna jest koncepcja czło
wieka: wystarczy wskazać na personalizm chrześcijaństwa i a-personalizm buddyjski. Bóg judeochrześcijański jest Osobą. Budda nato
miast nie zajmuje się problemem istnienia czy nieistnienia Boga, nie
jest to zresztą dla niego ważne, bowiem ostatecznie człowiek zawdzię
cza ocalenie swojemu wysiłkowi.
Odpowiadając więc na pytanie, powiem: właśnie odkrywanie przed
człowiekiem perspektywy ostatecznego ocalenia, czyli zbawienia jest
istotą każdej tradycji duchowej, która ma cechy religijne.
Poczqw,yzy oJ
.y<3, M e /z ? c/ieg o

poprzez„w/j/rzdw /7oJę/rze?i"

F r e tk a ) reR g/a / y / a o b i e r a n a yaAo rz^czyw/^/a^ć

n eg a /y w n /e oR R z;a/yw a/qca n a cz/ow /eA a, z a j a /e /z w yaw R

yaAa

zdrowa / aza^ać/^/a^a pa^/awa. EcRa /aga wawy /a/rża / RzLsia/. JaJaaA a/aA/arzy /?a/ra/?R z a h a cz y ć w /yw ^ z a a ^ R/a reRgR, R/a /?rawRz/wa/ w /a /y w R aga. Czy zgaRz///?y

O /a/aa z /azq RvRaA/wawa, A /a/y

/w/^rRz//, ża „ w.spa/aza^^y a /a /zw yay/ ap a/rz^ a^ a/aw yw RaRźc^w ć/a
/aga, a / y aazy^a/a /ć/aę R a g a "? RayR /aA, /a Aia azyw w /a / a / y y a /a g a a
/a aazyjzaza^ /a?

Oczywiście wielki myśliciel prawosławny Evdokimov nie jest
odosobniony w swoim poglądzie, tak myślało wielu filozofów i teolo
gów, tak katolickich jak i protestantów. Wspominając o mojej pracy
nad Feuerbachem mówiłem o tym, iż odrzucał on określony obraz Boga.
Złośliwy Wolter powiadał, że jeżeli Bóg stworzył człowieka na swój
obraz i podobieństwo, to człowiek oddał Mu z nawiązką. Trzeba Wol
terowi przyznać rację, to znaczy: faktem jest, że bardzo często ludzie
wierzący „wkładali" w obraz Boga wiele swoich ludzkich sposobów
myślenia i swojej ludzkiej wyobraźni. Ateiści, kiedy krytykowali taki
antropomorficzny obraz Boga, często odsłaniali błędy naszego mówie
nia o Bogu, stąd ich myślenie mogło — i stało się — początkiem twór
czego poszukiwania bardziej „boskiego Boga". Współcześnie ze zro
zumieniem czytamy zawartą w kazaniach Mistrza Eckharta modlitwę

do Boga, aby go uwolnił od „Boga", czyli od nazbyt ludzkiego sposo
bu pojmowania Niewyrażalnego.
Ja^ic /c.s/ wnc/yce

w rc/igw? Co io znaczy, żc cz/ow;'cA

& M W ia c fc z y / R o g a ?

Odpowiadając na pytanie o miejsce mistyki w religii wyrażę zde
cydowany pogląd, iż w każdej tradycji religijnej spotykamy mistyków.
Trudniej jednak ustalić dokładnie — kim właściwie jest mistyk? Naj
prostszą definicję dała św. Teresa, ta z Avila. Jako mała dziewczynka
powiedziała— „chcę widzieć Boga". Ale ponieważ wiedziała, iż w tym
życiu Boga oglądać nie można, więc postanowiła udać się do Afryki,
do Saracenów, aby tam z rąk bezbożników ponieść śmierć i zobaczyć
Boga. Tak, mistyk to ten, który „chce widzieć Boga". Gershom Scholem, znakomity znawca mistyki żydowskiej, przytacza takie określe
nie mistycznej postawy człowieka— jest taka postawa, która dąży do
cogwitio Dci expcrwwcw/a/M. I podaje, że są to słowa św. Tomasza.
Naszukałem się w rozmaitych leksykonach tomaszowych źródła tego
cytatu, ale nie znalazłem. Tym niemniej jest to trafne określenie. Prawdą
jest, że postawa mistyka wyraża się w dążeniu do przekroczeniu wszel
kich zapośredniczeń w relacji z Bogiem. Czy to jest możliwe do osią
gnięcia, w każdym razie w podksiężycowej fazie naszej egzystencji —
to już inna sprawa.
Mistyk wie, że jak każdy wierny poznaje Boga ,jak w zwiercia
dle i w zagadce" (per jpaccw/ww: e/ iw aewigwmte, termin którego uży
wa — za św. Pawłem — Mistrz Eckhart), ale nie chce na tym poprze
stać, pragnie bowiem poznać, choć dalej w zwierciadle, ale i także
i w świetle (per .spccw/w/w ci iw /Mwwwe), taka bowiem wiedza prowa
dzi acf ^iwwaM! <?wiccJiwcw! praegwyiaw^tv/w, do kosztowania boskiej
słodyczy.
Mistyk interioryzuje religię, kładzie nacisk na wewnętrzny i indy
widualny charakter relacji z Bogiem. Ten akcent osobisty prowadzi
niekiedy do napięcia pomiędzy mistykiem a jego wspólnotą religijną.
Ten konflikt nie oznacza, że w każdym wypadku mistyk jest odstępcą
od rodzimej tradycji, częściej jest zatroskany o to, aby doktrynalny
przekaz zachował duchową moc.
Ważną cechą wyróżniającą mistyka jest jego wiara w bezpośred
nią i doświadczalną komunikację z Bogiem, on chce widzieć Boga,

słyszeć Jego głos. Cełem, do którego mistyk dąży całym swoim ży
ciem jest dążenie do jakieś iormy zjednoczenia z Bogiem już w tym
życiu i pełnego utożsamienia z Nim po śmierci. W rełigiach, pojmują
cych Boga osobowo, to zjednoczenie urzeczywistnia się poprzez mi
łość. Inaczej w rełigiach „panenhenicznych" (mam na myśłi rełigie
Dalekiego Wschodu, gdzie prawdziwy Byt jest Jednią) to zjednocze
nie dopełnia się poprzez utratę ontołogicznej odrębności.
Czy wrzyrtAia/orwy /wMtyłi
MH.y(y%a wamra/wa?

aMtew/yczwie re/igi/we, nuprzyMaJ

Istnieje tajemnicze pokrewieństwo pomiędzy sceptykiem a mi
stykiem, jednakże różnice są zasadnicze. Sceptyk poprzestaje na wąt
pieniu. Słabość możliwości poznawczych człowieka, niewiara w ro
zum, napełnia go smutkiem i poczuciem rezygnacji. Mistyk, choć dzieli
ze sceptykiem przekonanie o ograniczoności naszego poznania, nie za
trzymuje się na tej konstatacji, w inny sposób poszukuje drogi wiodą
cej do pełnego poznania i zjednoczenia z Bogiem.
Można w tym miejscu dotknąć — właśnie dotknąć, a nie osta
tecznie wyjaśnić — sprawy istnienia mistyki poza-religijnej. Nie
którzy, teologowie zwłaszcza, nie zgadzają się na określenie tym ter
minem pewnych doświadczeń duchowych, do których przyznają się
ludzie dalecy od uczestniczenia w jakiejkolwiek tradycji religijnej.
Jeżeli jednak osobiście skłonny jestem określić te doświadczenia
mianem mistyki, to jednak zastrzegam się, że nie mam na myśli pew
nych wew-age owycń pomysłów, utożsamiających mistykę z osiąga
niem „odmiennych stanów świadomości", czasem pod wpływem środ
ków psychodelicznych. Mam na myśli poważnych myślicieli, jak pro
fesor Henryk Elzenberg, który mocno akcentował aksjologiczny,
etyczny i estetyczny iundament takich intuicyjnych wglądów w Rze
czywistość. Przekonująca jest dla mnie teza Jacques'a Maritaina, który
uważał, iż taka mistyka jest doświadczeniem duchowości ludzkiej
duszy. Mam zamiar zająć się szerzej tym tematem w przyszłości.
Ma Aoniec c/łcia/óyw, aóyr/wy .r/ę za/rzywa// przy warzę/ re/igu —
cń/Yercł/awstMae. TMzga/erH Oó/aw/ew/a ółó/ł/wego jar; wyJarzew/e,
wyJarzen/e rpo&aw/a. 7a%naprawdę /wówawy wc/pż o (ym rawy/w. o Roga, o cz/ow/e%a i o /c/ł .rpo/Aan/a. Op/.sa/ca:y i porzqM%ą/emy /o Jo-

jw/ćić/czeM/a y4/e czy Z?ez /yofnocy w/ćz^y w Roźe o/yćzw/^/eyc^/c^wy
/ćzk ^ć^rćzwć/^ w .y/an/e co^ zrozaw/cć z M/cpo/ę/c/ /a/cw^/ćy Raga / /ę/
^zczcga/nc/ rc/ac// z N//n, yaAqy'c^/ rc/fg/a? łfyA///?y w^pa/czcy^yy?/aza/-/ran^ccA7ć/cn/a/^^a, wiaźe ^/cca w^/ę/ z^a/iy w Pa/yce — E. Carc/A
— /a/:p/^zc. „Rógpaza^/a/c ^/cz^a/?y nawa/ w/eć/y, gć/yycj/przez Ma^
paz^a^y. Nawe/, gć/y Ca paz^a/ewy ^/e raza^/e^y Ca. Aa/e za/e/a
przeć/ aa/n/ py/ame. ^ /e z py/a/na o Boga zw/e^/a j/ę w py/a^/e do
Boga. Zaj/anaw/awy j/^, czy Rag a/e aiag/ j/ę aa/żye, óy ^pc/kćzć j/ę
z aa/a/, ezy jaai z g/e/ae a/e wag/ aa^aw/eć/z/ee aa aajzepy/aa/a / a/?yaw/e ^/ę aa w w ^pa^a/?, k/d/y przekracza w^ze/k/e /Mć/zk/c pazaaa/e...
t/eźe// Rag waw/ ć/a aa^ / a/yaw/a j/^ aaw, /a ckce /a ra/?/ć w /ak/
.spa^a/?, aky^wy wag// zrazaw/eć... Aqć/ /eż, yeże// Rag z w/a^ae/ wa//
ckce ^/^ a/yaw/ć, /a ckce /a ra/?/ć w ^w/ec/e, w k/g/ar//. A/y za^, k^ć/qc
^w/ać/aw/ /ak/e/ waż//wa^c/, paw/aa/jwy pazaj/ać a/warc/ / kyć ga/aw/ aa /a aZyaw/ea/e... " Czy prawć/z/wepazaaa/e Raga waże ć/akaaać
^/ę (y/ko w w/erze?
Jest to pytanie skierowane bardziej do człowieka wierzącego, niż
do filozofa, więc odpowiadam kierując się moją wiarą.
Wiara jest bramą i drogą. Jest bramą, która otwiera nas na Boże
Objawienie, daje nam „duchowe ucho" czy też — mówiąc inaczej —
daje nam duchowy słuch, aby słyszeć Boga. Ale po przekroczeniu bra
my kroczymy dalej, nie można zatrzymać się u wejścia. Dlatego wiara
jest drogą, na której poznajemy coraz doskonalej Boga. Trzeba wierzyć
w Boga i wierzyć Bogu, ale ta wiara nie jest ślepa. Daje ona poznanie,
jak mówi tradycja crcć/o u/ w/c///gćzw, to znaczy wierzę, aby dostąpić
głębszego poznania, ale także /n/e/Z/go M/ creć/aw, rozumiem, poznaję,
aby lepiej i pełniej wierzyć i zawierzyć Bogu. By wrócić do tekstu Coretha: najpierw p y t a m o B o g a , szukam dróg wiodących do Jego po
znania, a potem p y t a m B o g a samego, który w swej łaskawości
objawił nam drogi, pozwalające poznać, co należy czynić, aby dostąpić
zbawienia. Poznaję Boga nie takim, jakim On jest, ale tyle tylko, o ile ta
wiedza jest mi potrzebna do zbawienia. Bowiem w religii zawsze chodzi
o zbawienie, a poznanie religijne nie ma służyć zaspokojeniu intelektu
alnej ciekawości, lecz osiągnięciu tego celu, jakim jest ostateczne ocale
nie. W tym sensie dopiero wiara daje mi prawdziwe poznanie Boga,
bowiem daje poznanie, które umożliwia zbawienie. Bóg prawdziwy bo
wiem to Bóg wiemy, którego łaska trwa na wieki (por. Ps 117).

Brian Davies OP

FILOZOFIA A RELIGIA*

Jaka powinna być rola filozofii w odniesieniu do religii? Trudno
na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ ludzie mają różne wyobrażenia,
czym jest filozofia, a czym religia. Niemniej jednak, tradycyjna odpo
wiedź mówi, że filozofia pozwala nam zobaczyć, czy wierzenia reli
gijne są, czy też nie są warte przyjęcia'. Kryje się za tym myśl, iż filo
zofowie mogą wybierać określone formy wierzeń religijnych i stawiać
pytania typu: „Czy wierzenie to jest racjonalnie do obronienia?", albo
„Czy wierzenie to możne być poparte rozumowaniem albo odwoła
niem do dowodów?". Za takimi pytaniami kryje się założenie, że wie
rzenia mogą być albo prawdziwe, albo fałszywe, oraz że ich prawdzi
wość lub fałszywość może być rozstrzygnięta albo poddana intelektu
alnej debacie.
Czy takie założenie jest słuszne? Większość z tego, o czym bę
dziemy tutaj mówić, dotyczy argumentów za istnieniem Boga. Warto
więc na początku zauważyć, że w odniesieniu do wiary w Boga wie
lu uznało takie założenie za błędne. Dlaczego? Jedna z udzielonych
odpowiedzi mówi, iż wiara w Boga nie jest ani prawdziwa, ani fał
szywa, ponieważ zdania: „Bóg istnieje", albo „Jest Bóg" nie są twier
dzeniami sensownymi. Nie mogą więc one być ani obronione, ani
odrzucone. Inna możliwa odpowiedź wskazuje, że chociaż twierdze
nia: „Bóg istnieje" albo „Jest Bóg" są w pełni sensowne, to ci, którzy
wierzą w Boga, nie mają potrzeby wykazywania, iż ich wierzenia
mogą być usprawiedliwiane przed trybunałem rozumu. Zanim więc
zaczniemy nasze badania w ramach filozofii religii, przyjrzyjmy się
tym stanowiskom.
* Artykuł ten stanowi pierwszy rozdział książki Briana Daviesa,
/o
/Ae P/n/ojo/j/ty o/Re/zg/on, Oxford— N ew York 1993, wydanej przez Oxford University Press (przyp. red.).

Bóg a weryfikacja
Rozpatrywanie pierwszego stanowiska można rozpocząć od
przyjrzenia się pracy słynnej grupy filozofów, którzy w łatach dwu
dziestych XX wieku zaczęli spotykać się w Wiedniu wokół pisarza
o nazwisku Moritz Schłick (1882-1936). Grupa ta stała się znana
pod nazwą Koła Wiedeńskiego i w jej skład wchodzili Otto Neurath
(1882-1945), Friedrich Waismann (1896-1959) oraz Rudolf Carnap (1891-1970). Wszyscy oni byli pod wpływem Ludwiga Wittgensteina (1889-1951). Twierdzili, iż przejęli od niego teorię zna
czenia znaną jako zasada weryfikacji. Wyprowadzili z niej krańco
we i daleko idące wnioski.
Utrzymywali, że sensowne twierdzenia dzielą się na dwie gru
py. Po pierwsze, twierdzenia matematyczne (np. 2 + 2 = 4), tautolo
gie (np. „Wszystkie koty są kotami"), oraz twierdzenia logicznie ko
nieczne (np. „Nieprawda, że jednocześnie P i wic-P"). Po wtóre, twier
dzenia faktualne, które mogą być potwierdzone za pomocą zmysłów,
zwłaszcza za pomocą metod używanych w naukach takich jak fizy
ka, chemia czy biologia. W taki sposób Koło Wiedeńskie usiłowało
umieścić sensowność i znaczenie w ramach doświadczenia. Dzięki
takiemu postępowaniu sami umieścili się w ramach dobrze ugrunto
wanej tradycji filozoficznej. Faktycznie zgodzili się ze szkockim fi
lozofem Dawidem Humem (1711-1776). „Jeżeli — mówi Hume —
biorąc do ręki jakiś tom traktujący np. o teologii albo szkolnej meta
fizyce, zapytujemy: Czy zawieraya^iey rozawowan/g ańs/raArcy/we,
cfoiyczgce w;'g/Ao.<?c/ /ań ńczńy? Nie. Czy zawiera ya%ie.y oparie na
rfoywiaćfczgniM roza/Howanie <7oiyrzqce/aAiów i linienia? Nie. A więc
w ogień z nim, albowiem nie może zawierać nic prócz sofisterii i złu
dzeń!"^
Zasada weryfikacji stała się najbardziej osobliwą doktryną logicz
nego pozytywizmu, jak nazwano szkołę myślenia reprezentowaną i bę
dąca pod wpływem Koła Wiedeńskiego. Ale zasada ta nie zawsze była
formułowana w ten sam sposób. Niektóre z wcześniejszych sformuło
wań traktują ją jako zasadę dotyczącą „sądów". Później niektórzy od
nosili ją do „twierdzeń" oraz do „zdań". Rozróżniono także pomiędzy
tym, co nazwano „słabą" i „mocną" wersją zasady weryfikacji. Słaba
wersja stała się najbardziej popularna. Utrzymywała ona, iż (zapomi
nając o twierdzeniach matematycznych, tautologiach i prawdach lo

gicznych) twierdzenie jest faktualne i sensowne tylko wówczas, jeżeli
doświadczenie zmysłowe, jest w stanie przynajmniej częściowo je po
twierdzić. Jednak we wczesnym okresie logicznego pozytywizmu wła
śnie mocna wersja zasady weryfikacji była w modzie. Waismann sfor
mułował ją w taki sposób: „Wypowiadając zdanie, każdy musi wie
dzieć, w jakich warunkach nazwie je prawdziwym, a w jakich fałszy
wym. Jeżełi nie jest w stanie określić tych warunków, nie wie, o czym
mówi. Twierdzenie, które nie może być niezbicie zweryfikowane, nie
może być zweryfikowane w ogóle. Jest po prostu pozbawione jakiego
kolwiek sensu"\
Historia zasady weryfikacji jest zbyt skomplikowana, aby prze
śledzić ją tutaj w szczegółach. Możemy jednak zauważyć, iż wszy
scy jej zwolennicy utrzymują, że jej konsekwencje są dla wiary w Bo
ga niszczące. Weźmy np. Camapa. „W swoim metafizycznym zna
czeniu — zauważa on — słowo «Bóg» odnosi się do czegoś poza
doświadczeniem. Słowo to jest celowo pozbawione odniesienia do
jakiegokolwiek przedmiotu fizycznego bądź, zapodmiotowanego w fi
zycznym, przedmiotu duchowego. Skoro jednak nie nabiera ono no
wego znaczenia, staje się bezsensowne.'"' Inną ilustrację metod lo
gicznego pozytywizmu w odniesieniu do istnienia Boga można zna
leźć w książce A. J. Ayera
i /ogr^a. „Termin «bóg»",
mówi Ayer,
jest terminem metafizycznym. A jeżeii «bóg» jest terminem metafizycznym, nie
jest nawet możliwe, żeby bóg istniał. Powiedzenie bowiem, że «Bóg istnięje»,
oznacza wypowiedź metafizyczną, która nie może być ani prawdziwa ani fałszywa.
Przy tym samym kryterium żadne twierdzenie, które usiłuje opisać naturę
transcendentnego boga, nie m oże posiadać jakiegokolw iek dosłow nego
znaczenia^.

Zauważmy, że Ayer w tym fragmencie nie tylko zaprzecza istnie
niu Boga: w ogóle odrzuca możliwość zadania pytania dotyczącego
istnienia Boga. Jego stanowisko, tak jak i Camapa, oznacza, że skoro
nie możemy sięgnąć Boga za pomocą badania empirycznego, mówie
nie, że istnieje Bóg, jest pozbawione sensu. Argumentacja przebiega
tak: (1) Jeżeli nie możemy zweryfikować istnienia Boga empirycznie,
mówienie, że istnieje Bóg, jest pozbawione sensu; (2) Nie możemy
zweryfikować istnienia Boga empirycznie; (3) Nie możemy więc sen
sownie utrzymywać, że Bóg istnieje.

Bóg a fatsyHkacja
W tym miejscu należałoby przypomnieć kilka idei łączących się
z tym, o czym przed chwilą wspomnieliśmy. Można przywołać nazwi
sko Anthonycgo Flew, u którego nacisk zostaje przesunięty z weryfi
kacji na falsyfikację. Zgodnie z zasadą weryfikacji twierdzenia religij
ne, włączając zdanie „Jest Bóg", nie są sensowne, ponieważ nie moż
na ich po prostu zweryfikować. Flew nie podtrzymuje zasady w takiej
formie, ale w
f ( 7 7 : e o / o g y an J Fa/gj/Ica/MM?)'' pyta,
czy pewne stwierdzenia religijne nie są podejrzane, skoro żadne do
świadczenie zmysłowe nie przemawia przeciwko nim.
Flew zaczyna od opowiedzenia czegoś, co nazywa „przypowie
ścią'^. Oto dwaj podróżnicy natknęli się na polanę w dżungli. Pierw
szy utrzymuje, że istnieje jakiś niewidzialny ogrodnik, który się nią
zajmuje. Drugi odrzuca taką sugestię. Różnorakie metody (takie jak:
straże, użycie psów i elektrycznych ogrodzeń) zostają wykorzystane,
aby sprawdzić, czy ogrodnik faktycznie istnieje. W dowiedzeniu jego
obecności wszystkie próby jednak zawodzą. Mimo to pierwszy czło
wiek wciąż wierzy w istnienie ogrodnika. Mówi: „Ale istnieje ogrod
nik, który nie pozostawia śladu i którego nie słychać, ogrodnik przy
chodzący potajemnie, aby opiekować się ogrodem, który kocha"^. Drugi
z nich odrzuca jednak taką możliwość sugerując, że nie ma żadnej róż
nicy pomiędzy ogrodnikiem pierwszego podróżnika a ogrodnikiem niei s t n i e j ą c y m.
W tym miejscu Flew odnosi swoją przypowieść do stwierdzeń
religijnych. Ludzie wierzący występują z twierdzeniami. Mówią na
przykład, że istnieje Bóg, który kocha ludzi. Ale najwyraźniej nie chcą
pozwolić na to, aby cokolwiek przeczyło tym twierdzeniom. Takie
twierdzenia wydają się niefalsyfikowalne. Czy są więc rzeczywistymi
twierdzeniami? Flew nie twierdzi kategorycznie, że nie mogą nimi być,
choć ma wyraźnie wątpliwości. „Wykształceni ludzie wierzący— mówi
— mają tendencje do tego, żeby nie tylko nie dopuścić do czegoś rze
czywistego, ale nawet potencjalnie możliwego, co byłoby przeciwne
ich teologicznym twierdzeniom i wyjaśnieniom. Ale w takiej mierze
w jakiej to robią, ich domniemane wyjaśnienia są pozorne, a ich po
zorne twierdzenia są w rzeczywistości bezmyślne.'"* Flew nie mówi
tutaj o falsyfikacji przy pomocy doświadczenia zmysłowego, ale moż
na przypuścić, że to właśnie ma na myśli. Badania, które wspomina

przy sprawdzaniu obecności ogrodnika, w całości mogą być nazwane
zmysłowymi". Z przykładu dotyczącego ogrodnika powinno być wy
starczająco jasne, iż podnosząc zagadnienie falsyfikacji, Fłew ma na
myśli pytanie dotyczące istnienia Boga. Wydaje się, iż sugeruje on, że
ci, którzy wierzą w Boga, niechętnie pozwalają na jakiekolwiek zmy
słowe doświadczenie, które przemawiałoby przeciwko ich wierze. Wy
daje się także zastanawiać, czy w taki sposób wiara nie staje się nie
zrozumiałą albo pozbawioną treści.
Weryfikacja, faisyfikacja i Bóg
Co więc powinniśmy powiedzieć w tym momencie? Czy zdanie
mówiące o istnieniu Boga jest bezsensowne, ponieważ nie jest ono ani
weryfikowalne, ani falsyfikowalne?
Pisarze tacy jak Camap, Ayer czy Flew mają przynajmniej jeden
mocny argument na swoją korzyść: to, że często uważamy weryfikację
i falsyfikację za sposób pozwalający odróżnić sens od nonsensu. Jeżeli
powiadam, że mój pies jest doskonałym filozofem, słusznie zwątpicie
w sensowność mojej wypowiedzi aż do czasu, kiedy wskażę na coś
w zachowaniu psa, co przemawiałoby za sensownością mojego twier
dzenia. Równie słusznie i równie sceptycznie postąpicie, jeżeli (a) twier
dziłbym we wtorek, że będzie padać we środę, (b) w środę nie padało,
a (c) w czwartek utrzymuję, że miałem rację we wtorek.
łnny argument, który przemawia za tym, co mówią Camap, Ayer
i Flew, może być przedstawiony w formie hasła „mówienie o Bogu
wydaje się p r ń w a z a g a d k o w e " . Mam przez to na myśli, że wiele
rzeczy, które mówi się o Bogu, ludzie odbierają jako niejasne a nawet
niezrozumiałe. Nikt z podstawową znajomością języka polskiego nie
będzie miał problemów ze zrozumieniem zdań typu: „W Afryce są
słonie" albo: „Brytyjski premier właśnie rozpisał wybory powszech
ne". Ale dla wielu ludzi zagadkę stanowić będą zdania typu: „Bóg jest
transcendentny" albo: „Bóg jest immanentny". Prawdą oczywiście jest
to, że istnieją zdania w pełni zrozumiałe, które jednak niewielu może
pojąć. Tak ma się rzecz, na przykład, z różnorakimi zdaniami przyjmo
wanymi przez fizyków i innych naukowców. Niemniej mówienie o Bo
gu nie dotyczy jedynie wąskiej grupy ekspertów. Zagadnienie to pre
zentowane jest zazwyczaj jako coś istotnego dla każdego i można je
usłyszeć z ust wielu różnych ludzi. Faktem jest także to, iż wielu w spo

tkaniu z taką problematyką nie potrafi się odnaleźć. Wydaje się, że nie
są w stanie odnaleźć tu jakiegokolwiek sensu. Można powiedzieć, że
brakuje im wyobraźni albo coś w tym rodzaju. Ale wyobrazić sobie
coś, oznacza możliwość uformowania sobie obrazu tego czegoś. Bóg
zaś, przypuszczalnie, nie jest możliwy do zobrazowania.
Jedną rzeczą jest przyjąć te uwagi, a inną zgodzić się, że pisarze
przedstawieni w tym rozdziale dokonali wszystkiego, aby wykazać, że
Bóg nie może istnieć. Kiedy krytycznie przeanalizujemy to, co powie
dzieli, szybko się okaże, że nie osiągnęli celu.
Na początek przyjrzyjmy się założeniu, które wskazani właśnie
autorzy zdają się przyjmować. Wydają się oni sądzić, iż o istnienie
Boga można pytać jedynie wtedy, gdy ustalona została odpowiedź na
pytanie „Czy możliwe jest istnienie Boga?". A to jest pogląd, który
możemy racjonalnie obalić. Dlaczego? Ponieważ opiera się on na
nieracjonalnym założeniu, iż musimy wykazać potencjalną prawdzi
wość stwierdzenia zanim przedyskutujemy, czy jest ono faktycznie
prawdziwe. Jak jasno wykazują współcześni logicy, udowodnienie, iż
twierdzenie jest potencjalnie prawdziwe, może być bardzo odległe od
wykazania powodów dla przekonania, iż określone twierdzenie jest
prawdziwe w rzeczywistości. A dowód, że twierdzenie jest możliwe
w rzeczywistości, jest zarazem dowodem tego, że twierdzenie to jest
potencjalnie prawdziwe. Można więc rozważać czyjeś powody dla uzna
nia twierdzenia bez uprzedniego martwienia się o to, czy twierdzenie
to jest potencjalnie prawdziwie. To zaś sugeruje, że można rozważać
przyczyny czyjejś wiary w istnienie Boga bez wcześniejszej troski o to,
czy Bóg może istnieć, czy też nie może.
W odpowiedzi na taki argument można utrzymywać, iż twierdze
nie jest sensowne i faktualne, jedynie jeżeli jest rozstrzygająco weryfi
kowalne lub falsyfikowalne za pomocą doświadczenia zmysłowego.
Ale to stanowi następną, nieracjonalną przesłankę. Wydaje się bowiem
możliwe wypowiedzenie zrozumiałych i faktualnych twierdzeń o uni
wersalnym znaczeniu typu: „Wszyscy ludzie spędzają część swojego
życia śpiąc" albo: „Wszystkie koty są śmiertelne". Pierwsze z tych
twierdzeń, o ile wiemy, jest prawdziwe. Nie istnieje jednak żaden spo
sób doświadczenia zmysłowego, za pomocą którego można by osta
tecznie wykazać jego prawdziwość. Zawsze istnieje możliwość, iż pew
nego dnia ktoś natknie się na kogoś, kto wcale nie potrzebuje snu. Je

żeli chodzi o drugie twierdzenie, ono również wydaje się prawdziwe.
Nie może ono być jednak rozstrzygająco sfalsyfikowane. Choćby nie
wiadomo jak stare były koty, które możemy spotkać, to i one mogą
któregoś dnia umrzeć. Tak więc niewłaściwe wydaje się odwoływanie
do weryfikacji lub falsyfikacji jako rozstrzygającego kryterium sen
sowności twierdzeń faktualnych.
Można by się upierać, iż słaba wersja zasady weryfikacji służy
raz na zawsze wykazaniu niemożliwości istnienia Boga. Pogląd taki
narażony jest jednak na zarzut, iż słaba wersja zasady weryfikacji nie
zaspokaja nawet swoich własnych kryteriów sensowności. Jeżeli zo
stałaby ona przyjęta, to należałoby powiedzieć, iż twierdzenie jest faktualne i sensowne jedynie wtedy, gdy jakieś doświadczenie zmysłowe
albo twierdzenie obserwacyjne czyni ją możliwą albo przemawia na
jej korzyść. Ale jakie doświadczenie zmysłowe czy twierdzenie obser
wacyjne może przemawiać na korzyść roszczeń, iż twierdzenie jest
faktualne i sensowne, jedynie jeżeli doświadczenie zmysłowe czy twier
dzenie obserwacyjne czyni go możliwym i przemawia na jego korzyść?
Mówi się, że zasada weryfikacji jest do zaakceptowania, ponie
waż bierze pod uwagę jedynie powszechne znaczenie słów takich jak
„faktyczny" i „sensowny". Schlick, na przykład, powiedział, że jest
„niczym innym jak prostym stwierdzeniem sposobu, w jaki znaczenie
jest w rzeczywistości przypisywane sądom w codziennym życiu i w na
uce. Nigdy nie było żadnego innego sposobu i ciężkim błędem byłoby
przypuszczenie, iż odkryliśmy nową koncepcję znaczenia, która jest
sprzeczna z powszechnymi przekonaniami, a którą chcemy wprowa
dzić do filozofii""'.Uwaga ta wydaje się jednak nie zauważać faktu, iż
wielu ludzi uznaje za sensowne i faktualne sporo stwierdzeń, które nie
wydają się być potwierdzane jedynie za pomocą doświadczenia zmy
słowego. Weźmy na przykład ludzi wierzących i sposób, w który uznająza faktualne i sensowne twierdzenia dotyczące Boga i życia po śmier
ci. Przyznają oni, że twierdzeń tych nie można potwierdzić przy pomo
cy doświadczenia zmysłowego. Rozważmy następujące twierdzenie,
podane jako przykład przez Richarda Swinbume'a: „Niektóre z zaba
wek, które zgodnie ze wszystkimi danymi leżą w szafce na zabawki,
gdy ludzie śpią i nikt na nie nie patrzy, faktycznie wstają i tańczą w środ
ku nocy, a następnie wracają do szafki, nie pozostawiając żadnych śla
dów swojej działalności"". Gdyby ktoś powiedział to, przypuśćmy,

mając na myśli jakąś określoną szafkę, moglibyśmy nie czuć się prze
konanymi. Przykład Swinbume'a jest błahy. Ale nadużyciem byłoby
powiedzenie, iż stwierdzenie, o którego rozważenie prosi, jest bezsen
sowne oraz że nie może ono być ani prawdziwe ani fałszywe. Można
odpowiedzieć, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć stwierdzenia, jeżeli
nie wiemy, jak wykazać jego prawdziwość albo fałszywość. Można
dodać, iż wiedza o tym, jak wykazać prawdziwość lub fałszywość twier
dzenia, oznacza świadomość tego, jakie dostępne doświadczenie zmy
słowe uczyniło by je prawdopodobnym lub nieprawdopodobnym. Jed
nak wydaje się, że ludzie mogą zrozumieć twierdzenia bez możliwości
wykazania, które z dostępnych doświadczeń zmysłowych uzasadniło
by możliwość lub niemożliwość prawdziwości tych twierdzeń. We
źmy następny przykład Swinbume'a:
Człowiek może zrozumieć stwierdzenie „kiedyś dawno temu, zanim pojawi!i się
ludzie i inne racjonalne istoty, ziemia pokryta była morzem*' nie mając żadnej
idei tego, jakie świadectwo geologiczne przemawiałoby za lub przeciw temu
sądowi, albo żadnej idei tego, jak ustalić, jakie świadectwo geologiczne
przemawiałoby za lub przeciw temu sądowi'^.

Prawdziwość tej obserwacji jest tym, do czego można się odwołać,
gdyby powiedziano, że komentarze Anthony'ego Flew dotyczące falsy
fikacji czynią w sposób oczywisty bezsensownymi zdania dotyczące
Boga. Ktoś, kto utrzymuje, że istnieje Bóg, może nie być w stanie wska
zać czegoś, co przemawiałoby przeciwko prawdziwości takiego twier
dzenia. Ale stąd nie wypływa bezsensowność tegoż twierdzenia. Nie
mogę wskazać na nic, co sprzeciwiałoby się mojemu przekonaniu, iż
ludzie cierpiący na raka płuc znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci.
Nie jestem lekarzem i nie mogę przewidzieć przyszłości. Niemniej jed
nak zdanie: „Ludzie cierpiący na raka płuc znajdują się w niebezpie
czeństwie śmierci*' nie jest bezsensowne. Jest ono wypowiadane na pod
stawie wcześniejszych doświadczeń. Jednocześnie ludzie, którzy je wy
powiadają, nie muszą wskazywać na coś, co sprzeciwia się ich przeko
naniu, aby móc przypuścić, że to, co mówią, nie jest bezsensowne.
Tak więc, zasada weryfikacji w formie, w której ją rozważaliśmy,
nie wykazuje, iż jakiś Bóg nie może istnieć. Nie wydaje się również,
że Boże istnienie musi zostać wykluczone, ponieważ nie można go
sfalsyfikować. Nawet A. J. Ayer przyznał ostatecznie, iż tak właśnie
jest. W odpowiedzi na argument wysunięty przez Alonzo Churcha uznał,

że zasada weryfikacji nie może zostać sformułowana w żaden satys
fakcjonujący sposób. Przyznał także, że ma to również zastosowanie
w odniesieniu do kryteriów sensowności wyrażonych w terminach za
sady falsyfikacji'\
Inne możliwości
Czy nie istnieją inne drogi wskazujące na brak potrzeby rozważa
nia tego, iż wiara w Boga może być obroniona przez odniesienie do
rozumu i argumentów? Pytanie to wiedzie nas do drugiego rodzaju
postawy, o której wspomnieliśmy na początku tego rozdziału: chociaż
„Bóg istnieje" albo „Jest Bóg" są zdaniami w pełni sensownymi, ci
którzy wierzą w Boga, nie mają potrzeby wykazywania, iż ich wiara
może być usprawiedliwiona przed trybunałem rozumu.
Jedna z wersji takiej postawy jest wiązana z grupą protestanckich
myślicieli, szczególnie Karlem Barthem (1886-1968), według którego
istnieją zastrzeżenia teologiczne w stosunku do teologii naturalnej. Przez
„teologię naturalną" rozumiem próbę wykazania, iż wiara w istnienie
Boga może być obroniona przez odniesienie do rozumu lub argumen
tów, które mogłyby być przyjęte przez wszystkich, a nie tylko tych,
którzy już wierzą w Boże istnienie. Lista zwolenników teologii natu
ralnej obejmuje tak słynnych filozofów jak: Anzelm z Canterbury
(1033-1109), Tomasz z Akwinu (ok. 1225-1274), Kartezjusz (15961650), G. W. Leibniz (1646-1716) czy John Locke (1632-1704). Barth
odrzuca jednak założenia teologii naturalnej. Jego zdaniem teologia
naturalna jest bez znaczenia, kiedy mamy do czynienia z zagadnie
niem dotyczącym istnienia Boga.
Dlaczego? Na początku, mówi Barth, ludzki rozum jest skażony
i nie może osiągnąć właściwej wiedzy o Bogu. Zamiast polegać na
naturalnym rozumie, ludzie powinni zwrócić się ku objawieniu. Winni
uznać, że Bóg jest tak zupełnie inny od wszelkiego stworzenia, iż jedy
ną właściwą podstawę mówienia o Bogu stanowi to, co Bóg sam o so
bie powiedział. Dokładniej, stanowi jąto, czego nauczał Chrystus. „Bóg
jako nasz Ojciec, jako Stwórca — argumentuje Barth — jest nieznany,
o ile nie jest poznany przez Chrystusa." I kontynuuje:
Przekaz Jezusa o Bogu Ojcu nie m oże być traktowany, jak gdyby Jezus wyraził
tyłko dobrze znaną prawdę, że św iat musi m ieć i za łeżeć od jak iegoś
stworzycieia, a następnie ośmielił się wskazać na tego Stworzycieła przy pomocy

bardziej poufałego iudzkiego okreśienia „Ojciec". Nie postąpił tak, jakby ze
swojej strony zamierzał wyrazić to, co cała poważna filozofia określiła jako
n ajw yższą p rzyczyn ę, jako n ajw yższe dobro, jako
a j e albo enj
jako byt powszechny (;ńe MH/verja/), jako podstawę sensu
i głębię sensu, jako nieuwarunkowanego, jako kres, jako negację negacji (/ńe
crMca/ M<?gaf/on) albo początek. To, co zamierzył, oddał dzięki imieniu Ojca,
które nie było obce językow i religijnemu, ale któremu nadał chrześcijańską
interpretację, jakby dokonując chrztu. Możemy przy tym tylko powiedzieć, że
ta jednostka, ten założony filozoficznie ekwiwalent Boga Stworzyciela, nie ma
nic w spólnego z przekazem Jezusa o Bogu Ojcu, niezależnie czy wraz, czy też
bez dołączonego imienia Ojca obok niego"*.

Wielu ludzi twierdzi, iż „Bóg filozofów" ma niewiele wspólnego
z „Bogiem wiary religijnej". Takie jest najogólniej stanowisko Bartha.
Według niego takie jest również stanowisko Biblii, co stanowi dodat
kowy argument w jego sposobie postrzegania teologii naturalnej.
Stanowisko Bartha nie jest odosobnione. W ostatnich latach poja
wiły się inne godne uwagi podejścia powstałe pod wpływem Ludwiga
Wittgensteina (1889-1951) z jednej strony, a prac pewnych myślicieli
kalwińskich z drugiej. Tutaj możemy wspomnieć w szczególności ar
gumenty D. Z. Philipsa oraz Alvina Plantingi.
Według Philipsa zamierzenie usprawiedliwiania wiary w Boga jest
chybione, ponieważ wypływa z błędnej wizji natury filozofii oraz nie
wiąże się z prawdziwą naturą wiary. Według Philipsa wiara w Boga
jest zrozumiała i akceptowalna na swoim własnym gruncie, a nie jest
czymś, co domaga się potrzeby wsparcia przez racjonalne czy filozo
ficzne rozumowanie".
Jeżeli chodzi o wiarę w Boga i naturę filozofii, Philips przywołu
je to, co Wittgenstein mówi w Docie%amac/ł yi/ozo/icznycń. W szcze
gólności dużą rolę przywiązuje do następującego komentarza:
Probtem fitozoficzny ma postać: „Nie mogę się rozeznać." Fiiozofia nie może
w żaden sposób naruszać faktycznego użycia języka, a więc może je w końcu
tytko opisywać. Atbowiem nie może go też uzasadnić. Zostawia ona wszystko
tak jak jest"*.

Philips przywołuje także rozróżnienie uczynione przez Wittgen
steina pomiędzy „gramatyką powierzchniową" a „gramatyką głębo
ką"". Najogólniej rzecz ujmując, rozróżnia między tym, co wypowie
dzi czy zdania mogą uycfawać .się znaczyć z racji swojego wyglądu
a tym, co rzeczywiście znaczą. Rozważmy na przykład zdanie: „Mam

ból w nodze". Z gramatycznego punktu widzenia przypomina to zda
nie: „Mam klucz w kieszeni". Ale bylibyśmy w błędzie, gdybyśmy
uznali ból za jakiś rodzaj fizycznego przedmiotu, w określonym fi
zycznym położeniu. Tutaj możemy więc rozróżnić pomiędzy tym, co
pierwsze zdanie wydaje się znaczyć a tym, co rzeczywiście znaczy.
Wydaje się ono znaczyć, że gdyby chirurdzy zdecydowali się rozciąć
moją nogę, znaleźliby bólo-wyglądający przedmiot. Ale w rzeczywi
stości znaczy to coś zupełnie innego.
Teraz, mówi Philips, rolą filozofii w odniesieniu do wiary w Boga
nie jest oparcie jej na czymś nazywanym „rozumem" Filozofia win
na analizować i opisywać naturę wiary w Boga. Albo, jak pisze sam
Philips:
Jeże!i filozof chce opisać religię, musi wziąć pod uwagę to, co mówią i robią
ludzie wierzący (...). Cała więc koncepcja religii potrzebującej usprawiedliwienia
jest chybiona (...). Filozofia nie jest ani zgodna, ani wbrew religii: „wszystko
pozostawia takim, jakim jest" (...). Zadaniem filozofa nie jest zdecydowanie,
czy jest Bóg, czy Go nie ma, ale rozważenie, co to znaczy potwierdzić lub odrzucić
istnienie Boga'".

Philips idzie dalej sugerując, że kiedy filozofowie to uczynią,
zobaczą — wbrew przypuszczeniom, do których wiodły wielu lu
dzi powierzchniowe znaczenia — iż wiara w Boga nie jest tego ro
dzaju rzeczą, która wymaga racjonalnego wsparcia czy usprawie
dliwienia. Gdybym powiedział: „Mam ból w nodze", błędem była
by obrona mojego stwierdzenia przynaglająca kogoś do sprowadze
nia chirurgów i poproszenie ich o poszukanie bólu w nodze. Z tych
samych powodów, mówi Philips, „Jest Bóg" nie jest tego rodzaju
wypowiedzią, która potrzebowałaby obrony przez „racjonalne" ar
gumenty w rodzaju wykorzystywanych przez zwolenników teolo
gii naturalnej i im podobnych. Na przykład, argumentuje Philips,
wiara w Boga nie jest jakąś hipotezą opartą na jakichś podstawach.
Nie jest otwarta na falsyfikację i nie jest li tylko wstępnie przyjmo
wana.
Nadzieja człowieka wierzącego nie jest nadzieją na cokolwiek, na przykład na
doskonalenie moralne (...). Jest po prostu nadzieją, nadzieją w sensie zdolności
do życia z samym sobą (...). Dostrzeżenie, że świat jest Bożym stworzeniem,
jest dostrzeżeniem sensu w życiu. Taka sensowność pozostaje w świecie nietknięta
przez zło, ponieważ nie jest osiągana przez wyprowadzanie z niego wniosków'**.

Nie jest też prawdą, dodaje Philips, że wiara w Boga jest wiarą
opartą na dowodach empirycznych. Bóg, mówi on, nie jest przedmio
tem doświadczenia, który może lub nie może istnieć.
Nikt nie zrozumie, co to znaczy wierzyć w Boga, jeżeli myśli o Bogu jako istocie,
która może istnieć lub nie (...). Przypuśćmy na chwilę, że rzeczywistość Boga
jest pokrewna z rzeczywistością fizycznego przedmiotu. Wtedy będzie mieć sens
przypuszczenie, iż pewnego dnia będziemy w stanie sprawdzić, czy nasza wiara
jest prawdziwa. Co więcej, przypuśćmy, że taki dzień nadchodzi i dowiadujemy
się, że Bóg istnieje oraz że jest taki, za jakiego zawsze Go uważaliśmy. Jakiego
rodzaju Boga odkrylibyśmy? Z pewnością Boga, o którym wciąż sensownie można
by mówić, iż mógłby nie istnieć. Taki więc Bóg mógłby w rzeczywistości nigdy
nie przestać istnieć (...). Bóg, który jest istniejącym pośród istniejących, nie jest
Bogiem wiary^".

Według Philipsa „Bóg istnieje" nie jest zdaniem oznąjmującym.
„Mówieniu o Bożym istnieniu czy rzeczywistości — wyjaśnia — nie
może być traktowane jak mówienie o istnieniu jakiegoś przedmiotu."^'
Rozwijając tę myśl pisze:
Pytanie: „Czy Bóg istnieje?" nie jest pytaniem teoretycznym. Jeżeli ma ono
w ogóle cokolwiek znaczyć, musi dotyczyć uwielbienia i modlitwy; musi dotyczyć
tego, czy w ogóle coś w tym wszystkim jest. Oto dlaczego filozofia nie może
odpowiedzieć na pytanie: „Czy Bóg istnieje?" w pozytywny czy negatywny sposób
(...). Zdanie: „Bóg jest", chociaż wydaje się pojawiać w trybie oznąjmującym,
jest wyrazem wiary^.

Stanowisko Alvina Plantingi wydaje się mieć niewiele wspól
nego z filozofią Wittgensteina, natomiast jego stosunek do wiary i uza
sadniania wiary w Boga prowadzi go do wniosków bliskich Philipso
wi (widać jednak i spore różnice). Jest tak dlatego, że jego zdaniem
(tak jak i Tomasza z Akwinu) ci, którzy wierzą w Boga, są w pełni
władz intelektualnych, nawet jeżeli nie potrafią przytoczyć jakich
kolwiek argumentów i dowodów przemawiających na korzyść praw
dy swojej wiary.
Według wielu ludzi oraz według tego, jak argumentuje Anthony
Flew ,,jeżeli mamy ustalić, czy jest Bóg, musimy mieć dobre podsta
wy do wierzenia, że tak jest rzeczywiście. Tak długo i pod warunkiem,
że takie podstawy nie są wskazane, nie mamy dosłownie żadnych po
wodów do wierzenia; a w takiej sytuacji jedyną racjonalną postawą
jest bycie albo ateistą albo ag n o sty k iem " ^ . Według Plantingi jednak
nie istnieją żadne argumenty, które zmuszałyby nas do przyjęcia takie-

go stanowiska. Nie twierdzi on, że wiara w Boga musi iść w parze ze
znajomością argumentów za Jego istnieniem.
Stanowisko, które zajmuje Plantinga, mówi, że wiara w Boga może
być traktowana jako „dana wyjściowa" (proper/y ó&Hc). Jest ona ra
cjonalna w taki sam sposób i z tej samej przyczyny, co podstawowe
przekonania percepcyjne, przekonania związane z pamięcią i tym po
dobne, które nie opierają się na kolejnych, bardziej podstawowych prze
konaniach. Wątpi, czy jakiekolwiek naprawdę przekonujące argumen
ty mogą zostać dostarczone dla takich przekonań. Nie sądzi jednak, że
jednocześnie znaczy to, że ci, którzy je przyjmują, postępują nieracjo
nalnie. To samo myśli o tych, którzy przyjmują bez argumentacji, że
Bóg istnieje. Sugeruje on, że tak jak zaczynamy argumentować bez
uzasadniania pewnych przekonań, tak też możemy uwierzyć w Boga
bez domagania się argumentów na rzecz wiary w postaci innych prze
konań, które inni uznają za bardziej racjonalne czy wiarygodne.
Rozum a w iara w Boga
Jak powinniśmy na to wszystko zareagować? Czy powinniśmy na
przykład wnioskować, że jest coś niewłaściwego w usiłowaniu opar
cia wiary w Boga na racjonalnych dyskusjach i argumentach? Czy po
winniśmy wnioskować, że nawet jeżeli nie jest to całkowicie błęd
ne, to usiłowanie to jest przynajmniej niepotrzebne?
Weźmy na początek interpretację Biblii według Bartha. Sporo
można o niej powiedzieć. Pisarze biblijni nie angażują się w to, co
większość ludzi rozumie jako racjonalną obronę wiary w Boga. Wyda
ją się nie interesować pytaniem, czy Bóg istnieje, czy też nie, a jeżeli
istnieje, to dlaczego powinniśmy wierzyć w Jego istnienie. Nigdzie
w Biblii nie ma ani jednego argumentu za istnieniem Boga, chociaż
znajdują się tam argumenty, których sens wskazuje, że bogowie pogan
są próżną ułudą. Autorzy biblijni zazwyczaj zakładają istnienie Boga.
Dla nich nie wymaga to argumentacji. I to samo można powiedzieć
o wielu, być może o większości, ludzi wierzących w Boga.
Z tego też powodu, możemy dodać, Philips ma rację, kiedy za
uważa, że wiara w Boga nie jest teoretycznym czy hipotetycznym wnio
skowaniem opartym na jakichś racjonalnych podstawach czy empi
rycznych dowodach. Przeciętny wierzący byłby zdziwiony, słysząc
kazanie rozpoczynające się tak: „Dzisiaj rozważymy, czy wierzenie

w Boga jest sensowne, czy też nie". Istnieją oczywiście różnice po
między wiarą w Boga a wiarą w hipotezę iub w coś na co posiada się
dowody. W większości przypadków hipotezy są przyjmowane na pró
bę. Aie ci, którzy wierzą w Boga, nie mówią zazwyczaj tak, jak gdyby
ostatecznie mogło się okazać, że Bóg nie istnieje. Tak więc dowód na
istnienie czegoś często składa się z danych doświadczalnych dostar
czonych przez przedmiot doświadczenia, z którym, przynajmniej
w założeniu, stykamy się bezpośrednio. Niemniej jednak o Bogu nie
myśłi się zazwyczaj jako o przedmiocie doświadczenia, z którym sty
kamy się bezpośrednio. Pod wpływem pewnej filozofii możemy wy
obrazić sobie potwierdzenie naszych przypuszczeń, że takie łub inne
dowody na istnienie tygrysów w naszym otoczeniu zostaną dostarczo
ne przez ich ujęcie łub sfotografowanie. Nikt jednak nie sugeruje, że
można ująć łub sfotografować Boga.
Innymi słowy, zarówno Barth, jak i Philips zwróciłi uwagę na waż
ne cechy wiary w Boga, charakteryzujące tych, którzy wierzą. To, co
mówią o wierzących oraz ich wierze, jest również słuszne w innych
wypadkach. Barth zaznacza, że Bóg jest radykalnie różny od stworzeń,
że jest „zupełnie inny". Philips mówi, iż Bóg nie jest przedmiotem
fizycznym łub stworzeniem pośród stworzeń. Obydwa sposoby wy
kładania odwołują się do głównej tradycji teologicznego dyskursu.
W Biblii jest powiedziane, że Bóg jest nieporównywalny: „Komu Mnie
podobnym i równym uczynicie? Z kim Mię zestawicie, jakoby podob
nym?"**; „Czy myślisz, że jestem podobny do ciebie? Skarcę ciebie
i postawię ci to przed oczy."^ U wielu po-biblijnych pisarzy znajduje
my stwierdzenie, że Bóg nie jest bytem, ale źródłem bytu albo bytem
samym w sobie (Reiwg Aye//). Znajdujemy też stwierdzenie, że Bóg
jest „bytem koniecznym" albo bytem, którego natura i istnienie nie
mogą być rozróżnione^.
Czy może się tak jednak zdarzyć, że może ktoś sensownie wie
rzyć w istnienie Boga bez możliwości usprawiedliwienia swojej wia
ry? Tutaj ponownie wiele przemawia na korzyść stanowiska Philipsa
i Plantingi. Przede wszystkim, czyjaś wiara, że rzecz ma się tak a tak,
nie może zostać zlekceważona jako „nieracjonalna" tylko dlatego, że
osoba ta nie może przedstawić dowodów na rzecz prawdziwości swo
jej wiary. Dzieci mogą nie być w stanie dostarczyć dowodów na po
twierdzenie przekonania, że tacy a nie inni ludzie są ich rodzicami. Ale

przypuszczenie, że jacyś ludzie są w rzeczywistości ich rodzicami, nie
wydaje się nieracjonalne. Niektórzy filozofowie odpowiedzieliby, że
mamy prawo do wierzenia sądowi wówczas, gdy jest on samo-oczywisty albo niepoprawny, albo oczywisty dla zmysłów. Ale, jak zauwa
ża Elizabeth Ascomb, taki warunek zawodzi, nie uwzględnia bowiem
faktu, iż „większa część naszej wiedzy o rzeczywistości opiera się na
przekonaniach wypływających z rzeczy, które zostały nam powiedzia
ne i których zostaliśmy nauczeni"^. Zawodzi on także ze względu na
fakt, że kiedy już uporamy się z rozumowaniem i dostarczeniem do
wodów czy podstaw dla wiary, pozostaje nam przekonanie, które samo
nie jest oparte na wystarczających przesłankach, dowodach czy pod
stawach^*.
Można odpowiedzieć, że autorzy tacy jak Philips czy Plantinga
nie mają żadnego sposobu, aby wykluczyć nawet najbardziej szalone
wierzenia. Jeżeli ci, którzy wierzą w Boga, są, bez wspomagania się
tym podobnymi argumentami, do tego racjonalnie uprawnieni, to dla
czego nie miało by to być prawdą w stosunku do wszystkich ludzi,
niezależnie od tego, w co wierzą? Ale Philips i Plantinga nie powinni
się kłopotać takim pytaniem. Philips nie zaprzecza, że ludzie mogą
popełniać błędy i wierzyć w fałszywe rzeczy. Nie wydaje się on jednak
mówić, że wszystko jest dopuszczalne. A Plantinga może stwierdzić,
że nie przyjmuje on takich poglądów dotyczących wiary, jak przedsta
wione powyżej poglądy Flewa. Fakt ten nie zobowiązuje go do nicze
go więcej, jak tylko do ich odrzucenia. Nie zobowiązuje go też do stwier
dzenia, iż opierając się na wierze posiada się prawo do odrzucenia
pewnych innych wierzeń. Przeciwnik mógłby powiedzieć, że jeżeli
Plantinga ma rację, każde wierzenie musi być uważane za racjonalne,
jeśli nie posiadamy kryterium do określenia tego, w co można wierzyć
bez dalszych dowodów czy podstaw. Ale Plantinga może odpowie
dzieć, że nie potrzeba żadnego takiego kryterium, aby mieć prawo do
powiedzenia, iż pewne wierzenia są fałszywe — tak jak nie potrzeba
żadnego kryterium sensowności, aby odrzucić jako bezsensowne wy
powiedzi typu: „Rozświetłało się; pałzające rączeki wyryowały i razykowały w siaci"^.
Z takich powodów możemy więc bronić Bartha, Philipsa i Plantingę. Niektórzy kategorycznie ale i ryzykownie odrzucili te stanowi
ska^". Studenci filozofii religii powinni studiować ich teksty z uwagą

i zrozumieniem. Jednocześnie jednak można się zastanawiać, czy to,
co twierdzą, stanowi podstawę uzasadniającą beztroskie odrzucenie
albo zaniechanie wszelkich prób oparcia wiary na jakimś rodzaju ro
zumowania czy argumentacji.
Jeszcze raz rozważmy to, co Barth mówi o Biblii. Już sugerowa
łem, że jego stanowisko może uzyskać pewne poparcie. Ale nie po
winniśmy jednocześnie wnioskować, że zainteresowanie argumenta
mi czy dowodami na istnienie Boga jest przez autorów biblijnych zde
cydowanie potępiane. Fakt, iż ci autorzy nie argumentują systematycz
nie za istnieniem Boga, nie znaczy, że są nieprzychylnie nastawieni
wobec tych, którzy to robią. Poza tym nawet w Biblii istnieją zarysy
argumentów na rzecz istnienia Boga. Święty Paweł mówi, że poganie
„nie mogą się wymówić od winy", jeżeli nie powiedzie się im pozna
nie, „bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich", po
nieważ „od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty — wieku
ista Jego potęga oraz bóstwo — stają się widzialne dla umysłu przez
Jego dzieła"^. To, co dokładnie św. Paweł ma tutaj na myśli, nie jest
jasne. Ale z pewnością nie odwołuje się do żadnego specjalnego obja
wienia. Jego rozumowanie przebiega w ten sposób, że każdy powinien
być w stanie zobaczyć, iż Bóg istnieje oraz że to wynika z natury ota
czającego nas świata. Znaczące wydaje się tutaj, iż Sobór Watykań
ski ł cytuje św. Pawła, obwieszczając swoje nauczanie, że „natural
nym światłem rozumu ludzkiego można z rzeczy stworzonych na pew
no poznać Boga, początek i koniec wszystkich rzeczy". Nauczanie,
które bez wątpienia było zamierzone jako mandat udzielony zwolenni
kom teologii naturalnej
Powyższe odniesienie do objawienia wiedzie nas ku drugiemu
zarzutowi wobec Bartha. Ku temu mianowicie, iż pozostawia nas bez
możliwości dokonania wyboru pomiędzy konkurującymi rzekomymi
„objawieniami". Jako chrześcijanin Barth zaczyna i kończy na chrze
ścijańskim objawieniu. Ale członkowie innych religii są równie stali
w traktowaniu tego, w co wierzą, jako objawienia. Tak więc, do któ
rych „objawień" powinniśmy się zwrócić? Wydaje się, że Barth nie
posiada odpowiedzi na takie pytanie. Chociażby więc z tego powodu
możemy przy sugestiach Bartha postawić jakiś znak zapytania. Wśród
chrześcijan istnieje długa tradycja utrzymująca, iż prawdy wiary (to
jest nauczanie zawarte w wyznaniach wiary takich jak Skład Apostoł-

ski) nie są ostatecznie do udowodnienia. Pogląd taki można znaleźć
choćby u Akwinaty, według którego „niedoskonałość poznania należy
do istoty wiary"^. Ale Akwinata utrzymuje jednocześnie, że prawdy
wiary mogą być poparte w pewnej mierze przez argumenty i tym sa
mym obronione przed zarzutem absurdalności.
Obrońca Bartha może przeciwstawić się stanowisku Akwinaty
powtarzając twierdzenie kalwińskiego teologa, iż rozum ludzki jest
skażony. Powiedzenie tego oraz dodanie, że wszystko co możemy zro
bić, to polegać na objawieniu, prowadzi nas do znacznych trudności.
Jeżeli przedstawiony argument oznacza, że prawdy chrześcijaństwa są
ponad argumentacją, to wówczas nie można argumentować w ich obro
nie. Podejmujący argumentację stawałby w sprzeczności z samym sobą.
Jeżeli nie można argumentować za prawdami chrześcijańskimi, to nie
można argumentować, że istnieją prawdy chrześcijańskie, za którymi
nie można argumentować. Przynajmniej w takiej mierze nie możemy
argumentować, w jakiej bronione twierdzenie jest uważane za prawdę
chrześcijańską. Co nawet bardziej znaczące, powiedzenie, iż całe ludz
kie rozumowanie jest skażone, oznacza zamknięcie drogi do jakiejkol
wiek refleksji nad chrześcijaństwem — nawet refleksji wyprowadzo
nej z czysto chrześcijańskich przesłanek. Jeżeli nasze rozumowanie
jest zupełnie skażone, to nie możemy wtedy prowadzić rozważań nad
prawdziwą naturą doktryn chrześcijańskich ani wskazywać ich wza
jemnego znaczenia dla siebie. Jeżeli nasze myślenie jest zupełnie ska
żone, to niewiele pożytku przynoszą nasze starania w takich choćby
dziedzinach jak biblistyka czy analiza historycznych czynników roz
woju doktryny chrześcijańskiej w czasie soborów powszechnych i tym
podobnych.
Wciąż można mówić, że Bóg jest „zupełnie inny" oraz że to wy
klucza taki rodzaj badania, któremu sprzeciwia się Barth. Niemniej
jednak, czy jest to tak oczywiste, że Bóg jest zupełnie inny? Biblia
ostrzega przed myleniem Boga z jakimkolwiek stworzeniem. Ale mó
wiąc o Nim, używa pojęć stosowanych także do opisu tego, co nie
jest boskie. Mówi na przykład, że Bóg działa, że jest dobry, że ma
moc, wiedzę i tak dalej. Generalnie, tak właśnie mówimy o Bogu. Co
więcej, tak mówią również ci, dla których Bóg ,jest bytem samym
w sobie". Czyż nie wolno nam w takim razie zakładać, że sama natu
ra wiary w Boga pobudza pytania dotyczące uzasadnienia czy pod

staw wiary? Jeżeii mówi się na przykład, że Bóg jest dobry, to dla
czego używa się słowa „dobry" a nie „plastikowy" czy „ssaczy"?
Jeżeli mówi się, że Bóg działa, dlaczego jest to dokładniejsze niż
powiedzenie, że śpi albo że mieszka w domu w Londynie?
Philips mógłby odpowiedzieć, że kiedy już raz natura wiary w Boga
została właściwie zrozumiana, nie stawia się pytań dotyczących jej
uzasadnienia. Ale, jak zwraca uwagę wielu krytyków Philipsa, wydaje
się on przeinaczać to, co wiara w Boga może oznaczać. Udaje mu się
w ten sposób uniknąć kłopotliwego stawiania pytań typu: „Skąd wiesz?"
albo: „Jaki jest na to dowód?". Pytań, których domagają się przynaj
mniej niektóre formy wyznawania wiary w Boga. Na przykład w prze
ciwieństwie do tego, co pisze, faktem jest, że zdanie: „Bóg istnieje"
jest z pewnością dla większości wierzących przykładem zdania w try
bie oznąjmującym. Oznacza to, że istnieje podmiot, któremu z pewno
ścią mogą zostać przypisane pewne cechy. W takim razie możemy za
dać pytanie, jaki powód skłania nas do przypuszczenia, iż taki podmiot
faktycznie istnieje. I możemy zadać takie pytanie, nawet jeżeli przyj
miemy to, co — jak widzieliśmy— mówi na ten temat Plantinga. Prze
czy on, byśmy musieli odnosić się do argumentów i tym podobnych
zabiegów, aby mieć prawo do racjonalnej wiary w Boga. Jak jednak
zorientujemy się w rozdziale czwartym, nie przeczy on, iż można z po
wodzeniem argumentować za istnieniem Boga. Utrzymuje, że wiara
w Boga jest oparta na doświadczeniu oraz może zostać obroniona
w konfrontacji z argumentami tych, którzy usiłowali wykazać, iż jest
to w jakiś sposób nieracjonalne**.
Rezultat wydaje się więc być taki, że nie jest w żadnym razie
czymś niewłaściwym rozważanie, czy wiara w Boga może być obro
niona przy pomocy argumentu, rozumu, dowodu czy tym podobnych.
Istnienie Boga nie musi być z góry wykluczone ze względu na odwoła
nia się do weryfikacji lub falsyfikacji. Nie musimy też wnioskować, że
czymś jednoznacznie niewłaściwym jest wyjście poza przekonanie,
że Bóg istnieje, oraz zadanie sobie pytania, czy odpowiada to rzeczy
wistości.
Czy nie można jednak powiedzieć, że istnieją inne powody, aby
odmówić odpowiedzi na takie pytanie? W następnym rozdziale zbada
my to zagadnienie w odniesieniu do problemu często dyskutowanego
przez filozofów religii; problemu, który dotyczy niektórych filozofów

wspomnianych w tym rozdziale. Koncentruje się on wokół możliwo
ści zrozumiałego sposobu mówienia o Bogu w świetle tego, jak ludzie
potocznie o nim mówią. Mówiąc dokładniej, taki sposób mówienia
wypływa z faktu, że dyskusja o Bogu wydaje się zmierzać w dwu prze
ciwnych kierunkach.
Z/M/M. P/o/r Pa/czy/wAi OP
' Zob. Michael Peterson, William Husker, Bruce Reichenbach i David Basinger,
ReaMM! ant/ Pe//g/oM3
Oxfbrd — N ew York 1991, s. 8: „Filozofia religii jest
próbą analizy oraz krytycznej oceny wierzeń religijnych".
^David Hume, Ra&łn/a
rozumu /tvdz%/ego, thim. J. Łukasiewicz, K. Twar
dowski, Warszawa 1977, s. 200. Czytelnicy Hume'a mogą rozsądnie sugerować, iż za
jego przyzwoleniem Ra&m/a powinny zostać spalone. Z trudnością bowiem spełniają
one wymagania, jakie stawiane są książce po to, aby uniknęła ognia.
' Friedrich Waismann, Log/gcńc/łna/yje
^ńr^cńcm//cń^e//jńcgr//^, „Erkenntnis", 1,(1930-1).
^ A. J. Ayer (ed.), Log/ca/
Glencoe, HI, 1959, s. 63.
s A. J. Ayer, LangMage,
ant/ Log/c, drugie wydanie, London 1946, s. 115.
Pierwsze wydanie 1936. Tutaj przypisy dotyczą wydania drugiego.
^ Anthony Flew, 7%eo/ogy andya/g//?ca;/oM, przedrukowane w: Basil Mitchel (ed.),
T/ic Pń//ojo/?ńy a/iJ Pcńg/a/?, London 1971.
^Jego przypowieść pochodzi z Johna Wisdoma Rogowa?, które znajduje się w: John
Wisdom, Log/c an;/ Langaage, 1.1, Oxfbrd 1951 oraz tenże, P/ao/cwo/y/ty aa^Z Pjyc/^oaaa/y^/y, Oxfbrd 1951.
^ Mitchell (ed.), P/a/aro/y/iy o/R e//g/oa, s. 13.
^Tamże, s. 21.
Moritz Schlick, M ea/anga/a/ ker//?ca//oa, przedrukowane w: Herbert Feigl i John
Wisdom (ed ), Fea^/agy /a P/a/ayo/y/aca/ yłaa/yjM, New York 1949.
" Richard Swinbume, ópó/ao^ć /c/zma, tłum. Tadeusz Szubka, Kraków 1995, s. 61.
Tamże, s. 62.
" Argumentację Churcha zob. Alonzo Church, recenzja Ayera, Laagaage, 7ra/ń aać/
Log/c (drugie wydanie), „Journal o f Symbolic Logic" 14 (1949), s. 52 in. Odpowiedź
Ayera, zob. jego 7%!? Cen/ra/ g a ^ //o a o/^Pń//aja/yńy, London 1973.
Karl Barth, Cńarcń D o g m a t , Edinburgh 1960, t.l, pt.l, s. 448 in.
Dla wyrażenia poglądów podobnych do tych wypowiadanych przez Philipsa, zob.
D.C. Barret, Fa//ń a/iR Pa//oaa//(y, w: A. Philips Griifiths (ed ), A^ey
/a PA//a^o/yńy, Cambridge 1989.
Ludwig Wittgenstein, Dac/(?/:aa/a/?/ozo/?cza^, tłum. Bogusław Wolniewicz, War
szawa 1972, tezy 123-4.
'7 Tamże, teza 664.
D. Z. Philips, 77:^ CoMc<%?; ą/Prayer, London 1965, s. 1 in.
'**Tamże, s. 67 i nn.

^ Tamże, s. 81.
D. Z. Philips, Z?c//g/aa w//ńaM/ Exp/aMa;/an, Oxford 1976, s. 174.
^ Tamże, s. 181.
Anthony Flew, 7%e Pr^a/n/?//aA7 a/^/ńe/jAN, London 1976, rozdz. 1. Podobną
opinię zob. W. K. Clifford, „The Ethics o f B elief', w: W. K. Clifford,
aA!^
E&yay.y, London 1879, i J. L. Mackie, %<? Af/rac/c ą/77?cMAA:, Oxford 1982,4. (Polski
przekład: CM<//e/zAHM, tłum. B. Chwedeńczuk, Warszawa 1997).
^ Iz 46,5. Wszystkie cytaty biblijne pochodzą z B/ó/a Tyy/gc/ec/a, wyd. trzecie pop r a w io n e .
^ Ps 50,21.
^ Zob. Tomasz z Akwinu, gn/wa ^a/ag/czA7a, I, 2, 3. Ten sposób wyrażania można
także znaleźć u pisarzy takich jak św. Augustyn czy św. Anzelm. W dwudziestym
wieku został on w dużej mierze wykorzystany przez Paula Tillicha. Zob. także Gareth
Moore,
Got/, Edinburgh 1989.
^ Elizabeth Ascombe, W%a/ Ar /o
BaAweaAie?, w: C. F. Delaney (ed.), Ba;/aA?a//(^ ant/ Be/Zg/aa^
Notre Dame Ind. — London 1979.
^ Zob. Ludwig Wittgenstein, G /?ewA?ajc/, tłum. Małgorzata Sady, Wojciech Sady,
Warszawa, 1993, tezy 160-7. Zob. także Norman Malcolm, 77:e GwMMóf/aynaM o /
w: Stuart C. Brown (ed.), Z?ea.yaAi
Bc/Zg/aA?, Ithaca, N. Y. — London 1977.
^ Takie posunięcia obronne zostały rzeczywistości uczynione przez Plantingę. Zob.
A!vin Plantinga, Bea.yaA? a/?ć/ Be/Zę//A? Ga^/, w: Alvin Plantinga i Nicholas Wolterstorff, F a Z /ń a /? ^ BaZZaA?a/Z(y, Notre Dame, Ind., 1985. Zob. także: tenże, /y B c/Zg^
Ga^Z Ba/ZaA7a/, w: Delaney (ed ), Ba/ZaA7a/Z(y a /? ^ Be/ZgZaa.y B^/Zę/!
^ Philips, za swoje stanowisko, został szczególnie źle potraktowany przez krytyków
(za to, co w rzeczywistości chciał powiedzieć); został źle zinterpretowany. Usiłowania
Philipsa aby wyjaśnić sprawę zob. appe/ióf/jr do Be/Ze/^ CńaA7g^, an</ FarMM ą/Z,Z/&.
77?^ GaA7/a.y/aa ą/Ey/rAiaZ/ly/M ant/ /A7Z^A*A7a/7\yAA7, w: Frederic J. Crosson (ed.), The Autonomy o f Religious Belief, Notre Dame, Ind. — London 1981, s. 85 in.
" Rz 1,19-21.
^ Sobór Watykański I, FaA7.y(y/Mc/a ^ZagAwaZyczAAa a wZcrzc /raAa/Zc^Z^/, rozdz. 2. Zob.
Norman P. Tanner SJ (ed ), Decree.y ą/zńe BcaAA7eA7Zca/ GaA7cZAy, London — Washing
ton, 1990, s. 806.
" Tomasz z Akwinu, &//Ma /fa/ag/czna, 1-11, 67, 3.
^ Zob. A. Plantinga, /y Bc/Zę/^/n Ga^Z Ba/ZaA7aZ, s. 78 in.

Grzegorz Chrzanowski OP

RACJONALNOŚĆ WIARY

Napięcie między elementem racjonalnym i irracjonalnym jest jed
nym z głównych problemów każdej religii. Religia jest z jednej strony
domeną serca, uczuć, natchnień i mistyki, z drugiej zaś racjonalnego
namysłu, poszukiwania mądrości, wglądu w istotę rzeczywistości i bu
dowania spójnych systemów teologicznych. Czy w religii powinno być
więcej żarliwego porywu czy głębokiej, mądrościowęj refleksji? Ina
czej mówiąc, co lepiej ukazuje istotę religii: rozum czy serce? Na to
pytanie nie sposób jednoznacznie odpowiedzieć. W historii myśli reli
gijnej zdarzały się przypadki skrajnego akcentowania jednej z możli
wości, jak w przypadku kantowskięj redukcji religii do sfery moralno
ści czy neopozytywistycznej negacji wartości poznawczej sądów reli
gijnych i uznania religii za domenę uczuć i subiektywnej ekspresji
podmiotu. Elżbieta Wolicka w artykule Dw;e Tnasprzeczne rac/e.
zMMi czy ^crcc?' opowiada się za harmonią obydwu elementów, w czym
bez wątpienia pobrzmiewa echo anzelmiańskiej zasady wzywającej
wiarę do poszukiwania zrozumienia i rozum do otwartości na wiarę.
„Jest w chrześcijaństwie mieszkań wiele — jest miejsce dla intelektu
alistów, uczonych, filozofów, teologów i dla ludzi serca, uczucia, intu
icji — artystów, poetów, mistyków. Opozycja: rozum czy serce? nie
jest więc alternatywą rozłączną w sensie normatywnym: albo — albo,
lecz raczej wyróżnikiem odmiennych postaw, stylów życia religijne
go, cech religijnej osobowości"^ — pisze Wolicka.
Niektóre dwudziestowieczne kierunki filozoficzne, jak na przy
kład pozytywizm logiczny, starały się ukazać religię wyłącznie jako
dziedzinę irracjonalną, będącą jedynie wyrazem swobodnej ekspresji
podmiotu. W słynnym wykładzie IHar#
w oczacń
z 1955 roku, Richard B. Braithwaite stwierdza, iż wypowiedzi religij
ne, a zwłaszcza twierdzenia na temat Boga, nie zaliczają się do żadnej
z trzech klas twierdzeń, w przypadku których można orzekać o praw-

dzie łub fałszu, a zatem nie mogą być źródłem wiedzy. Nie są to twier
dzenia na temat empirycznych faktów, które mogłyby być, w przypad
ku gdy są prawdziwe, zweryfikowane przez obserwację; nie są to tak
że hipotezy naukowe czy inne ogółne twierdzenia empiryczne, które
— mimo iż zazwyczaj nie mogą być konkłuzywnie zweryfikowane
(nawet jeśłi są prawdziwe) — podłegąjąfałsyfikacji, o iłe są fałszywe;
i ostatecznie nie są to także konieczne zdania logiczne łub matema
tyczne. Pomimo tego, że twierdzenia religijne nie zaliczają się do żad
nej z tych trzech klas zdań i nie posiadają znaczenia kognitywnego,
posiadają jednak ustalone użycie, a zatem i znaczenie w obrębie mię
dzyludzkiej komunikacji. Rola ta związana jest ze sferą moralności.
Braithwaite stwierdza, iż w swej istocie wypowiedzi religijne są to
twierdzenia dotyczące moralności, które występują pod postacią sym
boli, metafor i religijnych mitów. Ich funkcją jest opowiedzenie się za
pewną strategią postępowania, przyjęcie pewnego określonego sposo
bu życia. „Pogląd, który przedkładam wam pod rozwagę— mówi Brai
thwaite — głosi, że zamiar chrześcijanina, by naśladować chrześcijań
ski sposób życia, stanowi nie tylko kryterium szczerości jego wiary
w twierdzenia chrześcijaństwa; jest to kryterium sensowności jego
twierdzeń (...) O znaczeniu twierdzenia religii stanowi jego użycie
jako czegoś, co wyraża zamiar naśladowania — ze strony tego, kto
występuje z owym twierdzeniem — określonego sposobu postępowa
nia. Mówiąc, że przyczyną tego, iż wierzący zamierza postępować
w określony sposób, jest jego wiara w dogmaty religijne, stawiamy
wóz przed koniem; to właśnie zamiar postępowania konstytuuje znane
nam przekonania religijne.""
Zdaniem Braithwaite'a centralnym przekonaniem chrześcijańskie
go światopoglądu jest twierdzenie, że Bóg jest miłością (agape). Praw
dziwe znaczenie tego twierdzenia zawiera się w jego użyciu wyrażają
cym się w podjęciu „agapeistycznego sposobu życia"; zarówno w ze
wnętrznym postępowaniu, jak i w wewnętrznej dyspozycji serca. In
terpretacja ta stosuje się zasadniczo do wszystkich religii, co więcej,
większość z nich odnosi się — zdaniem Braithwaite'a — w wymiarze
podstawowym do podobnej hierarchii wartości etycznych.
Skoro religia nie daje nam żadnego poznania, to czy jest racjonal
nie być człowiekiem wierzącym? Czy przekonania i wierzenia religij
ne są przekonaniami racjonalnymi? Czy sama wiara jest racjonalną

postawą? Próbę odpowiedzi na to pytanie podjął także John Hick. Punk
tem wyjścia myśli brytyjskiego filozofa jest pytanie o racjonalność
i prawomocność teistycznych argumentów za istnieniem Boga. Zda
niem Hicka w stosunku do wszystkich argumentów teistycznych, uwa
żanych tradycyjnie za gwarancje racjonalności wiary, można wysunąć
poważne zastrzeżenia podważające ich filozoficzną poprawność.
W przeszłości, w okresie panowania dowodów teistycznych, racjonal
ność utożsamiano z prawomocnością dowodu. Wiara w Boga jest ra
cjonalna, jeżeli można wykazać rozumowo Jego istnienie. Twierdzo
no, że jeżeli się udowodni rozumowo istnienie Boga, to wtedy wiarę
w Niego można uznać za racjonalną. Wielu ludzi wierzy w Boga, choć
nie potrafi udowodnić Jego istnienia i wiara ich nie jest z tego powodu
mniej żarliwa. „Historycznie rzecz biorąc — pisze John Hick — filo
zoficzne «dowody» na istnienie Boga pojawiały się zazwyczaj, by wes
przeć i potwierdzić wiarę, ale nie by być jej źródłem."^ Właściwe po
dejście filozoficzne do zagadnienia racjonalności wiary polegałoby
raczej nie na analizie prawomocności dowodów, ale na badaniu rze
czywistych podstaw i struktury żywej wiary. Wiara ma strukturę „doświadczania-^jako", a więc „problem nie polega na tym czy można udo
wodnić, zaczynając od zera, że Bóg istnieje", ale sprowadza się do
pytania: „Czy człowiek wierzący, przy danej wyraźnie religijnej for
mie życia ludzkiego, która jest jego udziałem, ma właściwe podstawy,
by jako osoba racjonalna być przeświadczonym, o czym jest przeświad
czony?"^'
Zapytajmy najpierw, czym jest racjonalność. Racjonalność to pew
na właściwość myślenia, działania lub postępowania. Władysław Stróżewski w artykule Raę/owańzw: wetaraę/ona/izw pisze: „racjonalność
jawi się przede wszystkim (choć nie wyłącznie) jako cecha pewnej
metody — sposobu postępowania. Pojęcie racjonalności domaga się
dopowiedzenia: racjonalność jest przecież zawsze racjonalnością cze
goś i ze względu na coś (...) Stąd pochodzi też teleologiczne zabarwie
nie racjonalności (. . .) Przeciwieństwami racjonalności są: chaotyczność, niekonsekwencja, absurdalność, sprzeczność"^.
John Hick stawia pytanie, co znaczy racjonalne przeświadczenie
(rańono/ óe/ię/)*. Jeżeli mówiąc o przeświadczeniu mamy na myśli zda
nie, które uznajemy za prawdziwe, to mamy do czynienia nie tyle z ra
cjonalnymi przeświadczeniami, co z przypadkami racjonalnego uzna

wania. Zdania mogą być prawdziwe iub fałszywe, dobrze lub źle sfor
mułowane, ale nie można mówić, że są racjonalne lub nieracjonalne. To
ludzie, a w konsekwencji ich stany i czynności, a więc także czynności
uznawania podlegają ocenie ze względu na swoją racjonalność lub jej
brak. Poza przypadkiem zdań analitycznych, które są prawdziwe na mocy
definicji i dlatego uznawane racjonalnie przez każdego, kto je rozumie,
racjonalność czynności uznawania musi być orzekana w każdym przy
padku osobno. Racjonalność bowiem — powiada J. Hick — Jest to
funkcja relacji zachodzącej pomiędzy uznawanym zdaniem, a świadec
twem, na podstawie którego jest ono uznawane przez tego, kto je uzna
je". Dla jakiejś osoby może być racjonalne uznanie zdania /?, nato
miast dla jakiegoś Xmoże być nieracjonalne uznanie zdania /?, ponieważ
ze względu na dane dostępne^/? zasługuje na uznanie, a ze względu na
dane dostępne y , n i e zasługuje na uznanie. A zatem, problem racjonal
ności przeświadczenia o realnym istnieniu Boga jest „zagadnieniem ra
cjonalności uznawania przez konkretną osobę, ze względu na dane jaki
mi ona się posługuje, lub racjonalności uznawania przez klasę ludzi,
którzy dysponują tym samym zespołem danych"^.
Istnieje obszar tego, co dane będący podstawą wiary, którym jest
doświadczenie religijne. Czy wierzący postępuje racjonalnie ufając
własnemu doświadczeniu — w tym przypadku doświadczeniu religij
nemu — i opierając na nim swoje życie? Czy ma on prawo do posiada
nia pewności, że Bóg istnieje? Hick proponuje, aby odpowiedzieć na
pytanie posługując się analogią, jaka zachodzi między twierdzeniem
osoby wierzącej, iż ma ona świadomość obecności Boga, a twierdze
niem kogoś mówiącego, że jest świadom świata fizycznego, jako ist
niejącego niezależnie od niego otoczenia. Zdaniem profesora Hicka
nasze niesolipsystyczne przekonanie o istnieniu świata przedmiotów
nie jest wytworem filozoficznego myślenia, ani nie jest przez nie uza
sadniane, ale jest „przeświadczeniem naturalnym"'". „Przeświadcze
nie naturalne" powstaje nieuchronnie jako reakcja na normalne do
świadczenie zmysłowe, a odrzucenie go zakłóciłoby znacznie nasz sto
sunek do świata i innych ludzi. Rzeczą normalną jest posiadać przeko
nanie o realności świata zewnętrznego, rzeczą nienormalną jest brak
takiego przeświadczenia. Zdaniem Autora przyjmujemy to stanowi
sko, ponieważ nasze doświadczenie zmysłowe posiada dwie cechy:
dany i niezależny od naszej woli charakter tej postaci doświadczenia

poznawczego oraz fakt, że możemy działać i rzeczywiście działamy
skutecznie w oparciu o nasze przeświadczenie o istnieniu świata ze
wnętrznego". Należy przyjąć „generalną zasadę", iż „w przypadku
braku adekwatnych podstaw dla wątpienia jest rzeczą racjonalną ufać
naszemu domniemanemu doświadczeniu świata zewnętrznego oraz
[przyjąć], że oddziaływuje on na nas w widoczny sposób"'^.
Jak ma się sprawa w przypadku doświadczenia religijnego? Ogra
niczmy nasze rozumienie doświadczenia religijnego do „poczucia
obecności Boga". Poczucie obecności Boga nie przybiera formy bez
pośredniego widzenia czy obcowania, ale doświadczania wydarzeń
historii i naszego życia jako środków, za pomocą których Bóg na nas
oddziaływuje. Doświadczenie religijne nie jest doświadczaniem in
nego świata, ale innym sposobem doświadczania tego samego świata '\ Jest doświadczeniem przyporządkowanym do epistemologicznego wzorca „doświadczenia-jako". W przypadku najwybitniejszych
postaci religii, takich jak Jezus Chrystus, św. Paweł, św. Franciszek
i inni, „«świadomość Boga» była do tego stopnia żywa, iż był on rów
nie niepowątpiewalnym czynnikiem w ich doświadczeniu jak środo
wisko fizyczne, w którym przybywali"" — pisze John Hick. Bóg zna
ny był prorokom i świętym jako współdziałająca wola, jako bezpo
średnio dana rzeczywistość osoby, z którą należało się liczyć'^. Pyta
nie brzmi: czy dwie wymienione wcześniej własności doświadczenia
zmysłowego — jego dany i niezależny od naszej woli charakter oraz
fakt, iż na jego podstawie możemy skutecznie działać — odnajdujemy
także w przypadku doświadczenia religijnego? Odpowiedź Hicka jest
pozytywna. Doświadczenie obecności Boga, o którym mówią wielkie
postacie życia religijnego ma podobny, niezależny od nas i narzucają
cy się charakter. Ktoś, kto posiada przemożne i trwałe poczucie istnie
nia w obecności Boga powinien być przekonany, że Bóg istnieje. Oso
ba religijna, doświadczająca życia w kategoriach Boskiej obecności,
jest racjonalnie uprawomocniona do posiadania przekonania, że to, w co
wierzy, rzeczywiście ma miejsce, to znaczy, że Bóg istnieje. Co wię
cej, gdy ich życie toczy się dalej, dalsze doświadczenia potwierdzają
i podtrzymują ich w przeświadczeniu, że istotnie żyją w relacji do Boga.
Samo przejście do religijnego sposobu „doświadczania-jako" może
dokonać się na wiele sposobów. Może na skutek doznania skończoności oraz przygodności świata i człowieka, w chwili głębokiego odczu-

cia wspaniałości i piękna świata lub przeciwnie przez udział w cierpie
niu lub jakiejś tragedii. Kiedy takie doświadczenie ma miejsce, doko
nuje się percepcyjne przełączenie analogiczne do doświadczenia, gdy
patrząc na obrazek-zagadkę, nagle w plątaninie kresek dostrzegamy
rysunek twarzy. Od tego momentu osoba religijna doświadcza świata
w istotnie nowy sposób'^.
Tradycje religijne zawierają wiele twierdzeń, których sposób
sformułowania, a nawet treść naznaczona jest przez stan wiedzy i ob
raz świata sprzed wielu setek lat. Czy jest dla nas tak samo racjonal
ne jak dla ludzi żyjących dawniej wierzyć w czary, astrologię, czy
rolę demonów w powstawaniu chorób? Czy można powiedzieć, że
wiara Jezusa Chrystusa — jako osoby działającej według kryteriów
racjonalności — w demony była tak samo racjonalna jak Jego wiara
w Niebieskiego Ojca? Odpowiadając J. Hick proponuje oddzielić od
siebie dwa pytania: a) czy było rzeczą racjonalną dla uczestników
kultur pre-naukowych żywić przekonania, które my dzisiaj mamy
powody uważać za fałszywe; b) jeśli odpowiemy na powyższe pyta
nie twierdząco, czy może być racjonalne dla nas utrzymywać te same
przekonania na tej podstawie, że było to racjonalne dla uczestników
innej kultury? Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, cały nasz wywód do
wodzi, że jest racjonalnie być o czymś przeświadczonym, jeżeli do
świadczenie do tego twierdzenia wiedzie. Możemy zrozumieć na
podstawie historii, że ludzie innych epok i kultur mieli i nadal mają
prawo żywić pewne przekonania, które my dzisiaj czujemy się zobo
wiązani odrzucić. Czy musimy je uznawać? Hick stwierdza, iż zale
ży to od ich treści i spójności z naszą aktualną wiedzą: „Mówiąc ogól
nie, może być dla nas rzeczą racjonalną posiadać jakieś przekonanie
na podstawie doświadczenia innej osoby, jedynie jeśli jest ono spój
ne z innymi naszymi przeświadczeniami potwierdzanymi w swej tre
ści przez całość naszego doświadczenia"^. Nie będzie zatem niekon
sekwencją uznać za prawdziwe doświadczenie Jezusa „życie w Bo
skiej obecności", a odrzucić jako złudzenie Jego przeświadczenie
upatrujące przyczyn chorób w dziele demonów. Nie ma nic niewła
ściwego w przekonaniu, że dana osoba poprawnie doświadcza pew
nych aspektów rzeczywistości, a innych niepoprawnie. Możemy jako
poprawne uznać doświadczenie Jezusa „przebywania w Boskiej obec
ności" ponieważ wywołuje ono potwierdzające echo w naszym do

świadczeniu, a odrzucić Jego etiologię chorób jako pogląd stojący
w sprzeczności z nowoczesną wiedzą medyczną.
Między doświadczeniem religijnym, a doświadczeniem świata
zewnętrznego zachodzą jednak różnice. Podstawową różnicą jest fakt,
iż każdy posiada doświadczenie zmysłowe, a nie każdy — przynaj
mniej tak się zdaje — posiada doświadczenie religijne. Doświadcze
nie zmysłowe przez swoją nieodpartość niejako nam się narzuca, ma
ono w sobie moment przymusu. Tymczasem — powiada Hick —
w większości przypadków w teologii przyjmuje się, że Bóg nie narzu
ca ludziom świadomości siebie, ale pozwala poznać się przez niewy
muszoną odpowiedź jaką stanowi wiara. Wolność ta istnieje jednak
tylko w fazie rodzenia się przeświadczenia, gdy jednostka jest już świa
doma Boga, świadomość ta jest przymusowa i niepowątpiewalna. Ana
logia między doświadczeniem świata zmysłowego, a doświadczeniem
religijnym nie ma na uwadze postrzegania poszczególnych przedmio
tów, albo różnicy między postrzeganiem prawdziwym a złudzeniami
lecz ma swojąpodstawę w świadomości świata zewnętrznego jako ta
kiego i „wspiera się na kontraście między tą a teoretycznie możliwą
solipsystyczną interpretacją tego samego strumienia przeżyć świado
mych"".
Kolejny problem, związany jest z relacją między racjonalnością
uznania jakiegoś przeświadczenia, czyli przeświadczeniem racjonal
nym — sam Hick godzi się ostatecznie posługiwać takim wyrażeniem
— a prawdą. Bywa niekiedy, iż posiadamy jakieś racjonalne przeświad
czenie, sformułowane na podstawie dostępnego doświadczenia, które
z biegiem czasu i w miarę rozwoju wiedzy okazuje się nieprawdziwe
i musi zostać skorygowane. Niegdyś na przykład racjonalne było prze
konanie, że Słońce krąży dookoła Ziemi. Jeśli zatem jakieś przekona
nie może być racjonalne i jednocześnie fałszywe, to czy nie jest tak
w przypadku człowieka religijnego? Czy człowiek wierzący nie ulega
złudzeniu? Istotnie — przyznaje Hick — jest możliwe, iż na skutek
zdobytej wiedzy człowiek religijny może odejść od wiary. Wszystkie
bowiem nasze przeświadczenia, inne niż tautologie logiczne mogą zo
stać zrewidowane i odwołane w świetle nowych danych. W różnym
stopniu jednak przeświadczenia są podatne na zakwestionowanie. Po
datność ta sięga maksimum w przypadku przeświadczeń zawierają
cych istotny element teoretyczny, jak na przykład hipotezy w naukach

ścisłych, a minimum w przypadku przeświadczeń postrzeżeniowych,
jak na przykład widzenie kartki papieru. W przypadku doświadczenia
religijnego, zwłaszcza wybitnych postaci rełigijnych, przeświadczenie
o rzeczywistym charakterze Boga jest błiższe przeświadczeniu spo
strzeżeniowemu, niż hipotezie wyjaśniającej w naukach ścisłych. Pod
trzymywanie w sobie przeświadczenia o istnieniu świata zewnętrzne
go i przeświadczenia o istnieniu Boga, może być dia człowieka religij
nego jednakowo racjonalne. Ostatecznie Hick nie waha się postawić
tezy: „Było rzeczą racjonalną dla niektórych ludzi w przeszłości, jest
racjonalne dla niektórych teraz i będzie prawdopodobnie racjonalne
w przyszłości dla niektórych wierzyć w rzeczywistość Boga. Albowiem,
czy jest coś racjonalne dla danej osoby i w danym czasie zależy w du
żej części od tego, co nazywamy, w cybernetycznym znaczeniu, jego
lub jej informacyjnym lub poznawczym dopływem
or
Dopływem, który jest najistotniejszy w tym przypad
ku jest doświadczenie religijne"'^.
'Zob. „Znak" 6/1997, s.4 -1 3 .
^Tamże, s. 4 -5.
- Zob. F//ozo/?a re//g//, wstęp i wybór Bohdan Chwedeńczuk, Warszawa 1997, s. 323344, tłum. B. Chwedeńczuk.
^Tamże, s. 332.
tłum. M. Kuniński, Kraków 1994, s. 181.
''Tamże, s. 182.
John Hick podkreśla zbieżność swoich analiz z zakładem Pascala: „Moim zdaniem
— pisze Hick — Pascal miał rację uważając, że uzasadnienie przeświadczenia teistycznego nie polega na argumentacji prowadzącej bezpośrednio do wniosku, że Bóg
istnieje lecz raczej na podaniu argumentów za racjonalnością takiej wiary, wbrew fak
towi, iż nie można tego (twierdzenia) dowieść albo ukazać mniej czy bardziej prawdo
podobnym w żadnym obiektywnym znaczeniu.", /fn
Lonć/oH
s. 211; na temat zakładu Pascala jako sposobu argumentacji za racjonalno
ścią wiary zob. także J. Życiński, 7c/zw ; /?/ozp/?a ana/fryczna, Kraków 1985.
^ W. Stróżewski, /?aę/aaa//zw / /we/arac/o/ia/zz/w, w: /y/a/ca/e / jcaj, s. 398-399.
Więcej na temat racjonalności, szczególnie poznawczej, zob. J. Życiński, 7c/z/a / /?/ozą//a aaa//(yczaa, s. 195 nn, Kraków 1985. Życiński podaje następujące cechy racjo
nalności systemu twierdzeń: 1) niesprzeczność wewnętrzna; 2) czasowe zrelatywizowanie ocen racjonalności, pojęcie racjonalności nie może być definiowane
ae/e/7?//a/;.T; 3) racjonalność formalna nie jest wystarczającym warunkiem treściowym
twierdzeń o charakterze faktualnym. Ideologia nazizmu była racjonalna pod wzglę
dem formalnym, a mimo to nie można jej uznać za przejaw racjonalnej interpretacji

świata. Na temat historycznych uwarunkowań modeh racjonalności zob. także B. Skarga,
7łry /ć/ee /*ac/oMa//?ojc/, „Studia Filozoficzne", 5-6/1983.
* Zob. /f/gM/Men/y za /j/M/^M/c/M Foga, dz. cyt., s. 182 nn.
''/ł/gM/wc/i/yza /j//?/^M/c/M Foga, dz. cyt., s. 182.
Zob. tamże, s. 184; John Hick uważa, że stanowisko to zostało „skutecznie wyka
zane przez Hume'a". Przyznaje jednak, że Hume nie posługiwał się wyrażeniem „prze
świadczenie naturalne" lecz jest one przejęte od Normana Kempa Smith'a, który w ten
sposób zinterpretował poglądy Hume'a. Zob. N.K. Smith, %<? P/M/ojapńy ą/D av/F
/Fa/ic, London 1941.
" Zagadnienie realnego istnienia świata przedmiotowego było dyskutowane także
na gruncie fenomenologii. Dyskusja była wynikiem sporu między Husserlem, a grupą
jego uczniów w Getyndze wywołanego idealizującymi tendencjami jakim zaczęła ule
gać z biegiem czasu myśl twórcy fenomenologii. Zagadnienie, czy domniemany ide
alizm Husserla to idealizm metafizyczny, czy tylko idealizm transcendentalny, zostało
w najpełniejszy sposób opracowane przez R. Ingardena. Zob. tenże,
o /j/H/en/e
jw/a/a oraz J. Tischner, W%r?gM /Myj// //ajjer/owjA/ę/, w: Afyj/en/e wed/ag war/ojc/,
Kraków 1993, s. 17-43.
//i?(vp/-<?/a;/o/? o/7?e//g/oM, dz. cyt., s. 215.
Zob. ,4/gM/Me/i(y za /j//?/f/?/e/w Boga, dz. cyt., s. 185.
'"Tamże, s. 186.
J. Hick stawia także pytanie o racjonalność przeświadczenia „zwykłego wierzące
go", który nie ma silnego doświadczenia jacra/M. Jego mniej intensywne doświadcze
nie religijne — odpowiada Autor — wspierane jest przez zawarte w religii opisy do
świadczeń wybitnych jednostek religijnych. Własne doświadczenie religijne oraz od
działywanie świadectwa świętych jest wystarczającą podstawą dla racjonalności wia
ry. „Lecz jeśli ktoś przeżywa swoje życie religijnie jedynie okazjonalnie i w wąskim
zakresie, może się zdarzyć — i to uczyni jego doświadczenie możliwym i racjonalnym
— iż znajdzie się pod tak przemożnym wpływem relacji o /Mańa//waj, że jego własne
doświadczenie zostanie wsparte przez ich wyraźniejsze doświadczenie transcenden
cji", /4/i /M/c/y/rc/a/Za/? o/Fc//g/o/7, dz. cyt., s. 223.
Zob. /?e//g/oMJ Exper/e/ice..., QD, s. 23-24.
/l/i /n/a/y/re/a/Za/i o/Fe//g/o/i, dz. cyt., s. 219.
'",4/gM/M<?/i/yza /j/n/fM/e/M Foga, dz. cyt., s. 187.
'''
/M/e/pre/a/Zo/! o/Fc/ZgZoa, dz. cyt., s. 211.

Piotr Pałczyński OP

PRAGMATYCZNA WIARA A NADZIEJA

Terminy i pojęcia mają swoje historie. Na przestrzeni dziejów ła
two można zaobserwować zmianę znaczenia poszczególnych termi
nów. Stosunkowo łatwo można też dostrzec inny proces, to znaczy jak
pojęcia oddawane są przez coraz to inne terminy. Czasami dzieje się to
z mniejszą łub większą zmianą treści i zakresu. Historia takich zmian
może być symptomatyczna dła historii języka, a nawet dła ludzkiej
myśli. Niewątpliwie, tego rodzaju zmiany są częstokroć wynikiem przyj
mowanych konwencji.
Na początku naszego wieku William James pisał o turyście, który
wspinając się górach, znalazł się w krytycznej sytuacji. Albo zdecydu
je się na karkołomny skok i, być może, uratuje się, albo się nie zdecy
duje i wtedy z pewnością zginie. Komentuje tę sytuację w następujący
sposób: „nasza niepewna wiara w osiągnięcie skądinąd niepewnego
rezultatu sama przez się doprowadza do jego urzeczywistnienia". A da
lej kontynuuje: „w takim przypadku (...) rzeczą mądrości, jak i odwa
gi, jest wierzyć w to, co dyktują potrzeby, tylko dzięki tej wierze mogą
one zostać spełnione"'. A w innym miejscu dodaje: „W przypadku
prawd zależnych od naszych własnych działań wiara oparta na pra
gnieniu jest zatem na pewno prawomocna, a może nawet niezbędna"^.
Warto przy tym zauważyć, że prawdy inne niż zależne od naszych wła
snych działań, raczej Jamesa nie interesują.
Kilka zaś wieków wcześniej Tomasz z Akwinu pisał: „nadzieja
z natury swej pomaga w działaniu, wzmagając jego natężenie (...), ze
względu na przedmiot, którym jest dobro trudne ale możliwe do osią
gnięcia (...) ze względu na skutki, nadzieja bowiem wywołuje przy
jemność, a ta pomaga w działaniu"^ Tak rozumiana nadzieja jest dla
Tomasza uczuciem.
Jeżeli Tomasz i James nie mają na myśli tego samego procesu, to
trudno się oprzeć wrażeniu, iż pomiędzy ich wypowiedziami istnieje

pewne
cofMparańoMM!. Wiara Jamesa i nadzieja Tomasza mają
wpływ na działanie. Co więcej, w jednym i drugim wypadku wpływ ów
jest wielce konstruktywny, nie do przecenienia. Rezultat albo cel — jak
mówi James, lub przedmiot — jak mówi Tomasz, są łatwiejsze do osią
gnięcia, czy wręcz niemożliwe do osiągnięcia bez wiary (w pierwszym
wypadku) a nadziei (w drugim). James mówi o wierze w powodzenie
jakiegoś przedsięwzięcia, wierze w sukces. Wiara taka mobilizuje wszyst
kie siły człowieka, pozytywnie motywuje go do wysiłku, pracy, działa
nia. Co więcej, jest ona rodzajem samo spełniającego się „proroctwa",
a mówiąc inaczej — pozytywnym wzmocnieniem naszych pragnień,
oczekiwań, nadziei. Tak pojmowana wiara pełni funkcje użytkowe i słu
żebne wobec człowieka. Podobnie ma się zresztą z tym aspektem na
dziei przedstawionym przez Tomasza. Służy ona człowiekowi, który po
winien nauczyć się nią kierować i nad nią panować.
Interesujące wydaje się to, iż Tomasz pisze o tym uczuciu w roz
dziale, w którym rozpatruje zarówno nadzieję jak i rozpacz. Oprócz
uczucia, które wpływa na działanie mobilizująco, zauważa możliwość
wpływu innego uczucia, które może się okazać destrukcyjne. James
wydaje się nie zauważać, że wiara, tak jak ją rozumie, może wskazy
wać na cele i potrzeby, które mogą się ostatecznie okazać dla człowie
ka wręcz szkodliwe. Bo jaką możemy mieć gwarancję, iż wiara w osią
gnięcie określonego przez nas celu, nie okaże się ostatecznie zgubna.
Wykorzystując własny przykład Jamesa: w czasie wspinaczki, nie trud
no sobie wyobrazić sytuacje, w których taka właśnie wiara, może być
przyczyną katastrofy.
Wiara, tak pojmowana jak u Jamesa, nie wyprowadza człowieka
„na zewnątrz", nie postuluje istnienia jakiejś istoty wyższej, Boga czy
bogów. Wiara zaś, tak jak ją rozumiał Tomasz, miała właśnie Boga za
swój przedmiot^. Wiara Jamesa pozbawiona jest więc punktu odnie
sienia, który wykraczałby poza wierzący podmiot. Człowiek i jego
potrzeby zajmują najbardziej poczesne miejsce.
Nie do przecenienia wydaje się właśnie fakt, iż tak pojęta wiara
nobilituje człowieka. To każdy z nas decyduje o tym, w co chce wie
rzyć, co mu bardziej odpowiada, oraz czego bardziej potrzebuje. Moż
na by rzec, iż takie kreatywne działanie wynosi człowieka na wyższy
poziom świadomego istnienia. Jednostka może wykazać się kreatyw
nością, niemniej jednak, tworzy sobie religię na miarę swoich li tylko

potrzeb i możliwości. Zagrożenie stąd wynikające polega na samoograniczaniu się do własnej miary. Świadomość może bowiem być
mniej lub bardziej rozwinięta, potrzeby mniej lub bardziej wysublimo
wane, a cała aktywność może mniej lub bardziej wpływać i stymulo
wać rozwój człowieka, w zależności od jego obecnego poziomu i roz
woju. Człowiek, jako niezależny twórca własnej religijności i wiary,
być może nie wykorzysta możliwości, które otworzyłaby przed nim
wiara wykraczająca poza bieżące aspiracje i potrzeby. Doświadczenia
poprzednich pokoleń mogą wskazywać na pożytki z wiary, które nie
zawsze każdy może dostrzec sam i od razu, zważywszy na — posługu
jąc się terminem hermeneutyki — dość ograniczony horyzont poznaw
czy każdego z nas. Inni mogą widzieć więcej ze względu na swój wiek,
wykształcenie czy kwalifikacje.
To, co w trzynastym wieku Tomasz nazywa nadzieją, w wieku
dwudziestym James określa wiarą. Z punktu widzenia pragmatysty oca
lona zostaje racjonalność wiary oraz jej związek z życiem codzien
nym. Broni on w ten sposób racjonalnych podstaw wiary, które do
strzega w naturze człowieka i wypływającej z tejże natury potrzeby
działania. Z chrześcijańskiego punktu widzenia zatracony został trans
cendentny wymiar wiary, otwartość na gacrMMi, na obiektywizację wła
snych przeżyć religijnych. Patrząc od strony Tomasza, wiara zostaje
zredukowana do nadziei i to nadziei rozumianej jako uczucie.
Przyjmując terminologię Tomasza z Akwinu można powiedzieć,
iż w wypadku Jamesa doszło do przesunięcia znaczenia — wiara jest
pojmowana jak nadzieja. Czy wiara różni się więc od nadziei? I czy
można takie przesunięcie uznać za symptomatyczne dla naszych cza
sów?
' William James, Czy war/o żyć?, w: Prawo </o w/a/y, Kraków 1996, s. 85.
^William James, P%/a w/a/y, w: Prawo
w/a^y, Kraków 1996, s. 56.
' 5*. 7%., 1-H, q. 40, a. 8.
< Zob.& 7%.,
l , a. 1.

Zdzisław Górnicki OP

7KWO

I JEGO ŚWIAT

I Życie pod znakiem „innego świata" (doświadczenie człowieka
archaicznego)
Określenie „inny świat", to jedno z nielicznych pojęć, które, obecne
w języku codziennym, wiąże się niezmiennie ze sferą religii. Niezależ
nie od szczegółowych treści jakie obejmuje, odsyła ono zawsze poza
przeżywaną teraźniejszość i doczesność. Nawet sens tak specyficzne
go, teologicznego przecież pojęcia, jakim jest „łaska", uległ w codzien
nym języku pewnemu spłyceniu. Oznacza wprawdzie niezmiennie, że
coś jest nam dane za darmo, ale nie koniecznie „z wysoka". Określenie
„inny świat" pozbawione jest podobnych zaciemnień. W niemal po
wszechnym odczuciu jest to coś, co istniejąc choćby w bajce lub w ma
rzeniach, znajdować się może jedynie poza obrębem dostępnej nam na
co dzień realności świata. Ów świat, którego istnienie odsłonić się może
w religijnym uniesieniu lub który staje się dostępny w drodze religij
nej inicjacji, jest światem „poza", lecz zarazem może stać się światem
„dla mnie".
Nieprzebrana wielorakość „religijnych faktów" — postaw, zacho
wań, dokumentów — które ma w polu widzenia badacz rejestrujący
różne sposoby bycia Aonio
pozwala mu dostrzegać, jak co
dzienność tych, którzy pozostawili po sobie te świadectwa, znaczona
była obecnością tego, co „inne", obecnością „innej rzeczywistości",
którą ze względu na całkowitą odmienność od tego, co z tego świata,
określa się jednym słowem — „święte".
Świat, w którym bytuje człowiek pierwotny, który mu jest dostęp
ny na co dzień (świat ze sfery
nie przedstawia się w jego
codziennym doświadczeniu jako świat zamknięty w sobie. Przeciw
nie, ten świat jest dla niego pełen znaków, odsyłających do tego, „co
inne". Wystarczy je dostrzegać i uczyć się je rozumieć, by móc potem

słuchać ich przesłania oraz swoistych „komunikatów", jakie świat prze
kazuje już samym swym istnieniem. Świat przemawia także poprzez
rośhny, rzeki, pory roku, dnie i noce. Dła człowieka religijnego — jak
zaznacza Mircea Ełiade — natura nie jest nigdy „naturalna", lecz nie
sie zawsze ładunek wartości religijnej. Przyroda wyraża zawsze coś,
co ją przerasta'.
Do człowieka przemawia też świat „wyższy", świat obiektów ko
smicznych. Ich „mowa" jest jeszcze szczególniejsza. Pomieszczone
w odległych obszarach nieba, obiekty te — księżyc, słońce, gwiazdy
— swoim istnieniem nie tylko odsyłają do swoich autorów, ale też
zgodnie prezentują sobą świat uporządkowany, wzbudzając w czło
wieku pragnienie przebywania w świecie ogarniętym „świętym ładem",
nie zaś w świecie „chaosu". Człowiek religijny dostrzega, że wraz z nimi
uczestniczy w tej samej tajemnicy co one i dlatego mogą one udzielać
człowiekowi swej rady^.
//owo
po którym pozostały najdawniejsze świadectwa
jego odniesień do „innego świata", umożliwiające swoistą rekonstruk
cję jego „duchowej sylwetki" i wewnętrznych przeżyć, jawi się jako
ten, którego życie we wszystkich przejawach i szczegółach przenik
nięte jest, rozpoznawaną w znakach, obecnością „tamtego świata".
W jego przekonaniu i w jego religijnych przeżyciach, ów inny świat
nie tylko istnieje, on, by tak rzec, nawet „bardziej" istnieje. Właści
wie, to jedynie o tamtym świecie człowiek ten może powiedzieć, że
istnieje naprawdę. Jest to świat, gdzie czasowość, nietrwałość, prze
mijanie, śmierć — owe wyznaczniki świata, w którym przebywa obec
nie — znajdują swoje przeciwieństwa, //owo
nie tylko „od
czytuje" znaki pośród otaczającej go rzeczywistości, on te znaki sam
stawia i nimi się otacza, co sprawia, że każda niemal jego czynność
staje się obrzędem, a życie rytuałem.
H Drogi oczyszczenia i przemiany życia
Zdążanie ku „innemu światu" z konieczności oznacza wejście na
drogę oczyszczenia. „Inny świat" jest światem „doskonałym", „peł
nym", „świętym". Jest to świat harmonijny i czysty, taki jakim był
w swym pierwotnym kształcie. Nic dziwnego, że we wszystkich kultu
rach obrzędy oczyszczenia dominują w rytualnych zachowaniach czło
wieka religijnego. Nieuporządkowany, chaotyczny świat, w jakim prze

biega obecne ludzkie życie, odciska na nim swe piętno i „zużywa" je.
Życie ma więc stałą potrzebę odnowy. Niezliczone gesty w jakich czło
wiek na co dzień wyrażał to dążenie, oraz rozbudowane rytuały służą
ce cyklicznym oczyszczeniom, regenerowały to, co uległo „zużyciu"
i wprowadzały ład w to co „nieuporządkowane" i „chaotyczne".
Święte przekazy opowiadające o prapoczątkach, przechowywane
i strzeżone od dawna przez religijne społeczności, mówiły, że świat nie
był pierwotnie taki, jakim przedstawia się obecnie. Te przekazy infor
mowały, że był czas (;%%/
kiedy świat miał postać uporządko
waną i czystą. Był to czas prapoczątków, czas, który da się odzyskiwać,
spełniając obrzędy. W ten okresowo odzyskiwany czas trzeba się zanu
rzać, by życie mogło ulec przemianie i zyskać nową postać. Te wysiłki
i działania podejmowane przez religijnego przodka stanowią w istocie
próbę okresowego powstrzymania i cofnięcia czasu. Wyraża się w tym
sprzeciw wobec czasu historycznego — sprzeciw tak charakterystyczny
dla społeczności tradycyjnych. Jest to sprzeciw wobec jakiejkolwiek
pokusy ujmowania historii jako autonomicznej, nie odwołującej się do
prawydarzeń, tzn. sprzeciw wobec historii bez regulacji archetypicznej\
W ten sposób człowiek religijny pierwotnych kultur manifestował swe
otwarcie na inny świat, świat wartości trwałych. Jest to ten świat, który
został kiedyś utracony, lecz który można uobecniać. Okresowa reaktualizacja owego praczasu stanie, jak się okaże, u podstaw tworzonych
sakralnych kalendarzy oraz samego rozumienia święta.
Idea odrodzenia, przejścia od stanu chaosu do stanu ładu i po
rządku, tak w wymiarze uniwersalnym, jak i w odniesieniu do życia
osobistego człowieka jest może najbardziej zauważalna i czytelna
w znanym powszechnie świętowaniu Nowego Roku. Dawne świątecz
ne scenariusze noworocznych obchodów przywoływały na pamięć świętującym, jak wyglądała prasytuacja, kiedy po raz pierwszy zaistniał
świat, a wraz z nim święty czas pierwszego stwarzania. Święta Nowe
go Roku upamiętniały i reaktualizowały święty czas boskiej kreacji
świata. Noworoczne, świąteczne obchody miały charakter dramatycz
nego przedstawienia, mówiącego o zmaganiu się dwu przeciwstaw
nych mocy. Aby mogło być stworzone coś nowego, stary świat musiał
być wcześniej unicestwiony. Te scenariusze zawierały więc najpierw
symbolicznie przedstawiany regres do stanu „chaosu", z którego bo
skie moce wyprowadziły niegdyś nowy świat, kładąc kres wcześniej-

szcmu nieporządkowi. Ów chaotyczny stan symbolizowały w nowo
rocznym obchodzie różne formy zakłócania ustalonego porządku spo
łecznego. W greckich satumaliach znajdowało to nawet wyraz w ero
tycznej swobodzie jaka panowała w dni świąteczne. Jej wymowa była
jednak głębsza. Wyrażała ona ideę, że wszystkie grzechy roku, wszyst
ko co czas zbrukał i zużył, podiegało unicestwieniu.
Uczestnicząc symbolicznie w odtworzeniu świata, także i sam
człowiek był tworzony od nowa. On się odradzał, otrzymując nowe
istnienie. W ten sposób, z każdym nowym rokiem człowiek mógł się
czuć się coraz bardzie wolny i czysty, bowiem uwalniał się od brze
mienia grzechów i błędów^. Obojętnie jakim rytmem czasowym żył
człowiek, czy był to rytm gwiezdny, znaczony corocznym powrotem
pewnych konfiguracji astralnych (jak u semitów), czy też rytm sło
neczny, rok zawierał zawsze tę samą ideę odnowy, odrodzenia własnej
istoty, odnowy całej społeczności, a nawet całego kosmosu.
Można powiedzieć, że ten powrót do czasu początków, do czasu
kreacji, a zarazem archctypicznych wzorców, „użyźniał" społeczność,
a w niej poszczególne jednostki, by nie stoczyły się one w jakieś krań
cowe stany dekadencji.
Idea odnowy życia nabierała szczególnego wyrazu i stawała się
szczególnym doświadczeniem w ramach prac rolniczych — gdzie czło
wiek na co dzień mógł być świadkiem narodzin, śmierci i ponownego
odrodzenia. To doświadczenie utwierdzało go w przekonaniu, że źró
dło takiej odnowy znajduje się poza człowiekiem. Dokonywać się ona
może wtedy, gdy ludzki czas dotykany jest boską wiecznością.
Człowiek społeczeństw archaicznych czuł na sobie powinność
wspominania mitycznej historii swojego plemienia i stałej jej reaktualizacji. Była to dla niego droga wyjaśniania świata oraz rozumienia
i odnajdywania samego siebie. Była zatem instrumentem poznania
i środkiem wyzwolenia. Z obrzędową reaktualizacją czasu świętego
jakiego dokonywał człowiek, wiązał on swoją największą nadzieję,
przemiany własnego życia i upodobnienia się do się do wzorca boskie
go. Już zatem /icwo
społeczeństw na archaicznym szczeblu
rozwoju, uważał nie tylko świat, ale także samego siebie, za rezultat
pewnych decydujących wydarzeń, jakie kiedyś zaistniały. Żył on w prze
konaniu, że kiedyś nastąpiły zdarzenia o szczególnym znaczeniu, któ
re zadecydowały o tym, jakim on jest dzisiaj, i dlatego nie mogą być

one przez niego zapomniane. On sam został objęty tym łańcuchem
zdarzeń i przez to sam stał się częścią owej „świętej historii". Dlatego
człowiek ten żyje przekonaniem, że upragniona przez niego przemiana
własnej egzystencji i upragniony „inny świat", ku któremu aspiruje,
może stawać się jego udziałem.
HI

religii judeochrześcijańskiej

Nawet pobieżny ogląd religii judeochrześcijańskiej pozwala za
uważyć w niej pewną charakterystyczną dwuwymiarowość. Z jednej
strony, religia Izraela, a później chrześcijaństwo, jawią się niewątpli
wie jako spadkobiercy dawnego, uniwersalnego dziedzictwa, z drugiej
zaś odsłaniają nowy, nieznany dotąd i im tylko właściwy wymiar, wa
loryzujący zasadniczo tę dawną spuściznę, //owo rońg/ojMj religii judeochrześcijańskięj uobecnia w sobie oba te wymiary i jest przez nie
w sposób specyficzny określany. Jaki jest zatem duchowy świat czło
wieka religijnego, noszącego w sobie z jednej strony owo dawne dzie
dzictwo, z drugiej zaś kształtowanego nowym objawieniem?
Najpierw trzeba zaznaczyć, że świadomość Hebrajczyków okre
ślana jest wydarzeniami „historii świętej", za którymi stoi Jahwe, Bóg
Izraela, który sam dał się im poznać. Ta historia stale zajmuje ich pa
mięć i uwagę. Chociaż historia religii Izraela rozpoczyna się wraz z po
wołaniem Abrahama, to nie trudno zauważyć, że religia ta odwołuje
się do pewnych zdarzeń wcześniejszych, zdarzeń, które miały miejsce
„na początku", które w równej mierze kształtują religijną świadomość
wyznawców Boga Jahwe. Przodkowie Izraelitów nie byli obojętni na
zagadnienia i tematy zajmujące umysły ludzi kultur archaicznych, ta
kich jak: kosmogonia, sposób zaistnienia człowieka, pochodzenie śmier
ci, itp. Religijna myśl Hebrajczyków tkwi w tych tematach. Wracają
też one co jakiś czas na kartach Biblii. Nie ma też potrzeby, by tłuma
czyć ich obecność zapożyczeniami z innych tradycji. Judaizm był sam
spadkobiercą wystarczająco długiej historii, gdzie wszystko to było
obecne.
W biblijnym obrazie stworzenia mowa jest o pierwotnym „cha
osie" z bezmiarem wód, nad którymi unosił się Duch Boży, transcendujący masy wodne. Jednak, w przeciwieństwie do wielu mitologii,
pierwotny, biblijny chaos nie jest personifikowany i nie musi być po
konywany w jakiejś dramatycznej walce. Bóg organizuje chaos mocą

swego słowa. Nadto, świat o którym mówi Bibłia jest dobry, a czło
wiek nosi w sobie podobieństwo do stwórcy. Księga Rodzaju mówi
(podobnie jak wiełe mitołogicznych przekazów), że pierwotna kondy
cja łudzka została zmodyfikowana wskutek serii błędów i grzechów
przodków. Mówi ona o dramacie „upadku" z wszystkimi przykrymi
konsekwencjami, przypomina postępującą degenerację łudzkości spro
wadzającą potop i zamyka opowiadanie znanym epizodem utraty jed
ności języka przez drugą popotopową generację łudzkości. Oto po
bieżny rejestr najpierwotniejszych zdarzeń notowanych przez pierw
szą księgę Biblii, wpisanych w powszechną historię zdarzeń, którą
należy mieć przed oczami, gdyż odbijają się one w każdym człowieku
i opowiadają historię o każdym z ludzi.
Tym, co najbardziej ukazuje „oryginalność" Boga Hebrajczyków
jest fakt, że Jahwe, Bóg Izraela, objawił się jako osoba. Ten zupełnie
nowy fakt uczynił możliwą wiarę w sensie judeochrześcijańskim, co
było największym nomm religii Izraela i chrześcijaństwa. Wyznawca
Boga Jahwe wie, że to Jego stwórcza moc powołała do istnienia świat
oraz człowieka, ale moce uruchamiane przez Jahwe są głównie moca
mi duchowymi.
7/owo reńgMMMs społeczeństw archaicznych, aby żyć dobrze i sen
sownie, dążył do naśladowania wzorca boskiego (archetypu), umiej
scowionego w czasie mitycznym (in i//o iewpore). Dla Izraelity wzor
cowe czyny boskie, formujące jego życie, nie istnieją już w mitycz
nym momencie pozaczasowym, zbieżnym z kosmogonią, lecz w kon
kretnym czasie wydarzeń historycznych. Powołanie świata do istnie
nia było oczywiście wyrazem woli Boga, ale wolę Bożą będącą dlań
wzorcem do naśladowania, Izraelita będzie rozpoznawał w konkret
nych wydarzeniach historycznych, za którymi będzie stał Bóg. W ten
sposób horyzont archetypów i cykliczności został przekroczony. Od
tąd historia nie jest już cyklem, a nad kolejnymi wydarzeniami histo
rycznymi panuje Bóg, gdyż dzieją się one z jego woli. Teraz duchowy
świat ńo/no re/!gtosM.y, jak i cała jego egzystencja, przebiega pod zna
kiem Bożej opatrzności, w której przejawia się darmowa życzliwość
Boga Jahwe.
Chrześcijaństwo przejęło i dopełniło pojmowanie wydarzeń hi
storycznych jako miejsca objawienia się Boga i jego woli. W chrześci
jaństwie życie /:owo re/igio^Mj znalazło oparcie i podstawę swego roz

woju w świetle i mocy nowego wydarzenia, koronującego wszystkie
dotychczasowe, to jest w wydarzeniu wcielenia Syna Bożego. Epifa
nia Boga w Jezusie Chrystusie usunęła w cień wszystkie epifanie ko
smiczne. //owo re/ig/osm religii chrześcijańskiej czerpie teraz wzorce
dla swojego życia z orędzia i przykładu danego przez Zbawiciela. Po
umyciu nóg apostołom Jezus mówi: „Dałem wam przykład abyście
i wy tak czynili" (J 13,14). Wypełnianie w pokorze przykładu Zbawi
ciela staje się aktem religijnym i środkiem zbawienia. Praktykowanie
miłości oczyszcza i przebóstwia człowieka. Człowiek religijny, który
mówi o sobie: „cńrMńaHMs suw ", żyjąc nowym rodzajem doświadcze
nia religijnego związanego z osobą Jezusa, nie przestaje czcić Boga,
którego wielkość rozpoznaje także w naturze i porządku kosmicznym.
W ludzkim doświadczeniu, natura i kosmos nadal zachowują zdolność
wskazywania na to, co je przewyższa, na to, co „zupełnie inne". Rze
czywistości te nadal budzą w nim pragnienie dążenia do „innego świa
ta". Odkąd jednak Bóg dał się poznać w Jezusie Chrystusie, chrześci
janin stawia go w centrum swojego życia. Jezus staje się dla niego
drogą oczyszczenia i przemiany, drogą uświęcenia, drogą, której od
zarania człowiek szukał, kierując się pragnieniem, by móc przebywać
w lepszym, „boskim świecie".
Spoglądając z tej perspektywy na drogę duchowego rozwoju, jaką
człowiek przeszedł w ciągu dziejów można powiedzieć, że Jezus Chry
stus, który jako Bóg— człowiek w pewnym momencie wszedł w ludz
ką historię, objawił się jako ten, którego ńomo
poszukiwał
w różnych horyzontach religijnych i w różnych doświadczeniach, i ku
któremu wszystko zmierzało „niejako po omacku" (Dz 17,27).
IV Istnienie „świeckie" i znaki innego świata
Świadoma eliminacja
z życia ludzkiego, na rzecz wpro
wadzenia do niego wymiaru historycznego, to dość często spotykana
dziś postawa. Cechuje ona nawet w znacznej mierze naszą współcze
sność, a zwłaszcza cywilizację europejską. Historycznie rzecz biorąc,
ta postawa zarysowała się wyraźnie wraz z renesansem i jako nowe
zjawisko objęła świadomość europejską wieku XIX. Znamionuje ją
zachwianie wewnętrznej integralności człowieka oraz poczucie braku
sensu, czyli tego, co zawsze wnosiła religia, będąc odpowiedzią na
fundamentalne pytania dotyczące ludzkiej egzystencji.

Ta postawa jest odzwierciedleniem kryzysu religijnego, w jaki
popadł człowiek poprzez swe świadome, nowe, niefortunne wybory.
Przyjmując odmienny niż niegdyś sposób bycia w świecie, człowiek
dokonał desakralizacji tego świata, w którym żyli jego przodkowie,
odrzucając zarazem wszelkie odniesienia do transcendencji. Mircea
Eliade, który z perspektywy historyka religii dokonał licznych analiz
i opisów religijnej świadomości Aonio re/;gMMM.y, nie utrzymywał, że
człowiekowi najdawniejszych kultur obce były postawy niereligijne.
Dopuszczał on, choć nie znajdował na to żadnego dowodu, że nawet
na archaicznym szczeblu kultury mogli istnieć ludzie obierający takie
postawy. Jednak postawa, w której człowiek nie akceptuje żadnego
transcendentnego modelu człowieczeństwa, żadnego ponadludzkiego
sensu, lecz zgadza się, by jego rozwój kształtowały zmienne sytuacje
historyczne, uobecniła się wyraźnie dopiero w nowoczesnych społe
czeństwach kultury zachodniej^.
Okazuje się jednak, rzecz znamienna, że człowiek, który zaczął
upatrywać w gacru/M główną przeszkodę w kształtowaniu samego sie
bie i w budowaniu swej wolności, który świadomie odrzuca wszelkie
odniesienia do transcendencji, manifestuje zarazem inne swe oblicze,
które, paradoksalnie, ukazuje go na powrót jako Aofno re/tg/ćMMg. Oka
zuje się, że życie świadomie pozbawiane współrzędnych jacrMw i
yhnMfM, potrafi w inny sposób, i to z dużym dynamizmem, manifesto
wać żywotność sfery sakralnej. Wartości jćAcrMw potrafią się wówczas
uobecniać w jego życiu w dość nieoczekiwanych postaciach i zdegenerowanych formach. Eliade powiada, że człowiek, który w związku
z tym, doświadcza życiowego zagubienia, chaosu i poczucia absurdu,
a przez to tragiczności swego istnienia, staje się zmuszony podejmo
wać wręcz desperackie próby scalenia swej istoty, poszukując jakiejś
trwałej podstawy dla swego istnienia, słowem tego, co przedtem za
bezpieczała religia. „Człowiek żyjący w sferze jpro/bnMAM, zachowuje,
chcąc nie chcąc, pewien sposób bycia właściwy człowiekowi religij
nemu, chociaż zachowania te są już odarte z religijnego sensu. Czło
wiek współczesny, choćby i próbował, nie może wyzwolić się ze swe
go dziedzictwa. Nie jest on w stanie całkowicie unieważnić przeszło
ści, ponieważ sam jest jej produktem. Kształtuje on siebie w procesie
licznych zaprzeczeń i odrzuceń, lecz rzeczywistość, którą odrzucił i któ
rej zaprzecza, nadal go nawiedza."**

Różne przełomowe momenty jakie człowiek przeżywa oraz różne
ważne wydarzenia w jego życiu nadał domagają się obrzędowej cele
bracji, w której daje on wyraz pragnieniu ujścia przed czasem histo
rycznym i uczestniczeniu w czasie, który nie jest tyłko historyczną
teraźniejszością. Zwyczaj „oblewania" nowego mieszkania, czy świec
kie obchody Nowego Roku, to wyraz nieprzepartego pragnienia, by
w jego życiu mogła się urzeczywistniać idea odrodzenia, możliwość
rozpoczęcia „na nowo". Nowe celebracje, jakimi otoczył swoje życie,
zachowują strukturę dawnych rytuałów odnowy. W życiu osobistym
i społecznym mają one dla niego, to samo co niegdyś, znaczenie ini
cjacyjne. Można zaobserwować, jak niektóre nowe rytualne zachowa
nia zaczynają się stawać trwałym elementem współczesnego życia. Jego
święta, świeckie i zlaicyzowane, kryją w sobie nadal mityczne arche
typy i potrzebę osiągnięcia trwałej, „rajskiej" rzeczywistości. Okazuje
się, że człowiek podejmując świadomie ucieczkę przed tym, co z „in
nego świata", pozostaje stałym więźniem tej rzeczywistości. Dalej żyje
w nim archaiczna świadomość przeniknięta dążeniem ku wartościom
trwałym i absolutnym.
W historycznej codzienności człowieka zlaicyzowanego ciągle
dochodzi do głosu wartość jeśli nie wprost religijna, to przynajmniej
„nadludzka". Tęsknota za rajem lub jakimiś „wyspami szczęśliwości",
do których wzdycha współczesny człowiek pod wpływem literackich
opisów, filmu, czy choćby własnych wyobrażeń czy fantazji, jest dla
Eliadego stałym potwierdzeniem tego, że absolutu nie można wyko
rzenić, można go jedynie zdegradować^. Wedle Eliadego nie należy się
przeto dziwić, że większość z tych „niereligijnych" ludzi nadal hołdu
je pseudoreligiom i zdegenerowanym mitologiom, ponieważ człowiek
współczesny jest potomkiem ńowio
i nie jest w stanie wyma
zać swej własnej historii".
Duchowe doznania i przeżycia tych „bezreligijnych" ludzi, które
stają się ich udziałem w życiu objętym nowo kreowanymi rytuałami,
nie stanowią jednak dla nich właściwego doświadczenia religijnego.
Stanowią one jednak podłoże kształtowane wrażliwością i pragnieniem,
na którym w każdej chwili zaistnieć może prawdziwe życie religijne,
oparte na prawdziwym doświadczeniu tego, co „święte".
Początek tej odnowy może się dokonać wszędzie tam, gdzie w ży
ciu człowieka wartości .yacrMMi, często okaleczone, zakamuflowane

i zdegradowane, trwają w swoistej hibernacji, łub przejawiają swą ży
wotność w zaskakujących formach i przebraniach. Także w wymiarze
życia społecznego, jako twórca i odbiorca współczesnej kultury, czło
wiek mieniący się jako nierełigijny, manifestuje potrzebę wychodze
nia z trwania świeckiego, jak to ma miejsce w przypadku Aowo reńLiteratura, fiłm, teatr, czy różnego rodzaju widowiska, w któ
rych uczestniczy, to obszary, w których człowiek współczesny doznaje
podobnych wzruszeń i emocji. Bohaterowie, z którymi tam obcuje
i z którymi się utożsamia, swym sposobem bycia prezentują zachowa
nia wzorcowe, paradygmatyczne, godne naśladowania. Bohater powie
ści czy
kultury współczesnej, wyrasta z tematu mitycznego
i ma w jego oczach walor trwałego ideału. Wyraża on ukrytą nostalgię
nowożytnego człowieka, który wiedząc o swym ograniczeniu i zagu
bieniu, marzy o tym, aby pewnego dnia sam okazał się herosem, „po
stacią niezwykłą". Nawet w obsesji „sukcesu", tak znamiennej dla dzi
siejszego społeczeństwa, daje się rozpoznać pragnienie przekroczenia
przez człowieka jego własnej ludzkiej kondycji".
W swym wymiarze świeckim człowiek dzisiejszy odczuwa też
nieprzepartą potrzebę inicjacji, której zanik stał się jedną z cech cha
rakterystycznych świata nowożytnego. W głębi swego bytu człowiek
dzisiejszy pozostał nadal wrażliwy na wartości jakie niosła inicjacja.
Dlatego też, zauważa Eliade, nawet sekty i ugrupowania pseudoinicjacyjne wypełniają pewną funkcję pozytywną, gdyż pomagają człowie
kowi dzisiejszemu w poszukiwaniu sensu duchowego w jego tragicz
nie zdesakralizowanej egzystencji'".
Człowiek współczesny deklarujący swą niereligijność, wbrew
swoim deklaracjom, pozostał nadal Ao/no
co ujawnia się na
różnych poziomach jego egzystencji. Utajone w różnych zsekularyzowanych formach wartości religijne, czynią człowieka na swój sposób
otwartym na życie w pełni odnowione, na pełne spotkanie z tym, co
„święte". Można powiedzieć, że człowiek dzisiejszy, żyjąc pewnymi
substytutami doświadczeń religijnych, jest w stanie oczekiwania na
swe Objawienie. Jeśliby przeżywany przez człowieka dzisiejszego kry
zys duchowy, odczytać jako próbę inicjacyjną, w której obumieranie
jest konieczne do pełniejszego rozwoju, do tego, by móc przejść do
nowego rodzaju bytu, to kryzys taki nie jest chorobą na śmierć. Wia
domo bowiem, że każda inicjacja zawiera błądzenie na pustyni, do

świadczenie labiryntu, oraz momenty cierpienia. Hipotetyczny świa
dek z dawnej cywilizacji i kultury, którego przywołaliśmy na począt
ku, dopatrzyłby się zapewne w obecnym stanie kryzysu człowieka
współczesnego znaków odrodzenia. Jednak taka ewentualność wydaje
się istnieć tylko wówczas, jeśli człowiek dzisiejszy dostrzeże, że jego
upadek jest skutkiem odejścia od gacrMw i zaniedbania swego wymia
ru religijnego. Wydaje się to być dziś szczególnie aktualne dla Europy,
która przez dwa tysiąclecia żywiła się zasobami chrześcijaństwa i któ
ra w najwybitniejszych dziełach kultury i sztuki utrwaliła wielkie te
maty inicjacyjne, ukazujące świat religijnych wartości i drogi ducho
wej odnowy.
' M. Eliade, Sacra/a, w//, /ag/or/a, Warszawa 1974, s. 123-124.
^M. Eliade, v4.spgcAy ^a /ay;/:g, Paris 1963, s. 175.
' M. Eliade, Sacraa:, /w;/, /a.y;or/a, dz. cyt., s. 52.
"Tamże, s. 94.
^M. Eliade, Ag ^acrg gf /g pao/aag, Paris 1965, s. 172.
^M. Eliade, Ag jacrg g; /g pro/ang, dz. cyt., s. 172.
^M. Eliade, 7raAfa; o Zadora rg//ga, Warszawa 1966, s. 427.
" M. Eliade, Ag jacag g/ /g pro/aag, dz. cyt., s. 117.
'*M. Eliade,
^/a w y^g, dz. cyt., s. 225.
M. Eliade, /a/aaf/aa, rag^, jac/gfgj jgcrgfgj, Paris 1959, s. 279.

ETAP RELIGIJNY
W ROZWOJU CZŁOWIEKA JAKO
NAJDOSKONALSZY SPOSÓB
EGZYSTENCJI W FILOZOFII
S. KIERKEGAARDA

Spren Kierkegaard (1813-1855) to duński filozof z Kopenhagi,
którego filozofię określa się mianem filozofii wiary i umieszcza się
obok J. H. Newmana w nurcie dziewiętnastowiecznej filozofii wiary.
Ze względu na nieustanne podkreślanie elementu egzystencji człowie
ka, jej niepowtarzalności i wyjątkowości określa się także jego filozo
fię jako egzystencjalną i uznaje się go za prekursora współczesnego
egzystencjalizmu reprezentowanego głównie przez J. P. Sartre'a
i M. Heideggera, a także A. Camusa, G. Marcela czy F. Dostojewskie
go. Mimo, iż jego myśl tkwi korzeniami w protestantyzmie (luteranizmie), to jednak całość jego refleksji nie mieści się w żadnym wyzna
niu chrześcijańskim, i jest on raczej przeciwnikiem wszelkiej konfesyjności'. Swoją filozofię tworzy także w polemice z Heglem, tak jak
większość filozofów XIX wieku.
Etap religijny jako najdoskonalszy sposób egzystencji jest krótko
przedstawiony w ostatniej części jednego z najważniejszych dzieł filo
zofa /l/Ao-zl/óo — w rozdziale M/rnia/MAM, gdzie jawi się jako etap
zupełnie odmienny od dwu poprzednich (Kierkegaard wyróżnia jesz
cze dwa inne etapy rozwoju egzystencji człowieka, mianowicie este
tyczny — najmniej doskonały oraz etyczny — pośredni między este
tycznym a religijnym) i je wykluczający. Inne jego dzieła:
f drże
nie (1843),
na
życ/a (1845) oraz Za?wy%a/%ce fMenaM%o(1848)2 omawiają bardziej szczegółowo ten etap.

Kierkegaard dokonuje dwojakiego podziału rełigii (czy religijno
ści)^. Pierwszy podział wyróżnia religię prawa, czyli religię Starego
Testamentu opartą o przymierze tzn. obustronny układ związany z prze
strzeganiem konkretnych zobowiązań oraz religię łaski, czyli religię
Nowego Testamentu, opartą o miłosierdzie i wewnętrzne nawrócenie.
Drugi podział wyróżnia religijność typu A i religijność typu B^. Pierw
sza z nich jest naturalną, ogólnoludzką religijnością, właściwą także
poganom. Posiada ją także człowiek żyjący etycznie. Chrześcijanin
żyjący tą religijnością jest człowiekiem oczywiście ochrzczonym, czy
tającym (a raczej posiadającym) Biblię i książeczkę do nabożeństwa,
chodzącym do kościoła na nabożeństwa, wychowującym po chrześci
jańsku dzieci, a także raczej pewnym swojej religijności i nie mającym
większych trudności w wierzei Jednak taka postawa jest według Kierkegaarda biema i nieautentyczna^, ponieważ brakuje jej pełnego zaan
gażowania się i cierpienia dla wiary. Religijność typu B jest religijno
ścią chrześcijańską w sensie właściwym i to właśnie ona jest najdo
skonalszym sposobem egzystencji, jaki może w tym życiu osiągnąć
człowiek. Jest to sfera absurdu, paradoksu oraz sprzeczności, czyli sfe
ra, gdzie naturalny ludzki rozum zawodzi; dlatego każdy człowiek, nie
zależnie od swego stanu czy funkcji ma tutaj niejako równe szanse.
Owa religijność jest autentyczna i prawdziwa, ponieważ dochodzi się
do niej poprzez „zagłębianie się w egzystencję" czyli poprzez stanie
się chrześcijaninem, a nie poprzez zrozumienie treści prawd wiary czy
lekturę książek?. W tym tkwią według Kierkegaarda dwa najbardziej
rażące nieporozumienia dotyczące chrześcijaństwa": „1) C h r z e ś c i 
j a ń s t w o n i e j e s t d o k t r y n ą (w tak pojmowanym chrześci
jaństwie dochodzi do szkód spowodowanych sporami o ortodoksję),
lecz p r z e s ł a n i e m d o t y c z ą c y m i s t n i e n i a i d l a t e g o
k a ż d e p o k o l e n i e m u s i p o d e j m o w a ć j e od n o w a .
2) Ze względu na to, co wyżej powiedziane, nie jest rzeczą obojętną
(...) kto je objaśnia (...). Nie, Chrystus nie mianował profesorów, lecz
uczniów. Jeżeli chrześcijaństwo (właśnie dlatego, że nie jest doktryną)
nie jest powtórzone w życiu jednostki, która je tłumaczy, wtedy nie
głosi ona chrześcijaństwa, które jest przecież przesłaniem dotyczącym
żywych i może się objawiać tylko przez realizację w życiu ludzi. (...)
wyrażanie się chrześcijaństwa w czyimś życiu oznacza właśnie po
wtórzenie'"^.

Autor Bćyaźn; / ć/rżen/a opiera swoje rozważania na założeniu, żę
między człowiekiem a Bogiem istnieje nieskończona przepaść ontycz
na i moralna'". Konsekwencją tego jest całkowita niemożność zrozu
mienia tego, kim jest Bóg i konieczność rezygnacji z pozytywnych
danych rozumu". Męczeństwo wiary polega właśnie na „ukrzyżowa
niu rozumu" czy „złożeniu rozumu na ołtarzu wiary"^. Owo męczeń
stwo jest stanem permanentnym i źródłem cierpienia'^ Cierpienie zaś
jest istotnym elementem życia religijnego. Pojawia się ono ze względu
na zawieszenie człowieka niejako w próżni: z jednej strony popada on
w konflikt ze światem ze względu na Boga, z drugiej strony ma świa
domość całkowitej transcendencji Boga i wielkiej przepaści, która go
od Boga oddziela'"*. Prawdziwe chrześcijaństwo jest więc irracjonalne
i pełne absurdów'^. Nie da się go zrozumieć, trzeba je przeżyć ponie
waż jest ono „egzystencjalną komunikacją"'".
Wzorem człowieka żyjącego radykalnie według wiary oraz wzo
rem do naśladowania jest biblijny Abraham znajdujący się w sytuacji
próby, którą Bóg go poddaje, gdy żąda od niego ofiary ze swego jedy
nego, obiecanego mu właśnie przez Boga i długo oczekiwanego syna
Izaaka. Trwoga egzystencjalna „ojca wiary" wynika z niepewności,
czy na pewno Bóg od niego tego żąda; a rozeznanie tego nie jest łatwe,
ponieważ, jak sam mówi, „w świecie doczesnym Bóg i ja nie możemy
rozmawiać, nie mamy wspólnego języka"'?. W tym rozeznawaniu gło
su Bożego w sobie Abraham zdany jest na samego siebie, ponieważ to
on otrzymał ten nakaz, a nie kto inny; nie ma się on także na kim wzo
rować ani nie ma nikogo, kto mógłby mu doradzić. Jest zdany tylko na
autorytet Boży, który zasługuje na większe zaufanie niż rozum ludz
ki'*. Ten bowiem tutaj zupełnie zawodzi i nie daje żadnego światła,
lecz same sprzeczności i absurdy. Abraham jest zmuszony kierować
się tylko i wyłącznie wiarą, mając świadomość tego, że wszelkie próby
zrozumienia jej są bezsensowne i raczej go od niej oddalają niż przy
bliżają'^.
Żeby odróżnić wytwory własnej świadomości czyli dążenia rozu
mu, woli i uczuć od głosu Boga w swoim wnętrzu, konieczny jest akt
samooczyszczenia się podmiotu z treści powstałych w wyniku wła
snych doświadczeń, m.in. relacji z innymi, wiedzy, własnych dążeń,
itp.i" Jest to akt szczególnego rodzaju poznania opartego na przeżyciu
religijnym^' albo raczej jest to egzystencjalne przeżycie religijne za-

wierające w sobie aspekt poznawczy^. Jednak akt ten nie daje pewno
ści, ponieważ pewność jest kategorią związaną z rozumem.
Abraham, chcąc spełnić nakaz Boga, popada jednocześnie w kon
flikt z ogólnymi normami moralnymi (czyli w konsekwencji z całym
społeczeństwem), które zawierają w sobie zakaz: Nie zabijaj! Etycz
nie więc jest mordercą. Także religijnie tkwi tutaj sprzeczność, ponie
waż to Bóg jest twórcą podstawowego prawa moralnego wyrażonego
w dziesięciu przykazaniach: w jaki sposób Bóg będąc twórcą zakazu,
nakazuje go jednocześnie przekraczać? Czy Bóg sam sobie przeczy?
Tak więc rycerz wiary, mając nawet pewność, że polecenie zabicia Iza
aka jest głosem Bożym, a nie wytworem jego myśli, dochodzi do
sprzeczności i konfliktu; jednak tym razem jest to konflikt praw bo
skich. Wola Boża jest niejako sprzeczna sama w sobie i to właśnie jest
szczególnym czynnikiem wywołującym stan trwogi i niepewności^.
W stosunku do etyki Kierkegaard proponuje rozwiązanie „teleologicznego zawieszenia" jej norm w momencie dokonywania „ab
solutnego obowiązku wobec Boga". Abraham ze względu na wybraństwo i powinność bezpośrednio wobec Boga, staje ponad ogółem i nor
ma etyczna go nie obowiązuje (nie tracąc jednak ważności ani nie
będąc lekceważoną i znoszoną przez niego). Poprzez to popada on
w stan niezrozumienia, osamotnienia i wyobcowania ze społeczeń
stwa^. Inni go nie rozumieją, ponieważ to on i tylko on w danym
momencie otrzymał ów szczególny i nietypowy nakaz od Boga. Kon
fliktu ojca wiary także nie można porównać do typowego dylematu
i rozdarcia moralnego, jakiego doświadczało wielu znanych bohate
rów literackich, np. Antygona z dramatu Sofbklesa czy król Agammemnon, który musiał wybrać między miłością ojcowską a dobrem
całego państwa poświęcając córkę dla zdobycia Troi. Konflikty tych
bohaterów są znane dla innych i w momencie wyboru mają oni popar
cie całego społeczeństwa lub jakiejś jego części, co daje im poczucie
jako takiej pewności i spokój. Rycerz wiary natomiast nie zna stanu
duchowego spokoju^, jego droga wiedzie przez ciemność wiary, która
rodzi bojaźń, drżenie i trwogę.
Żeby być wezwanym do wypełnienia szczególnego obowiązku
względem Boga, człowiek musi pozostawać w wewnętrznej relacji do
Boga, musi utrzymywać wewnętrzny związek z Bogiem^' i być całko
wicie nastawiony na Boga jako na cel bezwzględny^. W bezpośrednią

łączność z Bogiem człowiek wchodzi dzięki m o d l i t w i e ^ , która
przemienia jego egzystencję i umożliwia życie łaską miłości^.
Heroiczna wiara Abrahama nie jest stanem permanentnym. Wy
maga nieustannego dokonywania aktów wyboru, czyli tzw. powtórzeń.
Ojciec wiary nieustannie przechodzi od religijności A do religijności
B i odwrotnie oraz od tego, co ogólne do tego, co jednostkowe i od
wrotnie^". W sprawach wiary zatem nie ma czegoś takiego jak rozwój
czy postęp; istnieje jedynie powtórzenie aktów wiary.
Prawdziwa wiara nie szuka także zewnętrznego poparcia i apro
baty ogółu, a w konsekwencji powoływania się na autorytet instytucji
czy doktryny, ponieważ potwierdziłaby tym samym swoją słabość^'.
Taka bowiem wiara oparta o autorytet instytucji i aprobatę ogółu jest
czymś powszechnym, zwyczajnym i nieautentycznym. Autentyczna
wiara dotyczy zawsze konkretnej jednostki, konkretnego człowieka
usytuowanego w określonych realiach życiowych. Nie ma bowiem
czegoś takiego jak religia w ogólności czy wiara w ogólności, lecz jest
jedynie konkretny, wierzący człowiek^. Konsekwencją tej subiektyw
ności w przeżywaniu wiary jest izolacja wierzącego i zatajenie swego
stanu, ponieważ jakiekolwiek próby obiektywizacji aktów wiary pole
gające na porozumieniu z innymi ludźmi prowadziłyby do upowszech
nienia swojego doświadczenia wiary i do utraty jej autentyczności^.
O autentyczności wiary decyduje właśnie to, że jest przeżywana su
biektywnie, w izolacji i samotności, ponieważ one weryfikują to, czy
człowiek podejmuje działanie ze względów czysto religijnych czy nie.
Ten indywidualny dialog jednostki z Bogiem wyklucza jakichkolwiek
pośredników w wierze, a także wyklucza możliwość wyrażenia para
doksu wiary w kategoriach filozoficznych czy teologicznych^.
Ostatecznie ofiara Izaaka jawi się jako metafora złożenia rozumu
w ofierze na ołtarzu wiary czyli ostateczne ultimatum brzmi: r o z u m
albo wiara^.
' Zob. Karo! Toeplitz,
Warszawa 1980, s. 180. W dalszej części artyku
łu dzieło to będę oznaczał skrótem KT.
^ Do tej pory nie przetłumaczone w całości na język polski. Fragmenty tego dzieła
w języku polskim znajdują się m. in. w: Ben Alex, Życń?praw&Zwe oraz
praw&ł
przekład wybranych fragmentów z pism S. Kierkegaarda, przeł. Alina Djakowska, „Społeczeństwo Otwarte** 7 -8 (1996);
'Z o b .K T ,s .7 8 .

* Dokładna analiza tych dwóch typów religijności znajduje się w Po^^cn/?/am.
s Por. KT, s. 79.
* Por. tamże.
7 Zob. S. Kirkegaard, Po.y;.Tcrip;Mfn, w: KT, s. 271.
"Zob. S. Kirkegaard, Dzienniki.
'' W tym miejscu ujawnia się wyjątkowa trafność i aktualność myśli S. Kirkegaarda,
doskonale korespondująca z głosem papieża Jana Pawła II, który mówi, że Kościół
potrzebuje dzisiaj bardziej świadków niż nauczycieli. Kierkegaard dodałby zapewne:
ponieważ jedynymi prawdziwymi nauczycielami mogą być tylko świadkowie. W in
nym miejscu w swoich Dz/enn/^aeń filozof ten mówi: „Powtórzenie jest tym właśnie,
co trzeba głosić. Dlatego ludzie o wiele bardziej w olą kogoś, kto żyje tak, jak głosi,
a nie przemawia tylko wzniosłymi słowami (...). Iluż nieudolnych kapłanów stoi na
ambonach i grzmi o złym świecie — a w rzeczywistości jakie życie /?rowa&g?".
Por. Józef Pastuszka, Po^/awy życiowe, „Roczniki Filozoficzne'* KUL 4 (1958),
s. 117. W dalszej części artykułu zaznaczać będę tą pracę JP.
" Z o b .K T ,s.8 0 .
'7 Ten element filozofii wiary S. Kirkegaarda decyduje o tym, że papież Jan Paweł II
w swojej encyklice Fide.y e; ra/io, poświęconej relacji między rozumem a wiarą, w y
mienia go jako piętnującego typową pokusę, której ulegają filozofowie czyli zadufanie
(przesadną pewność) w możliwości rozumu oraz jako tego, który podkreśla s u b i e k 
t y w n y a s p e k t f i l o z o f i i c h r z e ś c i j a ń s k i e j m ianowicieoczyszczenie
rozumu przez wiarę.
" Zob. S. Kirkegaard, Poj/jcrip/tim, w: KT, s. 271.
"Por. JP,s. 119.
Ze względu na tą irracjonalność i absurdalność Kierkegaard usytuowuje swoje
stanowisko dotyczące relacji między rozumem a wiarą w nurcie irracjonalizmu, za
Tertulianem („cre</o <?Mia a^MiM/Min"), Pascalem czy Lutrem (rozum jako „prostytutka
babilońska").
O tym czy i w jakim znaczeniu można mówić o tym filozofie jako o irracjonaliście
czytaj w: Wiesław Gromczyński, Czy KierAegaanc/yay; irrac/ona/i.T/q? A7/%a uwag
o porównaniu KierAegaanc/a z Pa.Tca/em, „Principia" XXIII (1999).
" „Poznanie chrześcijaństwa jest sprzeczne z jego istotą" (S. Kirkegaard, PogArcripfam); dlatego „w sferze religijnej to, co pozytywne (czyli wiara — przyp. A. W), rozpo
znaje się według tego, co negatywne".
" S. Kirkegaard, #q/aźń i drżenie, wyd. cyt., s. 33.
'* Kierkegaard wyrażając tę myśl odwołuje się do Kartezjusza.
" P or.K T ,s.82.
Karol Toeplitz nazywa ten akt egzystencjalną redukcją.
" Zob. JP,s. 120.
^ Por. Jan A. Kłoczowski, Poznanie re/igi/ne — próóa cńaraA/e/yyryki, w: tenże,
Pe/igia — m/ę^zy .yamolnojcń? a w^pó/no/q, Kraków 1993.
Można by się również dopatrywać podobieństwa tego aktu do tego, co się w chrze
ścijańskiej literaturze duchowej czy mistycznej określa jako oczyszczenie, ogołocenie
czy opróżnienie (Jan Tauler).

„Bóg tworzył z niczego, więc gdy chce posłużyć się człowiekiem, redukuje go do
niczego" (S. K.)
" Por. KT, s. 85.
" Por. KT, s. 85.
" Zob. tamże.
^ Zob. tamże, s. 86.
" Z ob. JP, s. 122.
" Z ob. JP, s. 125.
" Modlitwa jest bardzo ważnym elementem zarówno w samym życiu S. Kierkegaarda, jak i w jego filozofii. Oto kilka cytatów, które dobrze charakteryzują to, jak rozu
miał on modlitwę: „Modlić się (...) to oddychać; ta możliwość jest dla jaźni tym, czym
tlen dla oddychania" (CAoroóa na .MM/prc). „Najlepszą pomocą w każdym działaniu
jest modlitwa; to coś genialnego. Wtedy nigdy się nie pomylisz" (Dz/enn/%/). „Modli
twa (.. .) jest oddaniem wszystkiego Bogu w milczeniu" (Dz/<?/!/M%/). „Czyż nie jest
szczęściem, że w każdej chwili możesz otworzyć drzwi swojej duszy i rozmawiać
z Bogiem bez pośrednika, a przy tym nie musisz płacić, aby stanąć przed Jego obli
czem?" (Dz/eMM/%/). Boże w niebiosach, pozwól mi naprawdę odczuć moją nicość, nie
po to, bym nad nią rozpaczał, lecz by potężniej odczuć wspaniałość Twej boskości.
Ojcze w niebie! Pozwól nam uzyskać pewność, że cokolwiek nam się przydarzy, po
chodzi od Ciebie i że cokolwiek pochodzi od ciebie, nie może nas zranić; nie, nie, to
może być tylko dla naszego własnego dobra".
Szerzej o tym, czym jest modlitwa dla filozofa z Kopenhagi patrz w: Ben Alex, Życń?
prawdz/we, s. 66-69.
Zob. KT, s. 87.
Por. tamże.
^ Por. tamże.
" Por. tamże.
^ Zob. tamże, s. 89.
^ Zob. tamże.

Stanisław Przepierski OP

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA FUNKCJI
SEMIOTYCZNYCH W ANALIZIE
JĘZYKA RELIGII NA PRZYKŁADZIE
ANALIZY SYMBOLICZNYCH FUNKCJI
KRZYŻA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO
W poniższej analizie posługuję się rozszerzonym pojęciem języka
religii. Przez język religii rozumiem nie tylko sam język literalny (mó
wiony, pisany), używany w Biblii, teologii i oficjalnych wypowiedziach
Kościoła (formuły sakramentalne, kanoniczne formuły modlitw litur
gicznych oraz język używany w przekazie wiary, a stosowany w Trady
cji, dokumentach papieskich, język kerygmatu itd.), ale również język
ikonografii chrześcijańskiej oraz język gestualny obecny w liturgii.
W analizie zastosowane będę następujące funkcje semiotyczne: (A) s y 
g n a l i z a c y j n e j szczególności: ńi/a^acp/Ma — powiadamiania
0 obecności zdarzenia jakiegoś rodzaju (w szczególności należącego do
tMcrMMi), MieMiora^ywna — przypominania jedynie o zachodzeniu owe
go zdarzenia, ^/a(pcz^a — podkreślania wagi danego wydarzenia,
wa/M/qca — wzywania do zachowań określonego rodzaju; (B) e w o k a c y j n e — współwywoływania w odbiorcy nastroju lub uczucia
określonego rodzaju, a w szczególności: Aofijeć/acp/na — uczucia uspo
kojenia, ^aóńwacp/^a — uwznioślenia,y?eA:/acp/Ma — skruchy,/yrenion/cp/na — świadomości grzechu (przestrzega przed grzechem); (C) p r o p e l l a c y j n e — mające chronić przed niebezpieczeństwem osoby
1miejsca,.znajdujące się w ich zasięgu, a w szczególności: ć/ę/^nć/acp/na
— niedopuszczania owego niebezpieczeństwa, egzorqp.y(pczMa — odpę
dzania niebezpieczeństwa (zła). Pragnę zaznaczyć, że nie uznaję wy
mienionej listy funkcji semiotycznych za zamkniętą oraz w pełni odda
jącą złożoność semiozy obecnej w języku religii.

1. Symbolika krzyża w chrześcijaństwie'
W Starym Testamencie o krzyżowaniu się nie wspomina. Wystę
pował jedynie zwyczaj wieszania ciał nieżyjących już skazańców na
drzewie, z intencją większego pohańbienia zmarłego^. Istnieją jedynie
tzw. typy (zapowiedzi) krzyża Chrystusa w postaci np. węża miedzia
nego, zawieszonego z rozkazu Boga na drzewie („Każdy ukąszony,
jeśh tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu", por. Lb 21,8)^ łub
kreśłenia znaku 7aw na czołach tych, którzy zachowałi wiarę (por.
Ez9,4)4.
W języku rełigii chrześcijańskiej słowo „krzyż" ma następujące
znaczenia:
( ł ) łiterałne — przy którym oznacza narzędzie tortury^;
(a) w sensie ścisłym oznacza rzeczywisty krzyż (łac. crax rea/^), na którym umarł Chrystus^;
(b) w sensie szerokim (co występuje najczęściej) oznacza wyobra
żenie rzeczywistego krzyża (łac. crtti aYew%?/a/a) wykonane
np. z drewna, kamienia, metalu, a także wyryte, namalowane
lub też zakreślone (łac. .wgna/M crac;.y, crax a?aa/;.y) w powie
trzu podczas modlitwy oraz w trakcie błogosławienia;
(2) metaforyczne — przy którym odnosi się do:
(a) tajemnicy Odkupienia;
(b) nauki chrześcijańskiej;
(c) cierpienia znoszonego po chrześcijańsku.
2. Przedstawienia krzyża (era* aY%M%?/ała)
Pierwsze pokolenia chrześcijan — zwanych pogardliwie przez
współczesnych czc/c/^/aw/ krzyża (łac. re/;g/o.M crac/g) — naznaczali
(przez grawerowanie) znakiem krzyża swoje sprzęty domowe, narzę
dzia, księgi oraz drobne przedmioty. Małe znaki krzyża (z racji prze
śladowań) noszono również na szyi.
Pierwsi chrześcijanie używali zasadniczo trzech form krzyża:
(a) krzyż wcinany (łac. immi^a) t (nazywany łacińskim) albo + (na
zywany greckim);
(b) krzyż roz/oźon^ (łac. jpańóa/a/a) T (o formie zbliżonej do grec
kiej litery „T" /aa) zwany również krzyżem zói/anym (łac. camna^a) lub krzyżem św. Antoniego Pustelnika (w nawiązaniu do
używania przez tego mnicha krzyża o takim właśnie kształcie);

(c) krzyż
(łac.
<iecM.Ma;a) X (w kształcie greckiej litery
„chi" — „X"), zwany także krzyżem św. Andrzeja (według naj
starszych tradycji chrześcijańskich apostoł ten miał umrzeć na
takim właśnie krzyżu); krzyż ten ( znany i używany przed Chry
stusem) łączono z pierwszą literą greckiej inskrypcji Xptoió(;
(Chrystus) — i jako taki był symbolem?; (i) samego Chrystusa;
(ii) krzyża (w znaczeniu szerszym) — tj. męki Chrystusa; (iii) mę
czeństwa św. Andrzeja; era* ^ c a ^ a / a pojawił się w ikonografii
chrześcijańskiej dopiero w XIII wieku — opinie archeologów
odnośnie do rzeczywistego stosowania tego rodzaju krzyża są
podzielone"; pozostaje zatem otwartym problemem, na ile ten ro
dzaj krzyża jest prostym znakiem memoratywnym śmierci św. An
drzeja, a na ile jest symbolem-akrostychem religijnym odnoszą
cym kształt narzędzia śmierci krzyża apostoła Andrzeja i samej
jego śmierci — do śmierci krzyżowej Chrystusa.
W Średniowieczu mękę i śmierć Chrystusa wiązano symbolicznie z Drze
wem Życfa (łac. ar/?or v;7ae), które wymienia Księga Rodzaju (Rdz 2,9).
Związek ten średniowieczna sztuka sakralna obrazowała przez przedsta
wienie krzyża Chrystusowego (enet ayemjp/a/a) w postaci drzewa z roz
postartymi gałęziami, przy czym tors i nogi Chrystusa umieszczane były
w miejscu pnia tego drzewa, a rozłożone ramiona Chrystusa nakładały
się na jego konary. Tak powstały symbol odnosił się do prawd o:
(1) pierwotnym powołaniu człowieka do życia wiecznego w więzi
z Bogiem;
(2) Boskim zakazie spożywania owoców z ć/rzewa wia&tmaycf &tZ?ra ; z/a (Rdz 2,16n);
(3) kuszeniu człowieka przez szatana;
(4) utracie więzi z Bogiem przez grzech nieposłuszeństwa;
(5) utracie dostępu do drzewa życfa, czyli podleganiu śmierci biolo
gicznej oraz jm/erc; ć/acńowćy wyrażającej się zerwaniem więzi
z Bogiem;
(6) całej historii zbawienia w poszczególnych jej etapach, wyznacza
nych kolejnymi &)oZyaw/e;Hamf
(określenie moje — S.R)
Boga człowiekowi, nie mogącemu samodzielnie zmienić statusu
o&fa/ema od Boga;
(7) wypełnieniu Boskiej obietnicy zbawczej w zwiastowaniu i naro
dzeniu Chrystusa;

(8) misji zbawczej przejawiającej się w nauczaniu, uzdrawianiu
człowieka;
(9) dramacie Izraeła: odrzuceniu Chrystusa przez Sanhedryn;
(łO) ukrzyżowaniu — ekspiacyjnej męce i śmierci za grzechy czło
wieka, wyrażającej miłosierdzie Boga;
(l ł ) wezwaniu do naprawy życia (duchowo-morałnego) przez świa
domą postawę wiary i współpracy z wołą Bożą objawioną przez
Chrystusa;
(12) wezwaniu do męstwa w znoszeniu wszelkich przeciwności napo
tykanych w realizacji woli Bożej, w dochowywaniu wierności
Bogu, której najwyższą miarą jest śmierć przyjęta z miłości do
Boga, a która jest narzucona człowiekowi z zewnątrz — przez
przeciwników wiary;
(13) zbawczych owocach męki Chrystusa i uniwersalności odkupie
nia;
(14) ponownym przyjściu Chrystusa i sądzie nad ludźmi'";
(15) wiecznym królestwie Chrystusa.
3. KrucyHks
Krucyfiks (łac. cnvci/?%M^) to krzyż wraz z przedstawieniem po
staci ukrzyżowanego Chrystusa (łac. iwago Craca/haj". Do Edyktu
Mediolańskiego (Konstantyn Wielki, 313 r ), czyli do momentu za
kończenia pierwszego okresu prześladowań chrześcijan, a nawet jesz
cze przez prawie dwa kolejne wieki, unikano przedstawiania postaci
cierpiącego Chrystusa na krzyżu. Rodzaj kary — przeznaczony dla
niewolników oraz najcięższych przestępców — budził powszechną
pogardę. Dla ludzi nie znających Ewangelii przedstawienie ukrzyżo
wanego Chrystusa było czymś odrażającym, a sam kult — szaleń
stwem^. Z tego właśnie powodu ikonografia wczesnochrześcijańska
obfitowała w bogatą symbolikę za-ytępczq, mającą ominąć tę Mteuygoćń!q prawdę o sposobie śmierci Chrystusa. Ta zastępcza symbolika
opierała się na opisach niektórych wydarzeń starotestamentowych, sta
nowiących tzw. figury'3 męki Chrystusa. Najczęstszymi zastępnikami
wyobrażenia postaci ukrzyżowanego Chrystusa (i jego męczeństwa)
były:
(1) malowidła przedstawiające Abla zabijanego przez Kaina (por.
Rdz 4,1-10);

(2) malowidła przedstawiające Izaaka niosącego na plecach drwa, na
których właśnie miał być złożony w ofierze łub też tego samego
Izaaka klęczącego na ofiarnym stosie (por. Rdz 22,1-18);
(3) przedstawienia miedzianego węża zawieszonego na palu (por.
Lb 21,4-9 oraz J 3,14);
(4) malowidła przedstawiające Mojżesza modlącego się z rozkrzyżowanymi ramionami (por. Wj 17,8-16);
(5) malowidła przedstawiające cierpiącego Hioba (por. Hi 2-41);
(6) przedstawienia baranka wielkanocnego (por. Wj 12).
Ta forma przeA/ać/n'" męki Chrystusa na obrazy starotestamentowe
zakładała oczywiście u odbiorcy odpowiednią wiedzę o tych ostatnich.
Jest to zatem swoisty „przekład rememoratywno-plenamy"' ^ (na ob
razy już znane i funkcjonujące w myśleniu i wrażliwości religijnej)
z jednoznaczną intencjąposzerzenia dotychczasowego znaczenia sym
boli na sprawy związane z misją Chrystusa.
Sam znak krzyża za^z^/rowywawo w postaci znaku kotwicy"*. Stop
niowo znak krzyża wprowadzano w pole semantyczne wymienionych
znaków-symboli. I tak, z najczęściej stosowanym symbolem baranka
łączono:
(a) p r z e d s t a w i e n i e o ł t a r z a : baranek leżący na ołtarzu dla
wyznawców judaizmu był to bardzo czytelny symbol: baranka
z egipskiej Paschy'^, óuranAa wo/wo-śc! (wyzwo/ewia); przez chrze
ścijan odniesiony on został do ukrzyżowania Chrystusa — jego krew
gładzi grzechy, a jedna z symbolicznych funkcji ołtarza nawiązuje
do narzędzia śmierci Chrystusa (czyli właśnie do krzyża);
(b) p r z e d s t a w i e n i e k r z y ż a : baranek na tle krzyża, najczę
ściej w miejscu skrzyżowania belek (podłużnicy i poprzecznicy);
(c) p r z e d s t a w i e n i e t r o n u : baranek na tronie pod krzyżem
(zazwyczaj bogato zdobionym).
Około V w. zaczęto przedstawiać krzyże z samą głową lub popiersiem
Chrystusa'". Dopiero w czasach papieża Leona III (lata 795-816) poja
wiają się płaskorzeźby z całą postacią Chrystusa na krzyżu.
Największym problemem przy analizie funkcji symbolicznych
krucyfiksu jest dokładne odróżnienie warstwy ikoniczności'^ tego zna
ku (zasadniczego obrazowania śmierci Chrystusa na krzyżu) od war
stwy symboliczno-interpretacyjnej interpretacji teołogicznych oraz
warstwy osobistych przeżyć twórcy danego krucyfiksu. Wydaje się co

prawda, że krucyfiksy oddające jedynie ewangeliczny opis męki Chry
stusa są bardziej znakami ikonicznymi aniżeli czyyfy/nt symbolami;
natomiast krucyfiksy wyraźnie nasycone teologicznie — symbolami
lub znakami ikonicznymi religijnych wyobrażeń ich twórców. Sprawę
komplikuje jednak fakt stopniowej transformacji ku wtórnemu usymbolicznieniu nawet najprostszego ikonu.
Warto zauważyć, że funkcje symboliczne krzyża zmieniają się wraz
ze zmianą czasu, miejsca oraz osoby używającej krucyfiksu jako zna
ku. 1 tak krzyż w różnych okresach roku liturgicznego może wskazy
wać na inny aspekt symboliczny. Ów kontekst czasowy pełni wówczas
funkcję sygnalizacyjną (wszystkich rodzajów), a także ewokacyjną
(w zależności od konkretnych warunków: sublimacyjną, flektacyjną
lub premonicyjną; co do konsedacyjnej — może ona wystąpić np. przy
egzorcyzmach, a także w sytuacjach wielkiego napięcia duchowego
— strachu, lęku przed zagrożeniem, np. w obliczu męczeństwa^*).
W Wielki Piątek np. krucyfiks symbolizuje przede wszystkim samą
śmierć Chrystusa, natomiast w Uroczystość Zmartwychwstania Chry
stusa (tj. dwa dni później), ze stułą narzuconą na ramiona krzyża i zwi
sającą w dół podkreśla triumf Chrystusa, Pana Życia. Krucyfiks nie
siony podczas Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek na ulicach Jerozoli
my odnosi się bezpośrednio do zdarzeń opisanych w Ewangelii. Kru
cyfiks niesiony przez papieża w Wielki Piątek w rzymskim Koloseum
przywołuje historyczne wydarzenie z Jerozolimy, ale dodatkowo ewokuje — symbolizuje również współudział pierwszych chrześcijan w mę
ce Chrystusa. Co innego symbolizuje krzyż na piersi biskupa, co inne
go zaś krzyż wieży kościoła: w pierwszym wypadku symbolizuje mia
nowicie władzę duszpasterską i nauczycielską w Kościele, w drugim
— sygnalizuje chrześcijański charakter świątyni.
4. Szczegóły ikonograficzne przedstawienia postaci
ukrzyżowanego Chrystusa '
Sam krzyż bez postaci Chrystusa słabiej oddziałuje na człowieka
wierzącego, aniżeli krucyfiks. Bierze się to stąd, że sam krzyż jest za
ledwie schematem^ męki Chrystusa, natomiast krucyfiks jest ikonicznym unaocznieniem tego wydarzenia. Uchwycenie funkcji semantycz
nych w pierwszym wypadku wymaga większego wysiłku intelektual
nego (przez przypominanie sobie i uświadamianie męki Chrystusa —

dokonujące się przez zwykłe skojarzenie belek krzyża z dziełem Chry
stusa proklamowanym przez Kościół). Przedstawienie ikoniczne moc
niej angażuje wyobraźnię (dzięki przekazowi większej ilości informa
cji na temat ofiary Chrystusa).
4.7. M?iór
Zwyczaj rzymski nakazywał krzyżować skazańców całkowicie
odartych z szat (przechodziły one na własność żołnierzy — egzekuto
rów wyroku). Jak się przypuszcza, w Palestynie, w związku z żydow
skimi przekonaniami religijnymi dotyczącymi nagości ciała, odstępo
wano od tego zwyczaju i krzyżowano ofiary ubrane w przepaskę wo
kół bioder^.
W ikonografii przedstawienia ubioru ukrzyżowanego historycz
nie przybierały następującą postać:
(a) najstarsze krucyfiksy^ przedstawiają Chrystusa przyodzianego
w co/oófMw (łac.)^; wydaje się, że w zamyśle twórców sama for
ma co/oótM/M pełni funkcję propellacyjno-defendacyjną (chroni
przed zgorszeniem nagością ciała Chrystusa) oraz ewokacyjnosublimacyjną;
(b) z biegiem czasu skracano co/oAiM/w do rozmiarów zasłony sięga
jącej od piersi do kolan — czyli tzw. per/zon/MMi (łac.), co było
tendencją do uikonicznienia wydarzenia z Kalwarii;
(c) począwszy od odrodzenia zasłonę zastąpiła powiewna opaska
wokół samych bioder.
4 .2 . G w o ź iT z fe

Do XIII w. przedstawiano postać Chrystusa z czterema gwoździa
mi (stopy ułożone były jedna obok drugiej i przybite każda osobnym
gwoździem). Spełniało to funkcję sygnalizacyjną, a dokładniej infbrmacyjno-memoratywną: informacyjną dlatego, że takie przedstawie
nie pełniło rolę przekazu religijnego — było swoistą katechezą; memoratywną zaś, ponieważ w połączeniu z poprzednią funkcją przywo
ływało tamto wydarzenie, włączając w duchowy wymiar ofiary Chry
stusa tych, którzy przyglądali się uikonicznieniu wydarzenia z Kalwa
rii. Od XIII w. obserwuje się zwyczaj przedstawiania postaci Chrystu
sa przybitej do krzyża trzema gwoździami (jedną stopę zakładano na
drugą i obie przybijano do krzyża jednym gwoździem). Redukcja licz

by gwoździ pełniła funkcję sygnalizacyjną: cmfatyczną, podkreślając
rozmiar cierpienia, a przez to również wyrażonej w tym cierpieniu
miłości Chrystusa do Ojca i ludzi, oraz ewokacyjną, a dokładniej flektacyjną, pobudzając tym samym do większej skruchy.

Wiele starożytnych krucyfiksów nie ma przedstawienia tabliczki
z wypisaną win<% Chrystusa. Niektóre natomiast mają napis wygrawe
rowany na belce pionowej (podłużnicy) nad głową lub na tablicach
przybitych do podłużnicy nad głową Chrystusa. Warto zaznaczyć, że
same napisy na wczesnych krucyfiksach bywają różne. Tablice z kręgu
Kościoła Zachodniego zawierają napisy w języku łacińskim, a z kręgu
Kościoła Wschodniego — w języku greckim lub syryjskim. W Odro
dzeniu upowszechnił się zwyczaj umieszczania napisu w trzech języ
kach (hebrajskim, łacińskim i greckim), a sam napis przybrał formę
%anonicz?M%:
Maza/ienus
Ja Jacoraw (łac., Jezus Nazarejczyk
Król Żydowski, por. J 19,19n). Napisy te spełniają funkcję referencyj
ną względem osoby Chrystusa i faktu jego ukrzyżowania. (Bez napisu
— krucyfiks pozbawiony dodatkowych symboli — jest jedynie do
myślnie przedstawieniem Chrystusa. W tym wypadku mogą pojawić
się wątpliwości, czy aby na pewno jest to wizerunek Chrystusa— wszak
na przestrzeni wieków ukrzyżowano wiele osób).
4.4. Cić4o
(a) Postaci Chrystusa niekiedy nadawano cechy ideału męskości. Tacy
Ojcowie Kościoła, jak św. Hieronim, św. Jan Chryzostom, św. Am
broży, św. Augustyn i św. Jan Damasceński opierając się na Psal
mie 44 wyobrażali sobie Chrystusa jako pięknego mężczyznę.
W ten sposób krucyfiks zaczął spełniać funkcję ewokacyjną,
a w szczególności sublimacyjną: podkreślenie piękna ciała Chry
stusa uwznioślało myśli i uczucia wierzących; ułatwiało kontem
plację boskości Chrystusa, w przeciwieństwie do tych artystycz
nych przedstawień męki Mesjasza, które podkreślając głównie
wielkość jego cierpień tę boskość ^/zydwiewa/y).
(b) Inni nadawali Chrystusowi postać węża óo/ayci. Św. Justyn, św. Ba
zylii, św. Klemens Aleksandryjski, św. Cyryl Aleksandryjski oraz
Tertulian na podstawie Księgi Proroka Izajasza (Iz 52,14; 53,1-3.12)

wyobrażali sobie Chrystusa jako całkowicie wycieńczonego
przez cierpienie. Takie przedstawienie spełniało, po pierwsze,
funkcję sygnalizacyjną, a mianowicie stymulującą, będąc we
zwaniem do rozmyślania nad ogromem cierpień Chrystusa, a tym
samym do medytacji nad miłością Boga do człowieka; po dru
gie, funkcję ewokacyjną, a mianowicie flektacyjną, pobudzając
do refleksji nad stanem własnego sumienia oraz do skruchy z po
wodu popełnionych win, które miały być odkupione przez cier
pienia Chrystusa.
(c) Chrystusa przedstawiano również zgodnie z formułą Den.? reg/ian.?
e/
a crace (łac., Bóg królujący i tryumfujący na krzy
żu — nad grzechem, cierpieniem duchowym, fizycznym i śmier
cią). Taki sposób przedstawiania dominował do XIII w. Względy
teologiczne (śmierć na krzyżu nie jest kresem mesjańskiego prze
słania Chrystusa) przemawiały za ukazywaniem w postaci ukrzy
żowanego Chrystusa Dawcy Życ/a, Pana Źycfa, który chcąc od
kupić człowieka, z własnego wyboru pozwolił przybić się do krzyża
(por. Iz 53,7; J 10,15-18). Stąd przedstawiano Chrystusa z otwar
tymi oczyma, z twarzą pałającą nadzwyczajnym blaskiem i spo
kojem (por. np. krucyfiksy Rafaela). Na niektórych krucyfiksach
przedstawiany Chrystus ma rękę podniesioną do błogosławień
stwa. Takie przedstawienie pełni funkcję sygnalizacyjną, a w szcze
gólności memoratywną (przypominając o tym, że wiszący na krzy
żu Chrystus pomimo cierpień, nie przestał być Bogiem); emfatyczną (podkreślając pełnienie przez Chrystusa funkcji kapłań
skiej — najdoskonalszego ofiamika, pragnącego zbawienia każ
dego człowieka — o czym szczególnie świadczy właśnie podnie
siona do błogosławieństwa ręka); funkcje ewokacyjne: sublima
cyjną (uwzniośląjąc myśli i uczuć wierzących, pobudzało do do
strzegania transcendentnego wymiaru cierpienia Chrystusa oraz
do dostrzeżenia planu Bożego zawartego w tej męce) oraz premonicyjną (przestrzegając przed grzechem, jako cierpieniem zada
wanym Chrystusowi-Arcykapłanowi).
(d) Na niektórych krucyfiksach okresu romańskiego i gotyckiego po
stać Chrystusa nie jest przybita do krzyża. Chrystus stoi na pod
nóżku, tj. ławeczce przybitej do krzyża, błogosławiąc ludzi. Mamy
tu do czynienia z funkcją sygnalizacyjną: emfatyczną (podkreślę-

nie charakteru i celu ofiary Chrystusa — ofiary podjętej w celu
odkupienia, a nie potępienia człowieka), stymulującą (pobudze
nie do większej odpowiedzialności za duchowe
Bogu
w celu zbawienia nie tylko siebie samego, ale też i innych ludzi)
oraz ewokacyjną: sublimacyjną (uwznioślenie myśli i uczucia
wierzących, umożliwiające kontemplację duchowego zamysłu
Bożego, zmierzającego do odkupienia człowieka) i premonicyjną
(przestroga przed bagatelizowaniem woli Bożej).
(e) Dopiero od X w. na Wschodzie, a od XII na Zachodzie zaczęto
przedstawiać Chrystusa jako umierającego lub umarłego, czego
znakiem była ikonograficznie przedstawiona krew wypływająca
z przebitego boku (por. J 19,33-35), co bardziej realistycznie pod
kreśla ludzką naturę Chrystusa. Dlatego przedstawienie takie speł
nia funkcję sygnalizacyjną, a w szczególności informacyjno-memoratywną przez dążenie do jak największego uikonicznienia
wydarzenia z Kalwarii (obrazowe przesłanie kerygmatyczne).
(f) Odrodzenie posunęło się jeszcze dalej: umierający na krzyżu Chry
stus przedstawiany jest w tej epoce w hiperrealistyczny sposób,
ze świadomie przerysowaną brzydotą: ciało koloru sinego zlane
jest krwią, podkurczone, z zapadniętym brzuchem, z kolanami ostro
zgiętymi i wystającymi daleko poza pion krzyża. W ten sposób do
głosu dochodzi funkcja sygnalizacyjna: emfatyczno-stymulująca
(podkreślenie rozmiarów cierpień, wagi czynów ludzkich, miło
ści Boga do człowieka i wezwanie do nawrócenia) oraz ewokacyjna: fłektacyjna (pobudzenie do skruchy).
5. Połe semantyczne krucyfiksu^
(1) Wokół krzyża, do którego Chrystus był przybity, umieszczano
przedstawienia różnych postaci i przedmioty, które tam, zgodnie
z opisem ewangelicznym, faktycznie się znajdowały.
(a) Przedstawiano więc Matkę Boską, Marię Magdalenę oraz inne
kobiety wymienione w Ewangelii (por. J 19,25), Jana Ewange
listę, dwóch łotrów, a spośród egzekutorów wyroku (tj. żołnie
rzy rzymskich) najczęściej żołnierza z włócznią oraz setnika,
który według Ewangelii Mateusza widząc przebieg śmierci Chry
stusa ujrzał jego boskość (por. Mt 27,35-55; Mk 15,27-37;
Łk 23,33-49; J 19,23-35). Postacie te pełnią wszystkie odmia-

ny funkcji sygnalizacyjnej: informują o tym, które osoby wy
trwały przy Chrystusie do końca, przypominają smutną prawdę
o opuszczeniu Chrystusa przez niektórych uczniów i tym sa
mym podkreślają samotność Chrystusa i małoduszność uczniów.
Pełnią poza tym funkcję ewokacyjną, a w szczególności subli
macyjną (pobudzając wierzących do większej więzi z Chrystu
sem oraz do kontemplacji miłości i wierności) oraz flektacyjną
(pobudzając do większej skruchy).
(b) Zwierzęta przedstawione pod krzyżem miały uwypuklić prze
moc, której ofiarą padł Chrystus (np. żołnierz na koniu przebi
jający bok Chrystusa) lub też dzięki ułożeniu swojego ciała
(np. głowy) podkreślają wagę wydarzenia i boskość Chrystusa
(por. Przeófcte
Rubensa). Poza tym obecność zwie
rząt symbolicznie nawiązuje do innego wydarzenia z życia
Chrystusa, a mianowicie do narodzin w stajni w Betlejem.
(c) Przedstawiano także księżyc i słońce osłonięte żałobnym ki
rem (przyĆMi/one), jako symbol po/roAy ciał niebieskich wo
bec śmierci
Życ/a, symbol kosmicznego wymiaru
śmierci Chrystusa (por. 1 Kor 15,27; Ef 1,10; Kol l,16n;
Hbr 1,3). Pełnią one funkcję sygnalizacyjną: memoratywną
(przywołując wydarzenia opisane przez Ewangelistów, por.
Mt 27,45; Mk 15,33; Łk 23,44; J 23,44), emfatyczną (pod
kreślając wagę śmierci Chrystusa — ponadczasowy charak
ter jego ofiary oraz duchową moc jej skutków), stymulującą
(skłaniając do głębszej refleksji nad AćMTTMczMy/Mwymiarem
męki Chrystusa) oraz ewokacyjną: premonicyjną (przestrze
gając przez bagatelizowaniem duchowych skutków własne
go postępowania).
(d) Kogut na krzyżu symbolizuje zdradę apostoła Piotra oraz jego
żal za swą niewierność okazaną Chrystusowi. Pełni on w ten
sposób funkcję sygnalizacyjną: memoratywną (przypomina
o niewierności Apostoła Piotra), emfatyczną (podkreśla fakt
opuszczenia Chrystusa przez uczniów) oraz stymulującą
(wzywa do zachowywania postawy wierności względem
Chrystusa oraz żalu za popełnione winy — wzorem apostoła
Piotra). Dochodzi do tego jeszcze funkcja ewokacyjna: premonicyjna (przestroga przed brakiem duchowej czujności).

(2) W tle umieszczano ponadto pewne przedstawienia dla zaakcento
wania ciągłości historii zbawienia — więzi między Starym i No
wym Testamentem.
(a) Przedstawienie czaszki ludzkiej (samej lub ze skrzyżowany
mi piszczelami, umieszczonymi pod czaszką) miało symbo
lizować biblijnego Adama — pierwszego człowieka (por.
Rdz 2,7), jego śmierć, a także w ogóle śmiertelność ludzką,
będącą konsekwencją grzechu Adama. Często w zębach
czaszki umieszczano owoc (zwykle było to jabłko) symboli
zujący grzech pierworodny: nieposłuszeństwo względem
Boga (por. Rdz 3). Taka czaszka-symbol, umieszczona pod
krucyfiksem, miała dodatkowo symbolizować dogmat o po
wszechności odkupienia człowieka w obu jego aspektach:
duchowym i cielesnym (por. 1 Kor 15,2ln; 1 Kor 15,45;
Rz 5,12-21)^. Wspomniane symbole pełnią przede wszyst
kim funkcję sygnalizacyjną: informacyjną (powiadamiając
o zachodzeniu związku między śmiercią Chrystusa i grzechem
pierworodnym oraz każdym grzechem będącym jego konse
kwencją a także o wypełnieniu się obietnicy zbawienia danej
następnie człowiekowi — tzw. oó/e/n/cy
por.
Rdz 3,15); emfatyczną (podkreślając historiozbawczy cha
rakter wydarzenia z Kalwarii) i stymulującą (wzywając do
syntetycznego postrzegania i odczytywania męki Chrystusa,
uwzględniającego uniwersalny charakter zbawczego czynu
Chrystusa). Z funkcją sygnalizacyjną łączy się funkcja ewokacyjna: fłektacyjno-premonicyjna (pobudzanie do refleksji
nad własną kondycją duchową i do skruchy oraz przestrze
ganie przed lekceważeniem Bożej nauki).
(b) Umieszczano też postaci samego Adama i Ewy. Pełnią one
tutaj funkcję sygnalizacyjną: memoratywną (wspominając
wydarzenie z raju — jako początek ludzkiej grzeszności),
emfatyczną (podkreślając związek męki Chrystusa z tamtym
wydarzeniem) oraz ewokacyjną: premonicyjną(przestrzega
jąc przed lekceważeniem grzechu, złych czynów).
(c) Dodawano poza tym postaci Jana Chrzciciela lub któregoś
z patriarchów Starego Testamentu. Przy postaci Jana Chrzci
ciela umieszczano zazwyczaj przedstawienie baranka (przez

wzgląd na fakt nazwania Chrystusa, właśnie przez Jana
Chrzcicieła, „Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świa
ta", por. J 1,29-36)2*. Umieszczenie tej postaci ma funkcję
sygnalizacyjną: emfatyczną (pokreślenie związku śmierci
Chrystusa z wydarzeniami biblijnymi, np. z
podczas której krew baranka chroniła przed śmiercią pier
worodnych chłopców żydowskich), stymulującą (do głębszej
— biblijnej — interpretacji ofiary Chrystusa). Towarzyszy
jej funkcja ewokacyjna, a w szczególności sublimacyjnopremonicyjna (ukierunkowanie myśli i uczuć wierzących do
refleksji nad ciągłością i konsekwencją realizowania przez
Boga planu zbawienia).
(d) Drabina oparta o krzyż jest symbolicznym nawiązaniem do
starotestamentalnej
(por. Rdz 28,12), wska
zującym na duchowy skutek ofiary Chrystusa — otwarty
dostęp do Boga. Mamy tu do czynienia ze wszystkimi rodza
jami funkcji sygnalizacyjnej: informacyjną (powiadamianie
o zachodzeniu związków historiozbawczych), memoratyw
ną (przypominanie owego starotestamentowego wydarzenia),
emfatyczną (podkreślanie ciągłości Bożych planów w histo
rii zbawienia), stymulującą (wzywanie do .szerokiego spoj
rzenia na wydarzenie z Kalwarii, jako na wypełnienie się
Bożych planów). Współgra z nimi funkcja ewokacyjna,
a w szczególności sublimacyjna (uwznioślanie myśli i uczuć
wierzących w odczytywaniu sensu męki Chrystusa).
(e) Szatana dodawano najczęściej w postaci węża, stanowiące
go aluzję do sceny kuszenia w raju (por. Rdz 3). Miało to
symbolizować wypełniającą się obietnicę pokonania ducho
wego wroga człowieka (por. zwłaszcza Rdz 3,14n). Niektóre
przestawienia szatana występują obok postaci anioła dobre
go; ma to być symbolem duchowej walki, która toczy się
w kontekście ofiary Chrystusa — zderzenia dwóch światów:
piekła i nieba — a zarazem sądu nad wszelkim stworzeniem,
zatem nie tylko nad ludźmi, ale i nad aniołami (aspekt wałki
duchowej wyraża również kontrast postaw przybranych wo
bec ukrzyżowanego Chrystusa przez dobrego i złego łotra).
Wyobrażenia te pełnią funkcję sygnalizacyjną, a w szczegół-

ności emfatyczną (podkreślając duchowy i transcendentny
wymiar męki Chrystusa), stymulującą (wzywając do dostrze
żenia w męce Chrystusa wymiaru walki duchowej o czło
wieka) oraz funkcję ewokacyjną: premonicyjną (przestrze
gając przed odrzuceniem męki Chrystusa jako środka do osią
gnięcia zbawienia).
(f) Krew spływająca z przebitego boku ku pachwinie jest symbolem-łącznikiem między sakramentem Eucharystii i chrztu
— których symbolem jest właśnie krew i woda wypływająca
z boku Chrystusa — a obrzezaniem jako znakiem Starego
Przymierza (symbol teologicznej prawdy wyrażający zastą
pienie obrzezania chrztem)^. Mamy tu do czynienia z funk
cją sygnalizacyjną: emfatyczną (podkreślenie wyższości sa
kramentalnej łaski nad przepisem Prawa starotestamentowego) i stymulującą (wezwanie do przyjęcia duchowych darów
wynikających z ofiary Chrystusa) oraz funkcję ewokacyjną,
a w szczególności sublimacyjną (kierowanie myśli ku du
chowej wartości męki Chrystusa — szczególnie zaś Krwi
Chrystusa, gładzącej grzechy i wprowadzającej Nowe Przy
mierze, por. Łk 22,20: „Ten kielich to Nowe Przymierze we
Krwi mojej, która za was będzie wylana").
(3) Swoisty sens symboliczny miały też inne motywy.
(a) Aniołów płaczących lub zbierających krew Chrystusa do kie
licha wprowadzono jako symbol smutku z powodu śmierci
Chrystusa i symbol duchowej bezcenności krwi Chrystusa
oraz powiązania ofiary Chrystusa ze światem transcendent
nym, tj. z Bogiem Ojcem (aniołów rozumie się często jako
wysłanników Boga). Pełni to funkcję sygnalizacyjną, a mia
nowicie emfatyczną (podkreślenie transcendentnego charak
teru męki Chrystusa, a przez płacz anioła — rozmiaru cier
pienia Syna Bożego) i stymulującą (skłanianie do odczyty
wania męki Chrystusa w wymiarze transcendentnym oraz do
korzystania z duchowej mocy Krwi Chrystusa), jak też funk
cję ewokacyjną, a mianowicie sublimacyjno-flektacyjną (po
budzenie — przez smutek aniołów — myśli i uczuć wierzą
cych do zjednoczenia ich z pragnieniami Chrystusa oraz prze
stroga przed grzechem).

(b) Częstym motywem jest także pehkan własną krwią karmiący
swe pisklęta, co stanowi aluzję do sakramentu Eucharystii.
Motyw ten pełni funkcję sygnalizacyjną, a w szczególności
emfatyczną (podkreśla fakt przymierza z Bogiem we Krwi
Chrystusa oraz fakt duchowej życiodąjności Krwi Chrystu
sa) oraz funkcję ewokacyjną, a w szczególności sublimacyjno-flektacyjną (uwzniośla myśli ku duchowej wartości po
karmu Eucharystycznego, tj. Krwi Chrystusa, oraz przestrzega
przed grzechem jako odrzucaniem duchowych darów ofiaro
wanych człowiekowi przez Boga).
(c) Strumień światła padający na postać Chrystusa symbolicz
nie podkreśla supranaturalność wydarzenia; jasność w prze
ciwieństwie do zalegającej wokół krzyża ciemności symbo
lizuje błogosławieństwo i łaskę przeciwstawione grzechowi.
Mamy tu do czynienia z funkcją sygnalizacyjną, w szczegól
ności emfatyczną (podkreślanie duchowej wagi ofiary Chry
stusa) oraz funkcję ewokacyjną, w szczególności sublima
cyjną (wzM/ay/ente myśli ku Bogu; pobudzenie do dostrzeże
nia supranaturalnego charakteru męki Chrystusa i uwielbie
nia zamysłów Bożych).
(d) Znacząca też jest dysproporcja wielkości przedstawianych
na obrazie postaci. Chrystus ma największe rozmiary, nieco
mniejsze Matka Boska itd. Dysproporcja ta pełni funkcję
sygnalizacyjną: emfatyczną (podkreślając duchową hierar
chię osób biorących udział w planach Bożych).
(e) Powiewające wokół bioder /yer/zoniMfM (zwłaszcza u mala
rzy niemieckich XV i XVI w.) — w nawiązaniu do sztandaru
zbawienia — jest symbolem ć/y/ianiiA;/ zbawienia oraz try
umfu Chrystusa^. Ma ono zatem funkcję sygnalizacyjną:
emfatyczną (podkreśla tryumf Chrystusa nad złem) oraz ewo
kacyjną: sublimacyjną (wzywa do kontemplacji tego wymia
ru ofiary Chrystusa pomimo/przyć/M/en/a go naocznością cier
pienia, które a/r/aa/me zdaje się tryumfować).
(f) Częstymi rekwizytami są znaki na tylnej stronie krzyża: gwoź
dzie, młotek, trzcina, bicz, drabina, korona cierniowa, kie
lich (symbolizujący żółć), włócznia i ewentualnie kogut. Peł
nią one funkcję sygnalizacyjną: memoratywną (przypomina-

jąc okrucieństwo, z jakim ukrzyżowano Chrystusa), emfa
tyczną (podkreślając to okrucieństwo a także ciężar odku
pionych grzechów oraz wielkość miłości Chrystusa do grzesz
ników), stymulującą (wzywając do poprawy życia religijnomoralnego) oraz funkcję ewokacyjną: sublimacyjną, flektacyjną (pobudzając do skruchy i żalu za grzechy).
(g) Układano też w znak krzyża symbole czterech Ewangelistów:
św. Mateusza — człowiek, św. Marka — lew, św. Łukasza
— wół i św. Jana — orzeł:
orzeł
wół
lew
człowiek
Pełnią one funkcję sygnalizacyjną: memoratywną (męka
Chrystusa jest opisana przez wiarygodnych świadków śmierci
oraz zmartwychwstania) i emfatyczną.
(h) W czasach Ariusza i jego zwolenników — szczególnie po
orzeczeniu Soboru Nicejskiego (325 r.) potępiającego arianizm — dla podkreślenia wiary w bóstwo Chrystusa zaczęto
do poprzecznicy (poprzecznej belki) dołączać podwieszone
na łańcuszku litery (Xi &) (lub A i i2)^* oraz stawiać nad nimi
świeczniki z zapalonymi świecami^. Te dodatkowe znaki
pełnią funkcję sygnalizacyjną: informacyjną (o przynależno
ści znaku krzyża do Kościoła katolickiego), emfatyczną (dla
podkreślenia ortodoksyjności poglądów) i stymulującą (do
wyznawania nauki wspomnianego Kościoła) oraz ewokacyj
ną: sublimacyjną i premonicyjną.
6. Kołor i materiał krzyża
W wypadku krzyża w formie ć/rzew# życia pień krzyża (drzewa)
przedstawiano w kolorze zielonym, a gałęzie — w czerwonym. Zieleń
pnia symbolizuje życie Chrystusa, który gałęziom, czyli odkupionym
ludziom, udziela łaski symbolizowanej barwą Jego krwi^ (funkcja sy
gnalizacyjna: emfatyczna oraz ewokacyjna: sublimacyjna).
To, że krucyfiks wyrabiano ze złota, srebra, platyny, najlepszych
gatunków marmuru, bursztynu itp. miało podkreślać wartość tego zna
ku dla wierzącego i było oznaką wielkiej czci. Z drugiej strony zakony
żebracze we wnętrzu swych świątyń mają krzyże drewniane, co ma

być znakiem ubóstwa (ogo/ocen;#) Chrystusa i zarazem pełnić funkcję
sygnalizacyjną: stymulującą do zachowywania owego ubóstwa.
óene, w Kodeksie Prawa Kanonicznego Kościoła Rzymskie
go (Co6fex /nr/.? Canon/c;) z 1917 r. w części poświęconej uzyskiwa
niu odpustów przez kult krzyża był przepis mówiący o tym, że warun
kiem uzyskania odpustu jest okazanie czci Bogu wobec krzyża, na któ
rym ciało Chrystusa przybite jest do ramion drewnianych — stąd krzyż
z metalu lub z jakiekolwiek materiału innego niż drewno zawierały
elementy drewniane. Miał to być swoisty ikon belek krzyża^. Materiał
więc, poza stałą funkcją informacyjną samego krzyża, pełni tutaj funk
cję ewokacyjną (sublimacyjną), stymulującą do wierności Bożym przy
kazaniom. Ostatnią funkcję w jeszcze większym stopniu pełnią reli
kwie załączane do ramion krzyża.
W dobie powierzchowności i niedobrej rutyny w interpretowaniu
symboliki chrześcijańskiej chciałoby się zawołać: jak niezmiernie in
teresującym jest badanie złożoności semiozy w języku religii! Powyż
sza analiza, przeprowadzona na bazie zgromadzonej przez historyków
religii i historyków sztuki wiedzy o sposobach przedstawiania tajem
nicy Odkupienia człowieka, chciała choć w części bogactwo wzmian
kowanej semiozy ukazać.
' Pozachrześcijańską symbolikę krzyża przedstawiłem w artykule /Ina/Zza jem/pryczna
-sy/MÓo//cznycń
%rzyźa, „Studia Theologica Varsaviensia" 1999 nr 2, s. 59-61.
^Po ukamienowaniu skazanego na śmierć złoczyńcy jego ciało zawieszano na drze
wie (Pwt 21,21 nn; por. także Rdz 40,19).
^Dostrzeżenie analogii między wężem na palu oraz ukrzyżowanym Chrystusem —
ze względu na podobieństwo skutków dla ludzi wierzących — jest wynikiem zesta
wienia tych dwóch znaków przez samego Chrystusa: „A jak Mojżesz wywyższył węża
na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy kto w Niego
wierzy, miał życie wieczne" (J 3,14), a także dalszej refleksji teologicznej, prowadzą
cej do dostrzeżenia podobieństwa w zachodzeniu, zarówno w pierwszym, jak i w dru
gim wypadku, pierwotnej inicjatywy Boga (ńMc/arywy MM/ćM/erdz/a, wyrażającej się
w pragnieniu ocalenia ludzi od nieszczęścia — w pierwszym wypadku śmierci spowo
dowanej jadem żmij, w drugim wypadku jfn/erc; w/ecznę/ wynikającej z popełnionych
grzechów) oraz konieczności wiary, jako niezbędnego środka do otrzymania wspo
mnianych łask. Podobieństwo, o którym mowa, nie wynika więc z samej natury w y
mienionych wyżej znaków, lecz z szerszego pola semantycznego tychże znaków, tj.
kontekstu Objawienia i wiary.
* W starożytnym alfabecie hebrajskim litera 7aw miała kształt krzyża. Był to znak
ocalenia, por. także Ap 7,2n; Ap 14,12.

^Rzymianie rezerwowa!i karę przez ukrzyżowanie głównie dla niewolników, bun
towników i piratów. Badania archeologiczne wskazują, że istniały dwa rodzaje krzyży:
zwykłe i złożone. Krzyż zwykły — to zaostrzony pal, którym przeszywano skazańca
lub na który go wbijano (ten rodzaj krzyża wymienia Seneka,
XIV). Krzyż zło
żony — to dwie belki połączone ze sobą najczęściej w kształcie: T, t lub X (przy czym
ostatni rodzaj krzyża złożonego nie jest potwierdzany przez wszystkich archeologów).
Bywało, że na pionowej belce (podłużnicy) umieszczano dodatkowo tzw. ławeczkę
w kształcie rogu (łac.
.ycćń/e — półka, ławka; inne nazwy łacińskie:
—
kół, kołek; .T/a/zcM/M/w — posążek), która wystawała spomiędzy nóg skazańca i pod
trzymywała jego tułów. Nad głową ukrzyżowanego umieszczano tabliczkę z wypisa
nym rodzajem winy. Ręce i nogi przywiązywano sznurami i rzemieniami lub przybija
no gwoździami do krzyża. Zwyczaj rzymski nakazywał przybijanie stóp dwoma gwoź
dziami; jeden gwóźdź dla dwóch stóp, a także podnóżek (łac.
pojawiły
się w ikonografii w XIII w. Ten ostatni nie jest dostatecznie potwierdzony badaniami
historyczno-archeologicznymi. Istnieje przypuszczenie, że jest on tworem ikonogra
ficznym. Por. Kriyż, w: Podręczna
ó/ó/f/na, t. I, Eugeniusz Dąbrowski
(red.), Poznań 1959, s. 704-706; Krzyż, w: KacyA/o/?^/a Kojc/e/aa, tom XI, Michał
Nowodworski (red.), Warszawa 1878, s. 461-475.
"Por. Mt 27,32.40.42; Mk 15,21.30.32; Łk 23,26; J 19,17.19.25.31; 1 Kor 2,8.
^ Znak ten był często stosowany przez chrześcijan, tak że Julian Apostata nazywał
prowadzone przez siebie prześladowanie chrześcijaństwa — „wojną z X". Por. Krzyż,
w: KacyA/a/?c^/a Kojc/e/aa, dz. cyt., s. 461—475.
* Por. Krzyż, w: Podręczą a ^acyA/op^/a ń;7?///aa, dz. cyt., s. 704-706.
Termin ukuty został na wzór Ingardenowskiego &7o%ray/aa;a.
„Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać
wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nie
bieskich z wielką mocą i chwałą" (Mt 24,30).
" W języku potocznym krucyfiks jest nazywany /7aj/q (łac.
— męka) lub
#ażć% a?ę%%. Por. Kracy/M:?, w: PacyA/o/7^ć//a Karc/e/aa, dz. cyt., s. 439.
„Sam wyraz Arzyż powinien być daleko (aoaiea żp^aa? crac/g aó.H/) nie tylko od
ciała obywatela rzymskiego, ale także od jego myśli, oczu i uszu. Bo nie tylko stoso
wanie tej kary śmierci (. . .), ale nawet napomknięcie o niej niegodne jest obywatela
rzymskiego i człowieka wolnego" (Ciceron, Woóroaa? C. Paó/r/a^a 5, 16; zob. Krzyż,
w: ^/owa/A jywńa//, Władysław Kopaliński (red.), Warszawa 1990, s. 174-175).
*' Łacińskie słowo/fgara (greckie ióno<; — odcisk, forma, wzór) używane jest przez
egzegctów na określenie osób, przedmiotów, a także wydarzeń z historii zbawienia —
opisanych w Starym Testamencie — które oprócz zwykłego swego znaczenia pełnią
funkcję zapowiedzi wydarzeń mających się dokonać w przyszłości, zgodnie z planem
Bożym (mówi się w tym wypadku, że oprócz zwykłego sensu posiadają również sens
typiczny). Osoby, przedmioty i wydarzenia te stanowią w szczególności zapowiedź
wydarzeń z Nowego Testamentu. Warto zauważyć, że przyszłe wydarzenia zapowia
dają one przez jakiś konkretny swój aspekt. I tak np. Izaak niosący drewno na ofiarę,
na której miał być złożony w ofierze Bogu przez swego ojca Abrahama jest figurą
(typem) Chrystusa niosącego krzyż na Kalwarię. Pascha spożywana przez Żydów
w Egipcie jest typem Ostatniej Wieczerzy (Eucharystii), a sam baranek ofiarny (oraz

jego krew) jest typem Chrystusa i Jego Krwi. Przyszłe wydarzenia, osoby lub przed
mioty nazywane są
Obydwa terminy „typ" i „antytyp" występują w N o
wym Testamencie (Rz 5, i 4), gdzie Adam jest typem Chrystusa, a chrzest jest antytypem wód potopu. Por. &?/?.? ń/ó/Z/ay, w: Podręczna <?Mcy%/o/7e<%a ó;ó////?a, dz. cyt.,
s. 505. Rozróżnia się trzy rodzaje typów: (a) mesjańskie zwane też prorockimi, odno
szące się do osoby Chrystusa; (b) anagogiczne (gr. d^ayóya) — wiodę wzwyż), zwane
także eschatologicznymi, dotyczące eschatologii; (c) tropologiczne (gr. iponóę — oby
czaj), zwane także moralnymi, dotyczące obyczajów. Niekiedy wszystkie trzy wymie
nione rodzaje typów występują razem; np. Jerozolima jest obrazem Kościoła (typ me
sjański), Ojczyzny Niebieskiej (typ anagogiczny) i duszy człowieka sprawiedliwego
(typ tropologiczny). Omawiane /7rzeMo.wi/e za/yow/aJa/gce w Biblii występują rów
nież pod zbliżonymi określeniami:
(wzór, a potem obraz zapowiadający
odbicie czegoś, co ma nadejść), para^/c/gma (przykład),/?araóo/e (symbol), .?%/a (cień),
w/fHe/wa (naśladownictwo)". Zob. 7)%7, w:
?eo/ogń
Xavier L eonDufbur (red.), Poznań 1994, s. 992.
" Zagadnienie przekładu należy do odrębnego zbioru zagadnień semiotycznych.
Pe/wemora^yw/iy, tzn. nie tylko wspominające same te poszczególne wydarzeniatypy męki Chrystusa obecne w Starym Testamencie, ale reinterpretujące te typy zesta
wione razem jako pewien ich zbiór w świetle wydarzeń nowotestamentalnych; /?/fnar/ry (łac. p/ena.? — pełny, napełniony, nasycony) — czyli zawierający pełną listę tych
typów, pełny zbiór tych typów.
Kształtem kotwica przypomina krzyż; kojarzy się ponadto z bezpieczeństwem, z za
cumowaniem do portu — stąd określenia: „osiągnąć port zbawienia", „dopłynąć do brze
gów zbawienia" itp. — używane w języku chrześcijan. Nieco inny sens miał znak kotwi
cy — Polski Walczącej w czasie II wojny światowej; dwie litery Poraź W (będące skró
tem nazwy organizacji) zostały złączone w ten sposób, że powstały znak kształtem przy
pomina właśnie kotwicę. Oprócz symboliki samego znaku-szyfru symboliczny wydźwięk
miało samo malowanie go na ścianach budynków jako znaku oporu.
" Krew baranka chroniła Żydów od śmierci — ostatniej plagi egipskiej (por. Wj 12).
Baranek leżący na ołtarzu odsyła do Eucharystii, która jest swoistą egzemplifikacją
męki i śmierci Chrystusa na krzyżu. Ten symbol na pewno był łatwiejszy do przyjęcia
przez późniejsze pokolenia Żydów, gdyż wyobrażenie ukrzyżowanego Chrystusa wią
zali z przekleństwem w Prawie: „Jeśli ktoś popełni zbrodnię podlegającą karze śmier
ci, zostanie stracony i powiesisz go na drzewie — trup nie będzie wisiał na drzewie
przez noc, lecz tegoż dnia musisz go pogrzebać. Bo wiszący jest przeklęty przez Boga.
Nie zanieczyścisz swej ziemi, danej ci przez Pana, Boga twego, w posiadanie"
(Pwt 21,22n); ukrzyżowany Chrystus był więc postrzegany jako przeklęty przez Boga.
Właściwe rozumienie Prawa, wyjście poza jego literę, która przestaje obowiązywać
z chwilą zaistnienia Odkupienia — tzn. z chwiląnadania N owego Prawa — łaski i Du
cha Świętego, wskazuje św. Paweł, gdy mówi: „Z tego przekleństwa Prawa Chrystus
nas wykupił stawszy się za nas przekleństwem, bo napisane jest: Przeklęty każdy, któ
rego powieszono na drzewie" (Ga 3,13; por. też Ga 3).
Synod Trullański w 692 roku w kanonie 82 zawarł wskazania, aby zamiast baranka
przedstawiać na krzyżu całą postać Chrystusa w formie wizerunku malowanego lub
rzeźbionego. Por.
w: EacyA/o/?^/a ^fojc/c/aa, dz. cyt., s. 439.

''' Ikonem jest znak będący jednoznaczną podobizną przedmiotu przedstawianego,
np. fotografia osoby x jest jej ikonem. Interpretowanie ikonu nie nastręcza większych
problemów. Niewtajemniczony w określoną konwencję interpretacyjną odbiorca na
podstawie zwykłego porównania przedmiotu przedstawianego i jego przedstawienia
dochodzi do wniosku, że ma do czynienia z ikonem.
W tym celu przypuszczalnie jeden z więźniów Oświęcimia paznokciem wyrzeźbił
wzruszającą podobiznę ukrzyżowanego Chrystusa w tynku jednej z cel w bunkrze
głodowym. Być może w tym wypadku pełnił on również funkcję propellacyjną: defendacyjną (chroniącą przed zwątpieniem w pomoc Boga?).
Bogatsza lista szczegółów ikonograficznych wraz z ich analizą przedstawiona jest
w moim artykule /Ina/Zza -ye/w/oZyczna, dz. cyt.
^ Schemat to rodzaj znaku. Schemat różni się od ikonu tym, że pomimo zachodzące
go podobieństwa do przedmiotu przedstawianego, sama interpretacja schematu nie
jest tak oczywista i jednoznaczna jak w wypadku ikonu. W ikonie podobieństwo do
przedmiotu przedstawianego jest bardziej dookreślone, aniżeli w schemacie. Można
powiedzieć, że schemat to najprostsza z możliwych podobizn, ale przez to bardziej
narażona na przekłamanie w procesie interpretacji. Schemat jest swoistą dolną granicą
ciągu możliwych podobizn przedmiotu przedstawianego (ikonów).
Między Ojcami Kościoła istnieje rozbieżność stanowisk co do ewentualnej prze
paski na biodrach Chrystusa. Św. Ambroży (Ko/wen/arz
Ewange/a Ła/ra^za 10,
100), św. Atanazy (Mowa o %rzyźa /
CA^^aja, n. 20), św. Augustyn (Pa/Mfwo
Eoźe 16,2) wyrażają pogląd, że dla większego poniżenia ukrzyżowano nagiego Chry
stusa. Por. Krzyż, w: EacyA/opeMa Kaśc/e/aa, dz. cyt., s. 461-475.
^ Najstarszy krucyfiks, na którym widnieje przedstawienie całej postaci Chrystusa
pochodzi z 586 r., z syryjskiego rękopisu Ewangelii, pochodzącego z klasztoru Zagba
w Mezopotamii (por. Krzyż, w: EacyA/o/?eMa Kojc/e/aa, dz. cyt., s. 461-475).
^ Łac. co/oó/a/M — szata lniana sięgająca do kostek, podobna do bluzy, lecz prawie
bez rękawów (zaledwie zakrywały ramiona). Była to suknia używana przy zajęciach
domowych; wychodząc poza dom mężczyźni zakładali na nią togę. Stosowali ją rów
nież niewolnicy. Por. Co/oó/a/a, w: EacyA/opeMa Kayc/e/aa, dz. cyt., s. 458n. Warto
zauważyć, że żyjący w VI w. św. Grzegorz z Tours (ur. ok. 539 r. — zm. ok. 594 r.)
wspomina o krucyfiksie z kościoła w Narbonnie, który już wówczas przedstawiał ukrzy
żowanego Chrystusa ubranego w wąską przepaskę. Mieszane uczucia, jakie wzbudzał
w ludziach ów skromny strój, spowodowały wydanie osobnego rozporządzenia bisku
piego nakazującego zasłanianie krucyfiksu specjalną zasłoną, którą usuwano tylko przy
wyjątkowych okazjach.
^ Interpretacji podlega zazwyczaj nie tylko sam znak (wyizolowany ze swojego o/aczea/a), ale również jego najbliższy kontekst, który zazwyczaj sam w sobie ma charak
ter znakowy, czyli podlega interpretacji. To ofoczea/e — semantyczny kontekst znaku
nazywamy po/em je/aaa(yczayw tego znaku.
^ Legenda o Mzew/e krzyża -św/?;ega mówi o tym, że krzyż Chrystusa został wyko
nany z drzewa, które wyrosło z grobu Adama. Czaszka pod krzyżem nawiązuje do
przesłania tej legendy.
^ Por. obraz Mathiasa Grunewalda, (%rzyżowaa/e, fragment (Marża z /yea/teaa.
Osobną enklawę semantyczną stanowi napis widniejący nad postacią św. Jana Chrzci-

cieia: „Potrzeba, by On wzrastał, a jam się umniejszał" (por. J 3,30) — będący impera
tywem moralnym skierowanym do odbiorcy obrazu.
2'*Por. pogiąd Lea Steinberga przytaczany w: Manuel Jover,
wgz/Mce, War
szawa 1994, s. 138.
Por. analogie do sztandaru — przede wszystkim Iz 49,22 oraz Ps 20,6; Pnp 2,4,
a także do chorągwi jako symbolu rodowego, oznaczającego poszczególne rody w obo
zie izraelskim. Pod nim gromadzili się człon k ow ie określonych rodów, por.
Lb 2,10.18.25; Lb 10,14.18.22.25.
'* Jest to nawiązanie do słów Chrystusa: „Jam Alfa i Omega, P/crwjzy i ćh/a/n/,
Początek i Koniec" (Ap 22,13).
^ Jest to nawiązanie do innych słów Chrystusa: „Ja jestem światłością świata. Kto
idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia" (J 8,12)
oraz „Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata" (J 9,5).
^ Sam Chrystus w drodze na Kalwarię wypowiada słowa metaforycznie zestawiają
ce swoją mękę z zielonym drzewem oznaczającym życie bez winy (por. Łk 23,31).
^ Obecny Kodeks Prawa Kanonicznego Kościoła Rzymskiego z 1983 r. odszedł od
tego przepisu.

JEZUSOWA POSTRELIGIA?
Kilka refleksji po lekturze tekstu

O religii mówi się dziś bardzo wiele. Dla jednych pozostaje ona
świadectwem zabobonu i słabości ludzkiej, inni upatrują w niej szansę
wyjścia z sytuacji zagubienia i niepewności, w jakiej znalazł się współ
czesny człowiek. Pomiędzy tymi dwoma skrajnymi stanowiskami ist
nieje oczywiście wiele pośrednich. Wydaje się, że wśród nich odna
leźć można również poglądy wielu myślicieli określanych mianem
postmodemistów.
Czym jest postmodernizm? Mówiąc najkrócej, jest to formacja
kulturowa, głosząca wyczerpanie się paradygmatu oświeceniowego.
„Postmodernizm uważa się zwykle za prąd reaktywny, za sprzeciw
wobec naiwnej i gorliwej wiary w postęp oraz wobec zaufania do praw
dy obiektywnej czy naukowej. W filozofii pociąga to za sobą podejrz
liwość w stosunku do granć/ rectY? (wielkich narracji) nowoczesno
ści"'. Postmodernizm jest przejawem kultury narcyzmu^. „Jest to zna
komita propozycja dla tych, którzy w filozofii mająbardzo niewiele do
powiedzenia, ale chcieliby to powiedzieć stylowo i z wdziękiem"\ Jak
kolwiek próbowalibyśmy określić postmodernizm, zawsze będzie to
określenie niepełne, w jakimś sensie nieadekwatne. Samo pojęcie jest
bowiem wysoce niejasne. Trudno odróżnić postmodernizm od poststrukturalizmu i dekonstrukcjonizmu'*. Warto dodać, że na fenomen
postmodernizmu składa się ogromna różnorodność nurtów, sposobów
myślenia i postrzegania świata. Nie wystarczy powiedzieć, że postmo
dernizm to krytyka, odrzucenie i pozytywne przezwyciężenie nowożytnoścP. „Być może postmodernistyczna niechęć do zasad kultury
logicznej wynika z podobnych inspiracji, co romantyczna krytyka filo
zofii «szkiełka i oka». Zarówno we współczesnym postmodernizmie,

jak i w XIX-wiecznym romantyzmie, znajdujemy reakcję przeciwko
bezkrytycznej apoteozie nauki i racjonalności oraz towarzyszącym jej
iluzjom. Reakcja ta nie musi jednak prowadzić do obciążonych ideolo
gicznie generalizacji, w których usiłuje się odrzucić całość racjonalne
go dorobku oświecenia"^'. Co więcej, w pewnej optyce postmodernizm
jawi się właśnie jako logiczna konsekwencja i kontynuacja oświece
nia^. „Jest to bowiem konsekwencja ujawnienia się «nowożytnej nie
rzetelnością, przejęcia chrześcijańskiej etyki oraz koncepcji osoby
z praktycznym przeciwstawieniem się ich transcendentnym uzasadnie
niom"". Postmodernizm pogłębia dorobek Oświecenia także w dzie
dzinie krytyki religii, redukując ją do ideologii i negując jej poznaw
czą wartość. Często posługuje się retoryką aż nazbyt podobną do tej,
którą słyszeliśmy z ust XVIII-wiecznych filozofów: religię umieszcza
w sferze prywatności, nakazy i zakazy Kościoła uznaje za niedopusz
czalną ingerencję w sprawy sumienia, a chrześcijaństwo uważa za ba
stion fundamentalizmu, konserwatyzmu oraz zagrożenie dla wolności
człowieka^. Z drugiej jednak strony, „na postmodernistyczny świat skła
da się <7 Ma.M-religijne zjawisko zwane zbiorczo New Age"'°. Stosunek
postmodemistów do religii nie jest więc jednoznaczny.
W roku 1994 odbyło się na Capri seminarium poświęcone proble
matyce religii. Przewodziła mu dwójka znanych postmodemistów:
J. Derrida i G. Vattimo. Naukową rangę spotkania podniosła obecność
znakomitej postaci świata filozofii — H. G. Gadamera. Wydaje się, że
wygłoszone tam poglądy uznać można za reprezentatywne dla środo
wiska myślicieli postmodernistycznych. Wśród zaprezentowanych tek
stów na specjalne wyróżnienie zasługuje, moim zdaniem, referat au
torstwa V. Vitiello". W niniejszym artykule dokonam krótkiego stresz
czenia tegoż referatu i skomentuję najważniejsze spośród zawartych
w nim treści.
Zacznijmy od kreowanego przez Vitiel!o obrazu Boga. W tradycji
hebrajskiej Bóg jawi się jako Ten, który rozdziela (przykładem nakaz
opuszczenia ziemi rodzinnej dany Abrahamowi). Bóg jest zazdrosny,
nawet o dary, których sam udziela (np. wtedy, gdy żąda złożenia Iza
aka w ofierze). Bóg jest surowy i odległy; potępia człowieka, gdy ten
Mu się sprzeciwia (np. podczas wędrówki do Ziemi Obiecanej). Dla
Mojżesza Bóg pozostaje zawsze „zamknięty w niedostępnym obłoku,
zazdrosny nawet o swój własny obraz"^. Jest Bogiem — przewodni

kiem, nigdy zaś — towarzyszem drogi. Bóg Mojżesza jest zawsze p/red
— człowiek nie widzi Jego twarzy, widzi jedynie płecy. Hebrajska kon
cepcja czasu koncentruje się na przyszłości: Bóg jest zawsze z przodu,
prowadzi. Zdaniem Hegla, „bóstwo zawsze i wyłącznie przyszłe jest
(...) bóstwem nędznym, chybionym"^. Jeszcze dałej w swej interpre
tacji posunął się E. Jabes, według którego każdy etap stwarzania świa
ta to kolejny etap śmierci Boga. „Akt stworzenia jest negacją Boga""*.
Bóg umarł! — to ogłosił już Nietzsche.
Hebrajskiej koncepcji Boga przeciwstawia Vitie!!o greckie do
świadczenie boskości. Bóg Izraela odwraca się plecami od swojego
ludu, jest odległy, niedostępny i przyszły. Bogowie Greków zawsze
okazują swoje oblicze, sąblisko człowieka, towarzyszą mu w codzien
nym życiu. Są bogami teraźniejszości. Ale to nie jest cała prawda o bo
gach Greków. Nietzsche „próbuje ujrzeć inne oblicze boga, pre-greckie oblicze greckiego Apollina. To oblicze, które nazywa Dionizosem"^.
Dionizos jest nieobecny, jest nieobecnością. Dionizosa nie ma. W tra
gedii greckiej kontempluje się nieobecność boga. Nicość, odległość,
obcość — byt, bliskość, troska. Dionizos — Apollo. Oba te rysy Nietz
sche odnajdywał również w Bogu Biblii, postrzegając Go jako we
wnętrznie skłóconego i walczącego ze sobą. Ta antynomia stanowi o nie
bycie Boga Jedynego, Boga, w którego wierzą chrześcijanie. Nie wy
czerpuje się ona jednak tylko na poziomie wiary, ma szerszy, cywiliza
cyjny wymiar: „Nietzsche widział przed sobą dwie drogi: z jednej strony
drogę otwartą przez Arystotelesa, na którą składa się epistemiczna i re
ligijna tradycja Zachodu, z przeciwnej zaś drogę szaleństwa, szaleń
stwa zaplanowanego (...) I wybrał"'^. Zdaniem Vitiello propozycja
Nietzschego stanowi realną alternatywę dla dotychczasowego dorob
ku kulturowego Zachodu. Dorobek ten, zdominowany przez chrześci
jaństwo, jest bardziej świadectwem słabości i wiemopoddańczego po
słuszeństwa Kościołowi, niż twórczej i rozumnej potencjalności czło
wieka. „Zrozumianoż mnie? — Dionizos przeciw Ukrzyżowanemu..
— zakończył swą intelektualną autobiografię Nietzsche.
Intuicje Nietzschego, przypomniane i rozwijane na kartach oma
wianego referatu, prowadzą nas nieuchronnie ku pytaniu najważniej
szemu, pytaniu, na które Vitiello usiłuje odpowiedzieć. Jest to pytanie
o chrześcijaństwo. Czym jest religia, na której ufundowana została
w dużej mierze cywilizacja Zachodu?

Zacznijmy od fundamentalnego rozróżnienia na Słowo Jezusa
i chrześcijaństwo Pawła. Vitiello, wczytując się w wersy Ewangelii,
postuluje konieczność oddzielenia tego, co zewnętrzne od tego, co
wewnętrzne; tego, co widzialne od tego, co niewidzialne. Domaga się
rozróżnienia dwóch porządków: Prawa i Ducha, sumienia i świata.
Wszystko po to, aby pokazać, że to, co duchowe, niewidzialne i we
wnętrzne z istoty przynależy Jezusowi i Jego uczniom. A zatem Ko
ściół, rozumiany jako instytucja i wspólnota oparta na prawnych nor
mach narzuconych z zewnątrz, nie odpowiada standardom Jezusowe
go nauczania. „Nic nie jest bardziej dalekie od Jezusa niż intencja za
łożenia Kościoła, wspólnoty"'"— podkreśla Vitiello. Jego krytyka sięga
jednak dalej: Słowo Jezusa jest bezkompromisowe, nie buduje pomo
stu między tym, co zewnętrzne, a tym, co wewnętrzne. Jezus nie przy
nosi pokoju, ale miecz: narzędzie walki i podziału'^. Świat kojarzy ze
złem, zagrożeniem, podstępem. Przy pomocy przypowieści próbuje
pokazać rzeczywistość głębszą, ponadfenomenalną, wewnętrzną. Mocą
Słowa buduje swoiste antidotum na zło grzechu obecne w świecie.
Niestety mało kto do końca zdał sobie z tego sprawę. Słowo Jezusa nie
zostało należycie zrozumiane: przekształcono je w świat, w zewnętrzność, we wspólnotę, w Kościół. Opuszczone, samotne Słowo umarło
pod ciężarem błędnych interpretacji; umarło tak, jak umarł Boży Syn.
W opuszczeniu Syna objawił się Ojciec. Ojcostwo Boga ujawnia się,
zdaniem Vitiello, tylko w chwilach rozłąki i osamotnienia. Bóg opu
ścił świat, umarł i dlatego jest Ojcem... Prawdę tę odsłoniła nam śmierć
Mesjasza.
Kto zafałszował Słowo Jezusa? Kto zainicjował powolny proces
jego umierania? Vitiello odpowiada bez wahania: tym kimś jest św. Pa
weł Apostoł. To on połączył to, co Chrystus rozdzielił: Boga i świat,
zewnętrzność i wewnętrzność, wiarę i prawo. Paweł zsekularyzował
chrześcijaństwo, uczynił zeń siłę historyczną. W Prawie dostrzegł re
alizację i wypełnienie wiary. Chrześcijaństwo Pawłowe to religia Pra
wa opartego na wierze. Takie właśnie, historyczne, anty-Jezusowe
chrześcijaństwo stworzyło kulturę Zachodu. Jednakże nie wszystkie
dzieci tej kultury uległy złudzeniom. Pisaliśmy już o Nietzschem; na
podobne wyróżnienie zasługuje Kant. W jego filozofii „doświadcze
nie Słowa Jezusowego (...) znajduje swą najwyższą i najbardziej spój
ną interpretację"^. Rozdzielenie noumenu od fenomenu odpowiada

Jezusowemu podziałowi na to, co wewnętrzne i zewnętrzne^'. Wnio
sek narzuca się sam: Kant był pierwszym prawdziwym chrześcijani
nem. Można jednak prawdę tę oddać ciekawiej: to Jezus był pierw
szym prawdziwym kantystą.
Po zwięzłej prezentacji głównych treści referatu, chciałbym po
krótce się do nich ustosunkować. Otóż przyznać muszę, że tego rodza
ju teksty czytam zawsze z pewnego rodzaju zadziwieniem; a w refera
cie Vitie!!o zadziwia doprawdy wiele.
Po pierwsze, autor wykazuje się wysoce selektywną i powierz
chowną znajomością Biblii. Przeprowadzanie w oparciu o tak wątłe
podstawy gruntownej krytyki chrześcijaństwa oraz kultury, której dało
początek, jest bez wątpienia czynnością wielce ryzykowną. Dobrym
przykładem może być tutaj zawarte w tekście stwierdzenie, iż według
św. Pawła Prawo jest wypełnieniem wiary. Wystarczy otworzyć list do
Rzymian, aby przekonać się, że Apostoł Narodów mówił dokładnie na
odwrót: to wiara jest wypełnieniem Prawa. „Człowiek osiąga uspra
wiedliwienie przez wiarę niezależnie od pełnienia uczynków Prawa"^.
Nieprecyzyjna apologetyka Vitiello, ostry dualizm w postrzeganiu re
lacji między Bogiem a światem, redukcjonistyczne ujęcie religii —
wszystko to przenosi nas w świat doskonale znanej chrześcijaństwu
gnozy. Temat jest stary i wielokrotnie wyjaśniany, nie będę więc po
wtarzał tego, co powiedzieli inni^.
Po drugie, trzeba podkreślić, że podział na chrześcijaństwo Pawłowe i Jezusowe również ma swoją długą historię. Nie jest to bynaj
mniej pomysł o postmodernistycznym rodowodzie. Korzeniami swy
mi sięga czasów Reformacji, a bardzo wyraźnie zaznacza się w poglą
dach takich myślicieli oświeceniowych, jak Reimarus czy Baur^. Róż
ne jego warianty pojawiają się w poglądach wielu klasyków myśli pro
testanckiej^. Warto dodać, że istnieją bardzo silne racje falsyfikujące
ten pogląd. Szkoda, że Vitie!!o w swym tekście nie wziął ich pod uwa
gę. Co więcej, jeśli wiedział, że propagowany przez niego podział nie
jest pomysłem nowym (a trudno podejrzewać, by tak podstawowa praw
da nie była znana profesorowi uniwersytetu), znaczy to, że świadomie
wpisał się w modernistyczny nurt krytyki religii. Z drugiej strony wie
my jednak, że formacja kulturowa, której Vitiel!o jest przedstawicie
lem, wyraźnie się od tego typu nawiązań dystansuje. Czyżby więc był
to kolejny przykład na to, iż postmodernizm jest tak naprawdę tylko

wyrafinowaną formą neomodemizmu, subtelną kontynuacją intelektu
alnego dorobku oświecenia?
Twierdząca odpowiedź na powyższe pytanie wydaje się wielce praw
dopodobna, tym bardziej, że przemawia za niąjeszcze jedna racja. Otóż
Vitiel!o w swej krytyce religii wyraźnie odwołuje się do gloryfikowa
nych w czasach „dojrzałości ludzkiego rozumu" ideałów klasycznych.
Surową, odległą od człowieka koncepcję Hebrajczyków przeciwstawia
ciepłej i bliskiej każdemu religijności Greków. Zantropomorfizowani
bogowie odpowiadali oświeceniowym wzorcom akcentującym dosko
nałość i wielkość człowieka. Naiwny optymizm oświeceniowy dość nie
spodziewanie wkradł się w poetyckie, bogate w efemeryczne metafory
i perswazje wywody Vitiello. Wydaje się, że znana myśl Feuerbacha
//owo Aow/m Den.y ay/ zajmuje w nich poczesne miejsce.
Argumentów krytycznych wobec streszczonego wyżej referatu
przywołać można jeszcze wiele, jednak próba taka znacznie wykro
czyłaby poza ramy niniejszego artykułu. Na zakończenie dodam więc
tylko jedną uwagę, tym razem pozytywną. Niewątpliwie Vitiello poru
sza w swym tekście problemy ogromnej wagi, co więcej, czyni to w spo
sób, który nie pozwala przejść ponad nimi obojętnie. Referat pobudza
do myślenia, przyciąga niekonwencjalnością formułowanych poglą
dów i sposobem ich wyrażania. Myślę, że stanowi on niemałe wyzwa
nie dla wszystkich, którym bliskie są nie tylko wartości chrześcijań
skie, ale całe duchowo-kulturowe dziedzictwo Zachodu.
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wa 1995.
^Zob. Ch. Lash, 77ic CaZ/are o/lVarc/.M/.ya!. /laicr/caa L//c /a a/! /tge o/D ^ /a/.y/aag
Expec;a//oa.y, New York 1979.
^J. Życiński, Z/arao jaa!oZao^c/, Kraków 1997, s. 101.
" Zob. A. Bronk, Zrozaaacd ^w/a/ tmpó/czaray, Lublin 1999, s. 28.
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Paris 1989.
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PaA*a</ygAAAa/ Myońraźa/, „Literatura na świecie" 11(1982), z. 3-4, s. 5-12.
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Elżbieta Wolicka

RELIGIA W OBRĘBIE
SAMEJ KULTURY
Glosa do dyskusji nad postmodernistyczną „filozofią religii"

Autorzy esejów zebranych w książce pt. Re/tg/a: Jacques Derri
da, Gianni Vattimo, Vincenzo Vitiello i inni należą (z wyjątkiem auto
ra tekstu podsumowującego: .Roz/nony na Capr/, Hansa Georga Gadamera) do międzynarodowego gremium filozofów określanych mianem
postmodemistów. Będąca już w powszechnym użyciu nazwa tej for
macji umysłowej, jeśli nie dominującej, to w każdym razie cieszącej
się dzisiaj dużym rozgłosem, budzi liczne kontrowersje, a ponadto
okazuje się wyjątkowo niejednoznaczna. Styl filozofowania, którego
reprezentatywną próbkę zawiera wspomniana książka, wprowadza
w klimat myślenia, który u czytelników przywiązanych do odmiennej
tradycji, zwłaszcza klasycznej, wychowanych na innych lekturach niż
te, na które powołują się postmodemiści, wdrożonych do logicznej dys
cypliny myślenia, może wydawać się ekscentryczny, a nawet odstrę
czający. Nasuwa się wątpliwość, czy mamy tu jeszcze do czynienia
z badaniem filozoficznym, czy raczej z osobliwym rodzajem literac
kiego eksperymentu, ostentacyjnie zrywającym ze standardami racjo
nalnego dyskursu? Wszelako problem, z którym próbują się zmierzyć
autorzy, należy do „wieczystych" i stale aktualnych, zatem konfronta
cja z postmodernistyczną wersją „filozofii religii" stanowi ważne wy
zwanie dla zwolenników p/n/o.yqp/Hae
Trudności, jakie mu
szą pokonać, nie należą do błahych.
po Zegarze
/"Uncenzo
e;/:o.y, opa^zcz^ne" autorstwa brata Grzegorza Mazura OP to zapis
wystąpienia w ramach wielogłosowej dyskusji nad książką, jaka miała
miejsce podczas zajęć z filozofii kultury w Kolegium OO. Dominika
nów. Postmodemiści debatowali nad kwestią „powrotu do tego, co re

ligijne" w czasach współczesnych wczesną wiosną 1994 roku na Capri; my — nad ich stosunkiem do „tego, co religijne" w sali świętego
Alberta z widokiem na zimowy krajobraz wirydarza krakowskiego
klasztoru w grudniu roku 1999.
Już przy pobieżnym przeglądzie tekstów, z których składa się książ
ka, staje się oczywiste, że o religii wypowiadają się tutaj ludzie z zało
żenia deklarujący swój dystans wobec wszelkiej religijności wyzna
niowej, zwłaszcza wobec chrześcijaństwa. Z jakiego więc punktu wi
dzenia „to, co religijne" jest dla nich interesujące jako przedmiot de
baty filozoficznej? Czym jest fenomen religii dla ateistów, agnosty
ków, być może ludzi poszukujących ponadkonfesyjnych źródeł religij
ności „pierwotnej", próbujących uchwycić ów niesprecyzowany
re/ig/cMMi?, który — jak się okazuje — daje znać o sobie także w cza
sach daleko posuniętej sekularyzacji, zdominowanych przez technonaukę i konsumpcję? Skoro w takich właśnie czasach żyjemy, to do
niosłość powyższych pytań nie ulega kwestii i lektura
wydaje
się pouczająca.
Wszyscy autorzy książki zgodni są co do tego, że „potrzeba reli
gijna" jest stale obecna w świadomości indywidualnej i zbiorowej, i że
także dziś dochodzi do głosu — choćby ze względu na nie rozstrzy
gnięty, a kto wie, czy w ogóle rozstrzygalny, „skandal zła". Wszyscy
też, jako niezależni intelektualiści, przyjmują opcję kantowską— zaj
muje ich „religia w obrębie samego rozumu", ale rozumu wykształco
nego już na lekturach Nietzschego, Heideggera, neoheglistów i psy
choanalityków, i przez te lektury przekształconego w „rozum hermeneutyczny". Historyczny rodowód postmodernistycznej „filozofii reli
gii" to sprawa osobna, warta szczegółowego zbadania. Stosunek do
tradycji kulturalnej i filozoficznej w tym nurcie myślenia cechuje zresztą
daleko posunięta swoboda, by nie powiedzieć — nonszalancja, selek
tywność i indywidualizm interpretacyjny. Da się jednak wskazać pew
ne charakterystyczne zbieżności stanowisk i wspólne założenia, które
decydują o ich „rodzinnym pokrewieństwie".
Łatwą do zauważenia cechą pisarstwa uczestników seminarium
na Capri jest wysoki stopień retorycznej finezji, graniczącej z preten
sjonalnością — wydaje się, że autorom zależy przede wszystkim na
eksponowaniu literackich walorów tekstu. Ten narzucający się estetyzm językowej formy nie pozostaje obojętny wobec wyrażanej treści.

Nie rygory logiczne, lecz reguły „swobodnej gry" decydują o randze
wypowiedzi, a reguły te z kolei dyktuje inwencja i erudycja autorów
— mnogość aluzji, metafor, porównań, pomysłowych skojarzeń ety
mologicznych i wyrafinowanych chwytów perswazyjnych staje się
celem samym w sobie. Nie tylko jednak zawiła stylistyka decyduje
0 pokrewieństwie postmodernistycznych tekstów. Założeniem przyj
mowanym jako oczywistość faktu kulturowego jest „śmierć Boga" judeochrześcijańskiego i wtopienie się instytucji wyznaniowych w struk
tury zsekularyzowanego świata, przez co przestały one być wiarygod
nym reprezentantem „tego, co religijne". Jego powrót — w różnych
formach i manifestacjach — nie oznacza odrodzenia metafizyki w jej
klasycznej wersji „wielkiej narracji" ontotcologicznej. Wprawdzie
cywilizacja europejska ma nie tylko chrześcijańską genezę, ale pod
stawą jej instytucji, języka, obyczaju i praw pozostaje wciąż „para
dygmat łaciński", tak, że wręcz nie potrafimy mówić o religii inaczej,
jak w kategoriach teologii Objawienia biblijnego, to jednak ta „mondiolatynizacja", jak jąnazyw a Derrida, pozbawiona jest już pierwiast
ka sakralnego i trzeba go poszukiwać poza historycznymi strukturami
chrześcijaństwa instytucjonalnego. Gdzie zatem, zdaniem postmodernistów, ma dziś miejsce „to, co (autentycznie) religijne"?
Odpowiedzi, a raczej hipotetyczne podpowiedzi, padają różne:
być może „powrót religii" to nic innego, jak uporczywa „obecność
mitu", która stymuluje ciąg nieskończonych, ale i nie strzeżonych żad
nymi ograniczeniami dogmatycznej ortodoksji, re-interpretacji tekstów,
które niegdyś uchodziły za objawione, a dziś są tylko „śladem śladu"
sakralnego sensu, majaczącym na obrzeżach dyskursywnęj świadomości
jako stale obecna zagadka i wieczna „niewiadoma" (Vattimo, Ferraris); być może „to, co religijne" jest wyłącznie symbolicznym „zdarze
niem werbalnym" (Trias), prowokującym do wciąż nowych gier inter
pretacyjnych — ćwiczeń intelektualnych, które żywią się same sobą,
1których żywotność ogranicza się do „przestrzeni hermeneutycznej"
(Gargani). Takie podpowiedzi sugerują, że mamy do czynienia z „reli
gią w obrębie samej kultury". Nie ma w niej miejsca na to szczególne
napięcie pomiędzy metafizyczną transcendencją Boga, a immanencją
Jego osobowej Obecności, wynikającą z faktu Wcielenia.
„Dwuogniskowa elipsa" (wyrażenie Derridy) religii: akt wiary oraz
doświadczenie świętości nie mają odniesienia do niczego, z czym można

by związać pojęcie rzeczywistości — wydaje się, że zostało ono anu
lowane z postmodernistycznego słownika, jako że sugeruje punkt wi
dzenia metafizyczny. Skoro kultura zasadza się na nieskończonej wy
mianie tekstów, to myślenie o religii sprowadza się do analizy
transcendentalnego performatywu", przejętego z języka łacińskiego:
reńgio, w jego funkcji kulturowej, zwłaszcza w kulturze współcze
snej. „[...] Jeśli istnieje w dzisiejszych czasach nowe «pytanie o religię», jeśli istnieją jakieś aktualne i nowe dane, jeśli jest coś niebywałe
go w ponownym pojawieniu się owej pozaczasowej, powszechnej, czy
też globalnej rzeczy, to chodzi tu oczywiście o język — a mówiąc do
kładniej o idiom, literę, pismo, które stanowią środowisko wszelkiego
objawienia i wszelkiego wierzenia, element koniec końców nieredukowalny i nieprzetłumaczalny [...]" — pisze Jacques Derrida w eseju
f
Czym są te „nowe dane" pytania o religię w dzisiej
szych czasach?
Jest rzeczą znamienną, że w tekstach postmodernistycznych „fi
lozofów religii" tak często pojawia się metafora „pustyni". Derrida
mówi nawet o „pustyni na pustyni" jako właściwym miejscu „tego, co
religijne". Tu właśnie, moim zdaniem, kryje się to nom/w, w którym
postmodemiści upatrują paradygmat religijny czasów współczesnych.
Jak go należy rozumieć? Niezwykle hermetyczny, przemyślnie zawikłany i z zamierzenia bezkonkluzywny tekst Derridy zawiera jednak
podpowiedź, która wydaje się wspólną intuicją, jeśli nie wszystkich,
to przynajmniej większości uczestników seminarium na Capri. Łaciń
skie reńgio, dowodzi francuski dekonstruktywista, można, a dziś wręcz
trzeba, tłumaczyć jako „skrupuł, szacunek, wstrzymanie się,
/enńe;/, powściągliwoś, ócAen, .y/iawe, dyskrecja,
itd."
Przypomina to do złudzenia teologiczną
nega/iwi, ale się z nią nie
utożsamia. Chodzi bowiem o pozostawanie na pustyni w stanie „samej
chwiejnej oscylacji", poza „tak" i „nie", poza wiarą i niewiarą, w %Ma.M-mistycznym zawieszeniu pewnego rodzaju a-teizmu, „zaznając
w tym świecie, w ramach historii fenomenalnej, śmierci Boga", w sta
nie pre-religijnej „pustki wirtualnej", otwartej na każdą możliwość:
„na najlepsze, jak i najgorsze, albowiem jedno zawsze idzie w parze
z drugim".
Dekonstruktywistyczne łamigłówki Derridy odsłaniają to, co wy
daje się istotne dla postmodernistycznego myślenia o religii — w języ

ku tradycyjnej teologii chrześcijańskiej można by to określić jako „noc
ducha". Jest w niej miejsce na pewnego rodzaju „laicki mesjanizm",
który pokłada zaufanie bądź w swobodnej twórczości literackiej i arty
stycznej, bądź w wiedzy pozytywnej, wydajności techno-naukowej
i mechanizmach demokratycznych, ugruntowujących „oświecone cnoty
sfery publicznej", zwłaszcza cnotę tolerancji, ale brak miejsca na to,
co chrześcijanie wiązali ze słowem „nadzieja" — na perspektywę zba
wienia. Czy takie „odczarowanie" religii, w którym w miejsce wiary
podstawia się świecki humanizm, a w miejsce doświadczenia święto
ści — kwietyzm „oczekiwania bez spodziewania się" nie gotuje naj
większego, egzystencjalnego r o z c z a r o w a n i a ?
„Noc ducha" protagonistów postmodernistycznej kultury cechuje
pewnego rodzaju prometejski heroizm, dla którego jedynym „objawie
niem" pozostaje „cud mowy, która sprawia, że można nadać byt cze
muś, czego nie ma [...]. Pozwala to człowiekowi wytrwać we własnej
istocie" — podsumowuje Gadamer. „Ostatni Bóg" postmodemistów
to bóg kultury i tylko jako taki „ma przyszłość" — nieprzewidywalny,
bez twarzy, uwodzący możliwościami i skazany na wieczne przemija
nie, wraz z „cudami mowy" tych, którzy go stwarzają, by natychmiast
znów unicestwić...

Radosław Broniek OP

POZNANIE FILOZOFICZNE
A RELIGIJNE U PLATONA

Wstęp
Wielkość Platona i doniosłość jego myśli są dziś niepodważalne.
Jego wielkość nie wynika tylko z odpowiedzi, jakie zostawił dla po
tomnych. Platon był myślicielem, który jako pierwszy postawił kilka
doniosłych problemów filozoficznych, dając jednocześnie swoje wła
sne, oryginalne ich rozwiązania. Ma to niebagatelne znaczenie dla fi
lozofii. Wszak rozwiązywanie filozoficznych problemów dokonuje się
często w ten sposób, że próbuje się rozważać dane zagadnienie histo
rycznie, to znaczy docierając do jego źródeł oraz rozważając dynami
kę jego rozwoju. I tak, stając dziś przed jakimś filozoficznym proble
mem możemy ze zdumieniem stwierdzić, że ma on swoje korzenie
w filozofii Platona. Zasadne wydaje się więc stwierdzenie wybitnego
współczesnego filozofa Alfreda Whiteheada, że cała europejska filo
zofia są to tylko przypisy do Platona.
Podobnie jest w odniesieniu do teologii chrześcijańskiej. Znacze
nie Platona dla teologii pierwszych wieków chrześcijaństwa było
ogromne. Jeden ze współczesnych badaczy tego okresu tak o tym pi
sze: „Zjawiskiem charkteryzującym całe pierwsze tysiąclecie chrze
ścijańskiej myśli teologicznej (...) jest posługiwanie się platonizmem
jako formą jej filozoficznego wyrazu i sposobem widzenia świata,
w którego terminach odbywało się głoszenie objawionych prawd —
innymi słowy jest nim chrześcijański mistycyzm"'. Nie można zrozu
mieć teologii mistycznej Ojców Kościoła bez Platona. Inny wybitny
znawca okresu hellenistycznego, ojciec Festugiere, posuwa się nawet
tak daleko, że mówi: „Kiedy Ojcowie myślą swój mistycyzm, platonizują. W konstrukcji tej nie ma nic oryginalnego"^. Platonizm w znacz
nej mierze określa myślenie chrześcijańskich teologów tego okresu

(m. in. Orygenesa, Grzegorza z Nyssy, Augustyna, Pseudo-Dionizego
Areopagity).
Starożytna Grecja była miejscem narodzin zachodniej filozofii.
Grecka filozofia wyłoniła się z racjonalnej refleksji nad mitem, a zwłasz
cza nad tym jego aspektem, który zaspokajał intelektualne pragnienie
poznania przyczyny wszechświata i początku rzeczy^. Filozofom grec
kim, a zwłaszcza tym, którzy byli przed Platonem — presokratykom,
chodziło o zrozumienie natury rzeczy, ich podstawy — arcAć. Religijny
wymiar życia ludzkiego za bardzo ich nie interesował (wyjątek stanowi
li pitagorejczycy). Natomiast Platon był filozofem, który podjął z całą
powagą także namysł nad religijnym dążeniem człowieka"*. W ten spo
sób refleksja filozoficzna i dążenie religijne spotkały się w jednej dok
trynie, co zaowocowało, jak postaramy się pokazać w naszej pracy, ich
jednością.
W niniejszej pracy, opierając się głównie na
oraz na
platońskich dialogach tzw.
.yrećńnego, to znaczy na fTczcfe,
.yfw/e i
chcielibyśmy przedstawić problem poznania filozo
ficznego i religijnego. Będziemy się starali najpierw omówić koncep
cję wiedzy i poznania, następnie sam proces poznania filozoficznego
oraz to, co stanowi o jego specyfice — jego przedmiot, czyli Ideę Naj
wyższą, by ostatecznie ukazać (i to będzie teza naszej pracy), że w fi
lozofii Platona istnieje jeden typ poznania — poznanie filozoficzne,
które przybiera także cechy poznania religijnego.
I Założenia platońskiej teorii poznania
Platon był filozofem, który dostrzegł, że poznania nie można wy
tłumaczyć samą tylko sferą zmysłową^. Była mu potrzebna sfera du
chowa, sfera niematerialna, która w doktrynie platońskiej została na
zwana sferą idei. Platon jako pierwszy zapytał o warunki możliwości
prawdziwego poznania, dając jednocześnie swoją odpowiedź na to py
tanie. Aby zrozumieć, czym jest poznanie filozoficzne u Platona oraz
to, w jaki sposób odnosi się ono do poznania religijnego, trzeba naj
pierw zrozumieć same podstawy platońskiej epistemologii, to, co ona
zawiera i na czym się zasadza.
Poznanie — dla Platona — to tak naprawdę przypominanie. Jest
to wydobywanie z duszy tego, co w niej od zawsze istnieje. Skąd
dusza ma taką wiedzę? Dusza — co Platon przejął z tradycji orficko-

pitagorejskiej — jest nieśmiertelna i wcięła się w ciało wiełe razy.
Ciało jest dła duszy więzieniem, zasadą ograniczenia. Wcielenie się
w ciało jest skutkiem upadku moralnego duszy. Przed połączeniem
z ciałem dusza przebywała w świecie idei i we wspólnocie z bogami.
Będąc tam dusza poznała doskonale całą rzeczywistość. Dlatego też
poznanie jest wydobywaniem treści, które już w duszy są. Właśnie to
wydobywanie z siebie jest przypominaniem?. Powiedzieliśmy już, że
Platon zapytał o to, jak w ogóle jest możliwe poznanie. Koncepcja
anamnezy jest właśnie odpowiedzią na problem warunków możliwo
ści poznania, ale jako taka nie tłumaczy ona samego poznania, jego
kolejnych etapów i szczegółowych sposobów poznawania*.
Platon rozróżniał dwa światy^:
1. Pierwszy to świat wiecznych idei-bytów. W tym świecie czło
wiek poznaje czystą myślą
oraz myślą intelektualną (ćAano;#). Poprzez czystą myśl człowiek poznaje Dobro i podległe mu idee,
natomiast poprzez myśl intelektualną poznaje on hipotezy nauk ści
słych — i to jest wiedza
Wiedza dotyczy tego, co pozazmysłowe, inteligibilne, jest pozna
niem samego bytu, idei. Jest to prawdziwe i pewne poznanie. Wiedza
jest tym, „co nie może być mylne" (PaTMfwo, 447 E)*".
2. W drugim świecie człowiek „niby poznaje" poprzez wiarę (p/i domysły
obrazy przedmiotów zmysłowych — i to jest
mniemanie (&)*%). Jest to poznanie niepewne i zawodne.
To ontologiczne rozróżnienie dwóch światów: zmysłowego i ide
alnego, jest dla Platona czymś podstawowym, na czym jest zbudowa
na cała jego filozofia, to znaczy dualizm antropologiczny ciała i duszy
oraz teoria poznania z podstawową różnicą pomiędzy wiedzą a mnie
maniem. Sposób poznania rzeczywistości czystą myślą (noaH.y), w któ
rym następuje dialektyczne ujęcie świata idei oraz Idei Dobra, jest do
stępny jedynie filozofom.
H Poznanie diaiektyczne
Spróbujemy teraz zobaczyć, czym jest poznanie dialektyczne oraz
jak wygląda świat, do którego ma dostęp czysta myśl. Dialektyka jest
narzędziem poznania. U Platona mamy do czynienia z dialektyką wstę
pującą i zstępującą. W pierwszej z nich intelekt (umysł — non.?) po
rzuciwszy to, co zmysłowe, wznosi się w poznaniu, które jest jedno

cześnie dyskursywne i intuicyjne, do idei. Potem, przechodząc od idei
do idei, umysł osiąga Ideę Najwyższą. Natomiast dialektyka zstępują
ca przebiega drogę w przeciwnym kierunku: od Najwyższej Idei i idei
najogólniejszych poprzez idee mniej ogólne (drogą podziałów) aż do
idei, które nie mają już w sobie innych idei".
W Pań^/w/e dialektykę Platon określa także,jako naukę najwięk
szą, leżącą u szczytu nauk" (Państwo, 504 D-E)'^. Przedmiotem dialektyki jest Dobro: „Bo to, że największym przedmiotem nauki jest
postać Dobra, toś często słyszał (...)" (Państwo, 505 E )'\ Poprzez dia
lektykę można dotrzeć do świata idei. Dla Platona tylko takie pozna
nie, które posługiwało się metodą dialektyczną mogło być uznane za
poznanie w sensie ścisłym. Podstawowym elementem dialektyki jest
„ścisłe chwytanie istoty każdej rzeczy'"'*. Natomiast istotą każdej rze
czy jest idea, czyli to, czym dana rzecz jest. Pomiędzy ideą a zależną
od niej rzeczą zachodzi relacja obecności (paroMsta) i uczestnictwa
(metńeAsis). Idea jest obecna w rzeczy, a rzecz uczestniczy w idei".
Rzecz uczestniczy w idei poprzez istnienie (esse).
Możemy zapytać teraz, w jaki sposób dochodzimy do istoty danej
rzeczy"? Ten rodzaj poznania dokonuje się poprzez duszę ludzką, któ
ra dąży do poznania istoty danej rzeczy (Lis/ PT/, 343 B -C )". Zdaniem
Platona „każdy przedmiot posiada trzy przedstawienia, na których wie
dza o nich bezwarunkowo opierać się musi; czwartym jest właśnie ona
— owa wiedza o przedmiocie. Jako coś piątego należy przyjąć to, co
jest samym przedmiotem poznania i rzeczywistą istnością. Pierwszym
jest więc nazwa, drugim określenie, trzecim obraz, czwartym wiedza"
(Lis/ 17/, 342 A)"*. A więc mamy kolejno: nazwę rzeczy, określenie
rzeczy (definicję), obraz. Kolejnym elementem poznania jest sama
wiedza, czyli umysłowe ujęcie, które najbliższe jest piątemu, ostatnie
mu stopniowi poznania'**.
Pozostaje jeszcze do wyjaśnienia ostatni, najważniejszy etap,
na którym poznaje się „rzeczywistą istność", to, co jest poznawalne
i naprawdę istniejące. Dochodzimy w tym miejscu, jak się zdaje, do
kluczowego miejsca epistemologii Platona. Aby zrozumieć istotę pla
tońskiego poznania (czy to filozoficznego czy religijnego) konieczna
jest dokładna analiza owego ostatniego etapu poznania — wizji (/Le
ona). W L/śc/e P7/ Platon dużo mówi o wysiłku, który towarzyszy
procesowi poznania. Czy jednak ów piąty element (wizja idei), który

jest decydujący w procesie poznania, załeży od świadomych wysił
ków człowieka, czy też nie? Czy jest to dar, który można otrzymać,
ale nie wymusić (zob. Ł/g/ P7/, 343 B-344 B)^? Wydaje się, że wizja
idei, górująca nad poprawnym rozumowaniem logicznym, miała być
właściwym celem dialektyki. Człowiek pragnący poznać istotę dane
go przedmiotu, poznaje ją dopiero na piątym etapie. Cztery pierwsze
pouczają go tylko o „jakościach" przedmiotu. Istotę objawia mu do
piero ostatni etap poznania — wizja ideE'.
Platon stwierdza: „Bo jeżeli ktoś jakoś nie uchwyci owych czte
rech ujawnień tego wszystkiego, nigdy całkowicie wiedzy piątego ujaw
nienia nie stanie się uczestnikiem"
M//, 342 E)^. Takie określenie
implikuje, że cztery pierwsze etapy są konieczne do tego, aby osiągnąć
ostatni, najważniejszy etap. Być może to pojęcie ujawnienia zakłada,
że owa wizja idei nie zależy od wysiłku człowieka, ale jest mu dana,
objawia mu się, co wynika z „długotrwałego obcowania z przedmio
tem, na mocy zżycia się z nim"
PT/, 341 C). Dla Platona to pozna
nie jest niewyrażalne^.
Interesujące jest to, że Platon sądzi, iż dla prawdziwych miłośni
ków mądrości ta wizja jest oczywistością nie wymagającą dodatkowe
go uzasadnienia i argumentacji. Ale uznanie takiej oczywistości zakła
dałoby akt wiary^. Ten ideał poznania jako pewnej wizji próbował
Platon rozświetlić w metaforyczno-symbolicznych przypowieściach
i Fa/ć/raya.
Teraz chciałbym przedstawić drogę duszy do poznania, do oglądu
najwyższej rzeczywistości, którą zawarł Platon w Fa/ć/raMe. W tym dia
logu Platon posługując się mitem^ chciał pokazać, co dzieje się z czło
wiekiem, gdy ten chce dotrzeć do świata idei, do poznania go. Jest to
opis lotu duszy. Dusza może się wznieść do góry dzięki temu, że ma
skrzydła. Warto od razu podkreślić jedną fundamentalną sprawę. Dostęp
do świata idei, a także do Idei Najwyższej, jest drogą nie tylko poznaw
czą, ale także etyczną. Zakłada ona jakąś doskonałość^'. Dusza człowie
ka powinna się karmić tym, co boskie (pięknem, dobrem i mądrością),
aby od tego rosły jej skrzydła. Jeśli natomiast dusza będzie się karmić
tym, co złe i haniebne, doprowadzi ją to do „uschnięcia i zaniku skrzy
deł". To poznanie zakłada także upodobnienie się do boga. Bóg ma być
miarą wszystkiego dla człowieka^. Im więcej dusza upodabnia się do
boga, tym więcej może poznać. Jaki jest cel wznoszenia się duszy? W Fa/-

jest nim oglądanie Bytu, które dokonuje się za pośrednictwem
najdoskonalszej części duszy — umysłu (noM.y). Ogląd Bytu daje czło
wiekowi radość i szczęście^. Czym jest Idea Najwyższa? Platon określa
ją jako Byt^, który jednak potem (w toku dialogu) utożsamia z Pięknem^, by w końcu powiedzieć: „Teraz jednakże tylko Pięknu to właśnie
przypadło w udziale, że ono jest najokazalsze i najbardziej godne umiło
wania"
250 D)^. Ostatecznie więc, tym przedmiotem, którego
dusza pożąda i ku któremu dąży, jest Idea Piękna.
Poznanie, które jest — jak już powiedzieliśmy — przypomina
niem sobie przez duszę tego, co już widziała, jest możliwe dzięki
pamięci. Ten, kto odnawia takie wspomnienia, staje się prawdziwie
doskonałym człowiekiem i nieustannie dostępuje doskonałych wta
jemniczeń. Natomiast samo działanie człowieka jest płodne i zależy
od jego wcześniejszego stopnia oglądu, kontemplacji, w której dusza
wcześniej uczestniczyła przebywając na „równinie prawdy" i kon
templując samą prawdę. Tylko dusza kontemplująca prawdę i kar
miąca się prawdą jest duszą, która potrafi odpowiednio działać, to
znaczy zgodnie ze swoim przeznaczeniem. To, co mówi Platon oka
zuje się prawdziwym paradygmatem: działanie człowieka musi być
zakorzenione w kontemplacji prawdy, inaczej nie będzie ono twór
cze i rozproszy się w pustce^.
Aby jeszcze lepiej naświetlić problem platońskiego poznania,
a zwłaszcza celu tego poznania, warto zobaczyć, jak jest ono przedsta
wione w
gdzie znajduje się najsłynniejszy mit platoński —
mit o jaskini.
Przedmiotem poznania, przedmiotem wiedzy jest Dobro. Jest ono
w pewien sposób „zasadą" całej rzeczywistości i wszelkiej wiedzy.
Aby cokolwiek powiedzieć o czymkolwiek, konieczne jest dojście do
tej zasady, aby dopiero w jej świetle poznać prawdziwie całą rzeczy
wistość, i to zarówno materialną, jak i idealną^.
Czym jest platońskie Dobro? Platon nie mówi wprost, czym ono
jest, ale do czego jest ono podobne. Używa w tym celu analogii przy
równując dobro do słońca. Słońce uzdalnia wzrok do widzenia, jest przy
czyną wzroku. Platon pisze: „(...) tym, czym jest Dobro w świecie myśli
i przedmiotów myśli, tym jest słońce w świecie widzialnym w stosunku
do wzroku i do tego, co się widzi"
508 C)^. Czym jest jeszcze
Dobro? Platon określa je jako przyczynę. Jest ono przyczyną:

— istnienia rzeczy,
— istoty rzeczy,
— prawdy dia przedmiotów poznania.
Tak rozumiana idea Dobra powinna obejmować wszystko, co istnieje.
Mimo, że Dobro jest przyczyną wiedzy i prawdy, to jednak samo jest
czymś od nich doskonalszym^. Dobro nadaje przedmiotom myślenia
prawdę. Tak jak słońce decyduje o widzialności świata, tak Dobro de
cyduje o prawdziwości świata myśli, będącego również światem bytu.
Istnieje korelacja pomiędzy rodzajami bytu a rodzajami pozna
nia: „Cokolwiek doskonale istnieje, to się też daje doskonale poznać"
477 A)^. Platon zakłada także hierarchię bytową. Niższa
forma bytu jest odwzorowaniem wyższej formy bytu. Podobnie jest
z poznaniem. Niższa forma poznania jest odwzorowaniem wyższej for
my poznania. Poznanie jest to odwzorowanie rzeczywistości jako ca
łości realnych i stopniowalnych bytów. Pytanie o dobro — to dla Pla
tona — pytanie o miarę wszystkiego. W dialogu F;7eó Platon mówi, że
dobro jest „najwyższą miarą wszystkiego". Czy poprzez pojęcia moż
na dotrzeć do samej istoty dobra? Samo dobro jest niedostępne dla
określeń pojęciowych. Pojęcia mogą tylko podprowadzić do jego ta
jemnicy^, ale najwyższy stopień poznania ma charakter nie dyskur
sywny, lecz intuicyjny.
Jakie znajdujemy jeszcze inne określenia na Dobro? Platon mówi
o nim: „największy przedmiot nauki, szczyt świata myśli, to, co jest
najlepsze pośród bytów" a także „przyczyna wszystkiego, co słuszne
ipiękne".
Aby móc ujrzeć Dobro, dusza ludzka musi się cała odwrócić^ od
świata zjawisk, które powstają i giną. Wtedy dopiero będzie mogła
„patrzeć na byt rzeczywisty i jego pierwiastek najjaśniejszy (czyli Dobro
— R. B.) i potrafi to widzenie wytrzymać" (Pa/igfwo, 518 C)^. Jest to
sytuacja podobna do tej, z którą mieliśmy do czynienia w
Droga do Dobra jest nie tylko intelektualna, ale także wymaga moral
nego oczyszczenia. Nawrócenie jest zwróceniem się całej duszy ku
Dobru. Takie widzenie jest możliwe, ponieważ człowiek posiada w so
bie zdolność widzenia, którą ma już uprzednio w sobie zaszczepioną.
Przeszkodą może być tylko patrzenie w złą stronę. Cały wysiłek czło
wiek powinien włożyć w to, aby uczyć się patrzeć w dobrą stronę.
Tego właśnie dotyczy umiejętność nawracania się.

Chciałbym teraz omówić platońskie rozumienie filozofii ukazane
w f/czc/e'*", co naświetli nam kolejne aspekty platońskiego pojmowa
nia filozofii i filozoficznego poznania. Dla Platona uosobieniem filo
zofa i filozoficznego myślenia jest postać boga Erosa, który znajduje
się między mędrcem a niewiedzącym^'. Eros jest więc kimś pośrednim
pomiędzy ludźmi, którzy „nie wiedzą" a bogami, którzy mądrość już
posiadają. Co robi Eros? Jakie jest jego zadanie? Zadaniem jego jest
„tłumaczenie i zanoszenie bogom tego, co od ludzi pochodzi, a lu
dziom tego, co pochodzi od bogów: modlitwy i ofiary od tych pierw
szych, a rozkazów i świadczeń za otrzymane ofiary od tych drugich"^.
Eros dociera zarówno do ludzi, jak i do bogów. Zatem — jako filozof
— zna cel, dąży do niego i go osiąga. Ale to, co osiągnął, zaraz znowu
traci. A więc filozoficzne poznanie spełnia się, dochodzi do celu, ale
nie umie (nie może) w nim pozostać, musi być wciąż na nowo podej
mowane. Istotny dla nas jest opis dotarcia do celu, który jest przedsta
wiony w f/czcfe. „I nagle mu się cud odsłania: piękno samo w sobie,
ono samo w swojej istocie. Otwiera się przed nim to, do czego szły
wszystkie jego trudy poprzednie; ono ogląda piękno wieczne, które
nie powstaje i nie ginie (.. .)"**. Filozof dociera do celu i ogląda piękno
boskie, nieśmiertelny byt. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że opis
piękna Platon opisuje w stronie biernej, co mogłoby sugerować, że na
ostatnim etapie mamy do czynienia — być może — z jakimś darem,
łaską. Ten opis jest także podobny do opisu z
W.
Filozof dociera, chociaż tylko przelotnie, do wiedzy boskiej (^o/?/:/%). Platon uważał, że człowiek może osiągnąć nieśmiertelność po
przez poznanie filozoficzne, przez wznoszenie się w akcie poznania
do oglądu samego piękna. W tym ostatecznym oglądzie poznający do
tyka bytu boskiego i nieśmiertelnego. W ten sposób poznanie osiąga
swój kres, dociera do celu. Podobne ujęcie istoty poznania filozoficz
nego znajdujemy w PaAy/w/e. W przypowieści o jaskini Platon przed
stawia filozofię jako „wznoszenie się w górę". Jest to „odwrócenie się
duszy od dnia, który noc przypomina, ku tej drodze pod górę, istotnie
do prawdziwego bytu wiodącej, którą my filozofią prawdziwą nazy
wamy" (PgfM/wo, VI, 521 C)^. To wznoszenie się dokonuje się dzięki
dialektyce. Doprowadza ona do takiego punktu, w którym — gdy ktoś
tam dotrze — będzie mógł już odpocząć po całej drodze. Taki czło
wiek znajdzie się już „u celu i u kresu pielgrzym ki'"^.

HI Jedność poznania filozoficznego i reiigijnego
Przeanalizowaliśmy już poznanie filozoficzne u Platona. Pozna
nie to, jak mogliśmy zobaczyć, osiąga swój kres w Idei Najwyższej.
Najwyższa Idea, Idea Dobra i Piękna jest dla Platona w jakiś sposób
ostateczną rzeczywistością, poza którą już nie można wyjść. Jest ona
ostatecznym celem, kresem wszystkiego. Jest to rzeczywistość, w któ
rej wszystkie rzeczy mają swoje korzenie i od której zależą. Może naj
lepiej widać tę zależność w odniesieniu do idei bytu. Idea bytu jest
najważniejsza (a w niej urzeczywistnione istnienie), ponieważ każda
rzecz, aby istnieć, musi uczestniczyć w tej idei. To uczestnictwo odby
wa się poprzez istnienie (a?,ye).
Relacja człowieka, a ściślej duszy ludzkiej, do Najwyższej Idei
jest relacją podstawową, najważniejszą. Spróbujmy teraz zastanowić
się, czy filozofia — tak, jakjąpojm ował Platon — nie ma cech doktry
ny religijnej? Czy filozofię można byłoby uznać za naukę zbawiającą
człowieka? Danie odpowiedzi twierdzącej na to pytanie wiązałoby się
z uznaniem tożsamości pomiędzy filozofią a religią. Czy u Platona re
ligia i filozofia są jednym? Aby odpowiedzieć na to pytanie, postara
my się przeanalizować kolejno: pojęcie zbawienia oraz akt religijny.
<2 . 7?e/;g/<3 a zóaw/en/e
Jeżeli przyjmiemy, iż to co najgłębiej charakteryzuje religię, to
jej odniesienie do zbawienia, to znaczy, że celem religii jest zbawie
nie'"', musimy od razu zaznaczyć, że Platon nie znał samego pojęcia
zbawienia. Zbawienie zawiera w sobie dwie istotne cechy postawy re
ligijnej^.
Po pierwsze, człowiek religijny doświadcza w jakiś sposób tego,
co można nazwać „kruchością istnienia"; człowiek jest, istnieje, ale
ma świadomość tego, że jego bytowanie nie jest konieczne. Człowiek
wie, iż ma swój fundament poza sobą samym. Dlatego też w człowieku
religijnym nie ma ostatecznej zgody na doświadczaną rzeczywistość.
Religia zawsze jest ukierunkowana na zbawienie, nigdy na samo tylko
życie — takie, jakie jest ono człowiekowi dane. Poza tym, zbawienie
jest procesem, który nigdy się nie kończy. Taka sytuacja pokazuje swe
go rodzaju transcendencję postawy religijnej człowieka. Religia za
wsze wykracza „poza"; poza to, co jest „tu i teraz". Jest to związane
z tym, że człowiek dąży do pełni istnienia.

Po drugie, człowiek ma nieograniczoną nadzieję na ostateczne
wyzwolenie. Ta nadzieja ostatecznego wyzwolenia oznaczałaby wła
śnie to, że każda religia jest ukierunkowana na zbawienie. Jak można
to odnieść do Platona? Po pierwsze, należałoby uznać, że platoński
człowiek jest niezadowolony z tego, co go otacza. Po drugie, człowiek
nie tylko jest niezadowolony z otaczającej go rzeczywistości, ale także
pragnie z niej się wydostać. Dusza ludzka tęskni za światem, w którym
kiedyś przebywała, za wspólnotą z bogami. Wynika to z tego, że dla
niej tamten świat, świat wiecznych idei, bogów, jest prawdziwym miej
scem bytowania. Natomiast ten świat materialny, świat pozorów i mnie
mania, jest w jakiś sposób światem nieprawdziwym. Rzeczy nie mają
w nim trwałego istnienia, powstają one i giną. Dlatego też dusza pra
gnie wyzwolenia z tego świata. Chce się wyzwolić z ciała, które jest
dla niej więzieniem, chce ona osiągnąć szczęście. Szczęście zaś pole
ga na obcowaniu z Ideą Najwyższą. Filozoficzne poznawanie prawdy
bytowania daje duszy stopniowe wyzwalanie się od ciała, aż do mo
mentu, gdy „oswobodzi ją sam bóg".
ó.

re/tgi/ny

Jak wygląda akt religijny? Czym on jest?"** Akt religijny posiada
trzy cechy:
1. jest to akt transcendowania i posiada charakter intencjonalny, co
oznacza, że nakierowany jest na transcendentny przedmiot. To
właśnie stanowi o jego specyfice;
2. wyraża on pragnienie pełni bytu. Człowiek religijny ma świado
mość, że jego pełnia jest w Absolutnym Bycie;
3. akt religijny może być dopełniony tylko przez Boga. Jest to dar od
Niego, poprzez który człowiek jest wprowadzany do innej rze
czywistości.
Ad. 1. Poznanie filozoficzne, które jest udziałem duszy ludzkiej,
jest aktem skierowanym ku transcendentnemu przedmiotowi. W Fa/drane mamy do czynienia z Najwyższą Ideą określoną jako „istota
istotnie istniejąca", która przebywa w „nadniebnym miejscu", co su
geruje myśl o pozaświatowości idei, ich transcendencji^.
Ad. 2. Wyżej już powiedzieliśmy, że dusza pragnie wydostać się
z ciała, pragnie wyzwolenia, aby móc przebywać wśród bogów. W wielu
miejscach Platon pokazuje, że pełnia istnienia jest niemożliwa do osią

gnięcia na ziemi. Nie jest ona także możliwa do osiągnięcia przez sa
mego człowieka. Dopiero w kontemplacji Idei Dobra (Piękna) dusza
znajduje szczęście i pełnię swojego bytu.
Ad. 3. Nie wdając się w dyskusję nad samym pojęciem boga u Pla
tona, trzeba wyraźnie stwierdzić, że dusza ludzka sama nie jest w sta
nie osiągnąć oglądu Najwyższej Idei. Poznanie jest możliwe, ale tylko
do pewnego momentu. Dusza w jakiś sposób „otrzymuje" tę wizję idei.
Jest więc w poznaniu jakiś element łaski, daru. Charakterystyczny jest
tutaj chociażby fragment z
„I nagle mu się cud odsłania: piękno
samo w sobie
Jedną z form aktu religijnego jest akt percepcji religijnej, w któ
rym to akcie podmiot religijny ujmuje poznawczo przedmiot religijny,
który jest absolutny i transcendentny. W poznaniu religijnym podmiot
(człowiek) ma świadomość uczestniczenia w uniwersalnym ładzie (bądź
w życiu Bożym), z czego wynika także zobowiązanie moralne^'. U Pla
tona dusza dociera do świata idei, świata, który stanowi pewien Ao.MMćM. Jest to świat uporządkowany, stanowiący wielopiętrową rzeczy
wistość. Świat idei ma strukturę hierarchii bytowej, ontologicznej. Poza
tym, o czym już wspominaliśmy, dusza dostępuje także wspólnoty z bo
gami. Jeśli chodzi o zobowiązania moralne wynikające z „głębszego
poznania", to Platon w PafLTfw/e mówi, iż ten, kto poznał prawdę, ma
potrzebę, a nawet obowiązek zejścia z powrotem do jaskini i pokaza
nia prawdy tym, którzy jeszcze jej nie widzą^.
c. Poz/ia/ne
Spróbujmy teraz zebrać to wszystko, co już powiedzieliśmy —
często może nie wprost — na temat poznania religijnego.
Cel dialektyki nie jest tylko celem poznawczym, filozoficznym.
Dialektyka ma na celu coś więcej niż tylko samo poznanie. Doktryna
Erosa z
jest tak naprawdę doktryną zbawienia. Dusza wznosi się
do Idei Piękna, która jest celem tego wznoszenia się. W jej kontempla
cji dusza pozostaje i odpoczywa. To poznanie daje duszy radość i szczę
ście. Wydaje się, że samym celem jest dla Platona kontemplacja sa
mych idei, a nie widzenie świata poprzez idee. O jakie poznanie tak
naprawdę chodzi Platonowi? Platon chciał poznać prawdziwy byt —
idee. Dusza ludzka chce się zbliżyć do boskiego poznania rzeczywi
stości, czego ideałem byłaby zamiana wiedzy ludzkiej na boską —

.ycientM
Właśnie w taki sposób Platon rozumiał mądrość, któ
rą uważał za „wiedzę boską", mającą przysługiwać tylko bogom. Na
tomiast filozofia miała być poszukiwaniem mądrości, którą ma sam
bóg. Poprzez filozofię przepaść pomiędzy bogiem a człowiekiem może
zostać pokonana.
Określenia Idei Najwyższej (np. Idei Dobra) nie są tylko intelek
tualne. W wielu miejscach Platon do Dobra odnosi się emocjonalnie,
określając je jako „przedmiot tęsknoty" duszy. Mówi o nim z miłością
i zachwytem. Filozofia, która miałaby za swój przedmiot tak rozumia
ne Dobro, nie może być już tylko teoretyczna, ale sama staje się kon
templacją tego Dobra. Poza tym, jego ogląd ma przemieniać duszę fi
lozofa^.
Ogląd Najwyższego Dobra to nie tylko poznanie, ale jest to rze
czywiste zjednoczenie, unia z porządkiem boskim^. Opis najwyższe
go stopnia poznania z Uczty zawiera takie określenia jak: „patrzenie",
„bycie jednym". Jest to doświadczenie ostateczne, w którym podmiot
i przedmiot nie dają się już rozdzielić, jednoczą się^.
Swoje poznanie filozoficzne Platon określał jako t/icor;'a, czyli
oglądanie tego, co boskie. Natomiast sam termin f/teoria w pierwot
nym znaczeniu posiadał funkcję kultową. U Greków kult odtwarzał
pierwotny stan wspólnoty z bogami, a dokładniej: ofiara miała odtwo
rzyć wspólne posiłki bogów i ludzi. Ten istotny rys kultu jest także
obecny u Platona. Dokładniej sens terminu tńeona można ująć nastę
pująco: „poselstwo jednej greckiej wspólnoty do drugiej dla wzięcia
udziału w jej św ię c ie "^ . Takie określenie implikuje trzy momenty: kult,
podróż, udział.
zawsze zakłada podróż, z czego wynika, że
poznanie filozoficzne jest zawsze przebywaniem drogi (od poznania
powszedniego do poznania wyższej rzeczywistości). Udział w kulcie
mógł rozmaicie wyglądać, ale to, co było wspólne czynnościom kulto
wym to przypatrywanie się, oglądanie^.
Zakończenie
Współczesna próba refleksji nad sposobami poznania w religii
i w filozofii z pewnością może być bardziej owocna, jeśli przeanalizu
jemy to, co było u początków takiego myślenia. Myśl Platona okazuje
się dla nas bardzo cenną pomocą w naszych poszukiwaniach. Z tego,
co powiedzieliśmy, wyraźnie można zauważyć, że trudno mówić

o dwóch różnych rodzajach poznania u Platona. Istnieje jeden typ po
znania — poznanie filozoficzne, które przybiera także cechy poznania
religijnego.
Zauważyliśmy na samym wstępie, że Platon był myślicielem, któ
ry nie szukał tylko — tak jak presokratycy — prawdziwego zrozumie
nia natury rzeczy, ale podjął on także refleksję nad religijnym dąże
niem człowieka^. Można w tym miejscu zapytać, skąd to się u niego
wzięło? Czy było możliwe, żeby Platon doszedł do koncepcji Idei Do
bra wyłącznie na drodze filozoficznej? Dotykamy w tym miejscu waż
nego problemu, który chciałbym na koniec zasygnalizować: czy jest
możliwe dojście na drodze filozoficznej do idei Boga, Absolutu, lub
— jak w przypadku Platona — do Najwyższej Idei Dobra (Piękna,
Bytu)? Czy też raczej jest tak, że idea Boga jest uprzednia w stosunku
do filozofowania? Filozof „spotyka" taką ideę i próbuje tylko wniknąć
w jej treść, poznać, co ona tak naprawdę oznacza. Jest to także pytanie
o źródła filozofowania, na które Platon udziela nam swojej odpowie
dzi. To, że_mit i religia weszły do filozofii stając się w ten sposób jej
źródłami, było w dużej mierze zasługą Platona. Louis Dupre, wybitny
współczesny filozof religii pisze: „(...) filozofia nigdy nie dochodzi
sama do idei Boga, jednakże może w pełni uznać swój dług wobec
wiary religijnej, zachowując jednocześnie własną autonomię"^. Filo
zofia i religia należą do różnych porządków poznania, ale ciekawe jest
to, że często zachodzą one na siebie, czerpiąc wzajemnie inspirację do
refleksji nad własną naturą. Szczególnie interesujące wydaje się to, co
leży w polu ich przecięcia się, co często — ( p g o — jest przed
miotem i religii i filozofii.
' E. von Ivanka, P/a/o C/:r/.y//a;?Mg, Einsiedeln, 1964, s. 19, cyt. za: A. Louth, PoKraków 1997, s. 9.
^A. J. Festugiere, Con/e/M/y/aZ/on 6/ we con/e/M/y/af/ye.Te/oM P/a/on, Paris 1967, s. 5,
cyt za: A. Louth, dz. cyt., s. 10.
' Por. L. Dupre, /nny wy/w/ar, Kraków 1991, s. 94.
* Por. A. Louth, dz. cyt., s. 17.
^Podstawą analizy w części pierwszej pracy będzie platoński tekst, chociaż będzie
my także korzystać z komentarzy i opracowań badaczy Platona, zwłaszcza G. Realego,
chociaż — co trzeba zaznaczyć — nie będziemy uwzględniać wszystkich jego roz
strzygnięć na temat Platona. Spowodowane jest to tzw. „nową interpretacją Platona",
której to interpretacji Reale jest jednym ze współtwórców i gorących zwolenników.
Trzeba także powiedzieć, że nowy paradygmat w podejściu do badań nad Platonem

w znaczący sposób zmienia rozumienie całości filozofii Platona. Natomiast w drugiej
części pracy, zwłaszcza w analizach dotyczących
będziemy dużo korzystali z pra
cy K. Alberta, O /y/a/o/M^aw
/z/ozo/?/, Warszawa 1991.
* Por. A. Anzenbacher, W^p/iowadzeM/e </o /?/ozo/?/, Kraków 1992, s. 52.
^Por. G. Reale, T/Tr/or/a /?/ozą/?/ ^/aroży/aę/, Lublin 1996, s. 190.
G. Reale uważa, że platońska nauka o anamnezie zrodziła się nie tylko pod wpły
wem nauk orficko-pitagorejskich, ale także pod wpływem maieutyki Sokratesa. Oczy
wiste jest, że aby poprzez maieutykę wydobyć prawdę z duszy, prawda musi już uprzed
nio w niej być. W ten sposób — twierdzi Reale — doktryna anamnezy nie jest tylko
ubocznym wnioskiem pitagorejskiej nauki o metempsychozie, ale jawi się jako uza
sadnienie i sprawdzenie możliwości sokratęjskiej maieutyki.
Niektórzy badacze Platona (np. P. Natorp) upatrują w takiej koncepcji poznania
„pierwsze na Zachodzie poznanie a
przy czym trzeba mieć tutaj na myśli nie
a
podmiotowe, ale przedmiotowe. Idee jako rzeczywistość absolutnie obiek
tywna za pośrednictwem anamnezy narzucają się jako przedmiot umysłu. Istotne jest
to, że umysł nie wytwarza idei, aleje ujmuje i to niezależnie od doświadczenia, choć
przy jego współudziale (zob. G. Reale, dz. cyt., s. 197-198).
" Por. G. Reale, dz. cyt., s. 198.
' Por. A. Krokiewicz, Zazyg/ł/ozo/?/ grecA/ę/, Warszawa 1971, s. 299.
Por. Platon, Pa/wfwo (t. 2), przełożył Władysław Witwicki, Warszawa 1991.
" Por. G. Reale, dz. cyt., s. 201-202.
Por. Platon, Pa/Mfwo, dz. cyt.
*' Tamże.
" Por. M. Przełęcki, O /?/a;oa.y%ń?/ Aa/ic<^c/7/?/ozo/?/, „Studia filozoficzne", nr 10,
1984,s. 15.
Por. A. Krokiewicz, dz. cyt., s. 322.
Proces zdobywania wiedzy o przedmiocie zmysłowym, a w konsekwencji docho
dzenie do istoty danej rzeczy w sposób skrótowy, przedstawił Platon w
P7/, na
którym teraz chciałbym oprzeć swój wywód.
'7 Por. Platon,
przełożyła Maria Maykowska,Warszawa 1987.
Tamże.
''' Opis poznania z L/.T/M W różni się nieco od poznania przedstawionego w Pazi-Tfw/f. Istota jednak procesu dochodzenia do prawdziwej wiedzy jest ta sama: do w ie
dzy dochodzi się etapami, na których korzysta się z pośredników, by na końcu osią
gnąć „umysłowe ujęcie i właściwe mniemanie o rzeczy" (por. E. Wolicka, M a n e t a
/ zzn/a/ogza P/a/ozia, Lublin 1994, s. 84).
^ Por. Platon,
dz. cyt.
Por. A. Krokiewicz, dz. cyt., s. 322.
^ Platon, Z,/g(y, dz. cyt.
^ Badacze Platona (np. M. Przełęcki) zastanawiają się, czy ten ostatni etap pozna
nia, który — tak jak w (/czcze lub w Pazźgfwze — kończy się oglądem Idei Najwyższej,
jest wyrażalny. Rozważając ten problem, trzeba najpierw zapytać, czy ta Najwyższa
Idea jest ściśle określona. Przełęcki twierdzi, że poznanie o treści ściśle określonej jest
także w sposób równie określony wyrażalne. Kwestionowanie tego opierałoby się na
nie dość konsekwentnym odróżnianiu przedmiotu poznania od treści poznania. We

dług Przełęckiego określona treść nie może być niewyrażalna, natomiast, jak przy
puszcza, mówiąc o treści niewyrażalnej w sposób ścisły, tak naprawdę mamy na myśli
treść nie w pełni określoną, (por. M. Przełęcki, P/a/oz? o M/ewyraźa/nćMc/ poznan/a
„Przegląd filozoficzny. Nowa seria", rocznik 1 1992, s. 78).
^ Por. E. Wolicka, dz. cyt., s. 110.
^ Mit stanowi tutaj jakby osobną część tekstu i domaga się skupienia uwagi na nim
samym, jako na odrębnej i znaczącej części. Cały zwrot poprzedzający wielki mit o duszy
w Fa/t/ro-y/e można traktować jako swoistą „meta-wypowiedź", która ustala nowy typ
wysłowienia obrazowo-metafbrycznego. Wypowiedź ta przenosi w nowy wymiar lite
racki i treściowo odsyła do „innego świata" (por. E. Wolicka, dz. cyt., s. 139).
Platon zastrzega jednak, że tylko filozof może tego dostąpić: „ (...) jedynie umysł
miłośnika mądrości otrzymuje skrzydła" (Platon, Fa/^/ro.y, 249 C, przełożył L. Regner,
Warszawa 1993).
^ Najbardziej znanym określeniem platońskim tego stwierdzenia jest słynna fraza
z Praw: „Bóg jest dla nas miarą wszystkiego bardziej niż jakikolwiek człowiek" (Pra
wa, IV 716 C).
Por. Platon, Fa/ć/ray, 247 D, Warszawa 1993.
W Fa/t/ray/e Platon podkreśla metafizyczny charakter Idei Najwyższej, podczas
gdy w (7czc/<? akcent pada na jej stronę aksjologiczną.
„Gdy zaś idzie o piękno, to — jakeśmy już mówili — ono jaśniało wśród tamtych
jako Byt (...)" (Pap/ros, 250 C -D , dz. cyt.).
'* Platon, Fa/^/ray, dz. cyt.
^ Por. G Reale, P/a/on a w.s/?ó/czay/iy cz/aw/cA, w: P/a/on. Nawa ńi/efpre/ac/a, Lu
blin 1993, s. 50-51.
" Por. W. Stróżewski, !Py%/a<%y o P/a/on/e, Kraków 1992, s. 86.
Platon, Pa/i.y/wo, t. 2, przełożył Władysław Witwicki, Warszawa 1991.
^ „ (...) i chociaż to jedno i drugie jest piękne, i poznanie, i prawda, to jednak, jeśli
Dobro będziesz uważał za coś innego i jeszcze piękniejszego od nich, będziesz uważał
słusznie (...) słusznie jest uważać te dwie rzeczy (tzn. wiedzę i prawdę — przyp. mój)
za podobne do Dobra, ale za Dobro samo uważać którąkolwiek z nich nie jest słuszne;
Dobro należy stawiać od nich wyżej jeszcze" (Pa;hfwo, 509 B).
Badacze Platona (np. W. Stróżewski) wskazują, że w tym całym opisie Dobra, analo
gia pozwoliła na uchwycenie momentów pozytywnych Dobra, natomiast ostatni etap
opisu ma wyraźnie charakter negatywny. Platoński opis miałby być początkiem nurtu
teologii negatywnej. Poza tym również w innych miejscach pism Platona możemy
spotkać negatywny opis. Na przykład w Fap/rayń? taki właśnie jest opis najwyższej
Istoty, która jest pozbawiona barw, kształtów i jest nieuchwytna.
^ Por. M Przełęcki, O /?/a/o/?^/ę/..., dz. cyt., s. 13.
'7 W F//c/?/e tak Platon o tym pisze: „Jeśli nie potrafimy ująć dobra w jednej postaci,
to chwyćmy je w trzy pojęcia: piękna, proporcjonalności i prawdy, i powiedzmy, że
stanowią jedność, i jedność tych trzech sprawia, że to jest dobro" (cyt. za: G. Kuryle
wicz, O
w agó/nayc/. ^o/ne/Harz &) %way/a 5, w: Tomasz z Akwinu, 7ra%/a'
o #oga, Kraków 1999, s. 472).
'* Platon stworzył filozoficzne pojęcie nawrócenia (per/agogńe), które to pojęcie przejęli
potem chrześcijanie (por. G. Reale, P/a/on a MHpa/czayny ćz/ow/e%, dz. cyt., s. 48).

^ Piaton, PaAyfwo, dz. cyt.
4" W swoich obecnych rozważaniach w znacznej mierze będę się opierał na anali
zach zawartych w pracy Karla Alberta, O
/?/ozo/?/, dz. cyt.
"'„Dlatego Eros jest w sposób konieczny filozofem. Ale jako filozof znajduje się on
między mędrcem a niewiedzącym" (t7cz?a, 204 B, cyt. za: K. Albert, dz. cyt., s. 18).
Platon, Ucz/a, 202 E, cyt. za: K. Albert, dz. cyt., s. 19.
*' Platon, tTczła, 210 E, w: tenże, D/a/og/, w przekładach Władysława Witwickiego,
Warszawa 1993.
Platon, dz. cyt.
Na ten moment szczególną uwagę zwraca K. Albert, który w swojej pracy O /?/a/a/Maw
/?/ozo/?/ pokazuje, że filozofii Platona nie można rozumieć jako nie
ustannego dążenia ku czemuś bezgranicznemu, co — jakoby — miałoby być istotą
filozofowania w ogóle. Według Alberta Platon inaczej rozumiał filozofowanie. Poj
mował on je jako proces, dążenie do celu, ale cel ten był osiągalny.
Por. J. A. Kłoczowski, T/ofno re//g/o.ya.y w /?o^zaA/waa/a zóaw/e/i/a, „Przegląd
filozoficzny. Nowa seria", rocznik VIIł, nr 2(30) 1999, s. 81-90.
"7 Por. L. Dupre, /any wy/w/ar, Kraków 1991, s. 21.
"" Rozumienie aktu religijnego przejmuję za Kłoczowskim (por. J. A. Kłoczowski,
a
Tamów 1994, s. 92-93)
Tak interpretuje ten fragment W. Stróżewski (por. tenże, W%/aa[y o P/a/on/e. Oa/a/og/a, dz. cyt., s. 56-57).
^ Platon, (Tcz/a, dz. cyt., 210 E.
J. A. Kłoczowski, dz cyt., s. 102.
^ Por. W. Stróżewski, dz. cyt., s. 108.
Por. W. Stróżewski, Zy/n/en/e / .ye/w, Kraków 1994, s. 302.
M. Przełęcki, 0/7/a/a/M%/ą/..., dz. cyt., s. 18.
^ Por. A. Kijewska, Af/jryczny /o/, „Znak" 1994, nr 12 (475), s. 85.
^ Por. K. Albert, dz. cyt., s. 39-40.
^ Tamże, s. 36.
^ Por. tamże, s. 34-39.
^ Por. tamże, s. 17.
L. Dupre, dz. cyt., s. 93.

WIARA CZY ROZUM?

Wstęp
Wydawać by się mogło, że człowiek, który zdecydował się w swo
im życiu iść ku Bogu, kieruje się albo wiarą albo rozumem. W pierw
szym przypadku celem tej drogi jest zazwyczaj Bóg miłosierny i spra
wiedliwy, w drugim — Absolut, Najwyższa Zasada i Sens wszystkie
go. Ale może da się zmierzać w stronę Boga nie wyłącznie za pomocą
wiary lub tylko przez rozum, ale dzięki jednemu i drugiemu równocze
śnie? To pytanie stawiali sobie filozofowie i teologowie chrześcijań
scy (i nie tylko oni) od samego początku'. Jednym z pierwszych, który
systematycznie opracował problem relacji między wiarą a rozumem,
był św. Augustyn. Posługując się filozofią neoplatońską oraz własną
teorią poznania doszedł do klasycznych wniosków — niegdyś filozo
ficznych, dzisiaj chyba bardziej teologicznych — creJe M/ ńi/e/ńgćM
oraz ńi/e/ńge M/
Człowiek wtedy dobrze wierzy, gdy rozumie
— i
wtedy dobrze rozumie, gdy wierzy. Wiara i rozum są
między sobą nierozerwalnie związane: wiara poprzedza rozum, nato
miast pewne zrozumienie poprzedza wiarę i tak jedno wspomagając
drugie prowadzą człowieka ku Bogu.
Rozważania na temat relacji między wiarą a rozumem Augustyn
zawarł zasadniczo w swoich młodzieńczych dialogach i pismach filo
zoficznych — tekstach o gramatyce, arytmetyce, geometrii, muzyce,
retoryce, dialektyce i filozofii. Późniejsze dzieła miały charakter bar
dziej teologiczno-polemiczny, choć również zawierały jego poglądy
filozoficzne. Często jeden dialog okazywał się kontynuacją drugiego,
a zagadnienie omawiane w kolejnym dziele już w jakiejś mierze było
obecne w poprzednim. Są to więc pisma w dużym stopniu powiązane
ze sobą, czyli mające zasadniczo wspólny cel — szukanie źródła do
bra, harmonii i prawdy w świecie.

W dialogu De orć/ńie Augustyn po raz pierwszy postawił wyraź
nie problem rozumu i autorytetu^. Jaki zachodzi między nimi stosu
nek? Przede wszystkim stosunek harmonijnej współzależności. Dia
log
Augustyn poświęcił tym sprawom, które najbardziej
pragnął poznać, mianowicie Bogu i duszy oraz szukaniu prawdy, bo
wiem droga do poznania Boga i duszy wiedzie poprzez poznanie praw
dy; poznanie istoty prawdy jest konieczne, aby osiągnąć rozumem Boga
i poznać duszę\ W tym dialogu Augustyn formułuje więc ontologiczną koncepcję prawdy. Traktat De MMAwor/a/f/ae ćwnMiae (O Aife^wfer/e/MćMe; ;&yzy) miał początkowo stanowić trzecią księgę dialogu
ale dzieło nie było ukończone. Zostało w postaci zwięzłych my
śli, często trudnych do odbioru przez czytelnika. Zresztą sam Augu
styn tak oto wyraził się o swoim traktacie w J?e;r<3c/a//oMe.y: „Nie wiem
jakim sposobem, wbrew mojej woli, dostała się ta księga w ręce ludz
kie. Jest ona tak ciemna z powodu zawiłych, a zarazem zwięzłych ro
zumowań, że i mnie męczy jej czytanie. Sam jązaledwie rozumiem'"*.
W tym dialogu Augustyn porusza również zagadnienie prawdy, stwier
dzając, że prawda tkwi w nas samych, w duszy^. De gnan^/a/ae
/nae jest pierwszym w filozofii chrześcijańskiej dziełem broniącym
duchowości duszy ludzkiej. Dialog De M ag u ro (O nauczycie/u) jest
rozmową Augustyna z synem Adeodatem. Omawiając zagadnienia gramatyczno-semantyczne (1,1-21), a następnie pedagogiczno-semantyczne (1,22-31), kończą debatę teorią poznania. Tutaj Augustyn nawiązu
je do dialogu Platona A/eno/i, używając takich terminów, jak „zapo
mnienie", „przypominanie". Do zdobycia prawdy o czymkolwiek (czyli
— aby wydać o czymś słuszne pojęcie) koniecznie potrzebny jest na
uczyciel, a tym Nauczycielem jest Chrystus — Prawda wewnętrzna^.
Sposób, w jaki naucza nas Nauczyciel, jest oświeceniem, o czym wspo
mina Augustyn we wcześniejszych dialogach. Tutaj zaś mówi o tym
wyraźniej.
Teoria iluminacji stanowi ośrodek filozofii Augustyna. Aby więc
zrozumieć jego poglądy o prawdzie, a przez to rozumową drogę do
Boga, trzeba będzie na początku krótko omówić kwestię iluminacji.
Dialog De ńóero arói/no (O wo/nę/ wo/f) Augustyn napisał, aby obro
nić Boga przed zarzutem, że od Niego, jako Twórcy wszystkich bytów,
pochodzi zło^. Jest to chyba jedna z pierwszych chrześcijańskich teodycei. Naczelnym zagadnieniem dialogu De /;óero
jest natura

i pochodzenie zła. W księdze drugiej Augustyn przeprowadza dowód
na istnienie Boga — droga od bytów niższych ku wyższym (neoplatonizm)". Naczelną ideą dialogu jest teza, oparta zresztą na danych Obja
wienia, że źródłem grzechu i zła jest wolna wola ludzka. Augustyn
przypisuje woli ogromne znaczenie: tylko wola może „pokonać" ro
zum oraz do niej należy wybór". Traktat De vera re/igione (O wierze
/7rawć/z;wę/) jest antymanichejski. Tutaj rozważania Augustyna doty
czą zasadniczo problemu prawdziwej religii, czyli problemu Boga,
Objawienia, eklezjologii, moralności oraz stosunku autorytetu do ro
zumu. Wreszcie traktat De na/Mn?
(O na/arze &*Ara) daje odpo
wiedź na pytanie, czy istnieje — jak twierdzili manichejczycy — pier
wotne, samoistne, substancjalne zło, a więc czy istnieją złe byty stwo
rzone. Augustyn daje zdecydowanie negatywną odpowiedź. Dość zręcz
nie atakuje manichejczyków, posługując się ich pismami. Łatwość, z ja
ką porusza się po doktrynie manichejczyków, tłumaczy się dziewię
cioletnim doświadczeniem Augustyna jako niegdysiejszego adepta tej
sekty. Dobro jest dla Augustyna transcendentną właściwością bytu, zło
zaś brakiem dobra, a więc może istnieć tylko w rzeczy dobrej (z wyjąt
kiem dobra absolutnego)'". Zło jest brakiem, nie jest bytem, dlatego
nie trzeba szukać specjalnej jego przyczyny. Grzech, czyli zło moral
ne, pochodzi z pewnego rodzaju nicości woli.
Pisma młodzieńcze Augustyna sytuują się na pograniczu filozo
fii pogańskiej i chrześcijaństwa. Powstały wówczas, gdy autor, po
rzuciwszy manicheizm, przechodził na katolicyzm, a w poglądach
filozoficznych — na neoplatonizm. Augustyn wierzy w prawdziwość
nauki neoplatoników i nadaje jej chrześcijański kierunek poszuki
wania prawdy.
Droga do Boga — Rozum
Poznanie
Augustyn był przekonany, że aby poznać prawdę o Bogu i o so
bie, człowiek musi uczestniczyć w Prawdzie bytującej. Inaczej mó
wiąc, aby formułować trafne pojęcia oraz wydawać prawdziwe sądy
na temat Boga i duszy, człowiek musi je gdzieś znajdować. Przecież
sam ich nie tworzy: „Jeżeli dusza nie może łatwo wrócić do spraw
dawniej pomyślanych, ponieważ od dłuższego czasu zajmuje się czym

innym, to nazywamy to zapomnieniem łub brakiem wprawy. Lecz
gdy sami rozumujemy łub gdy szukamy odpowiedzi (...), to znajdu
jemy ją nie gdzie indziej, ałe w naszej duszy. Znajdować zaś — to
nie to samo, co wykonywać łub tworzyć. W przeciwnym bowiem
razie dusza, poznając w czasie rodziłaby prawdy wieczne"". Skąd
więc dusza bierze prawdy wieczne? Wcześniej w diałogu Afenon na
to pytanie odpowiedział Płaton swojąteoriąrew^^ee^c/7: dusza przy
pomina sobie to, co kiedyś wiedziała, a po zjednoczeniu się z ciałem
zapomniała. Augustyn, będąc niewątpłiwie pod wpływem Płotyna,
znacznie zmodyfikował tę teorię. Już w óbń/o/rwfac/: mówił, że ro
zumem poznajemy w podobny sposób zarówno Boga, jak i różne
twierdzenia geometryczne. A umożłiwia to sam Bóg, który — po
dobnie jak słońce — istnieje, świeci i oświeca, jest, daje się poznać
rozumowi oraz umożłiwia poznanie innych rzeczy^. Rozum posiada
jakby coś podobnego do łudzkich oczu, które ogłądają światło po
chodzące od Boga: „Umysł bowiem ma jakby oczy: są nimi wewnętrz
ne zmysły duszy, a niewątpłiwe prawdy nauk są niby przedmiotami,
które musi oświecić słońce, aby stały się widziałnymi, jak na przy
kład ziemia i inne rzeczy ziemskie. Sam zaś Bóg jest tym, który oświe
ca"^. A więc człowiek sam nie tworzy prawdy, tyłko ją znajduje.
Gdzie? Augustyn bardzo często mówi o „mistrzu wewnętrznym" du
szy, który poucza rozum o prawdzie. W ten sposób dusza uczy się'".
Jednak augustyńskie „przypominanie" różni się od płatońskiego tym,
że dusza „przywołuje", „uaktualnia", „przypomina" sobie nie to, co
kiedyś wiedziała a zapomniała, łecz to, o czym pouczył ją teraz łub
kiedykołwiek w tym życiu „mistrz wewnętrzny". Mistrzem wewnętrz
nym pouczającym rozum jakby przez oświetlenie jest sam Bóg'^.
Pomysł teorii głoszącej, że Bóg jest światłem, Augustyn zaczerpnął
z prołogu Dwange/a św. Jana oraz z
tegoż Apostoła. „Jest to
światłość, którą w oczy dusz naszych złewa owe tajemnicze Słońce.
Od Niego pochodzi każda myśł prawdziwa (...), prawda ta jest Bo
giem samym"'^. Rozpoczynając &)ńVoAwfa, Augustyn opowiada, że
długo sam ze sobą rozstrzygał różne zagadnienia, aż nagłe z głębi
duszy odezwał się do niego głos, który później wytłumaczył wiełe
trudnych spraw'?. W diałogu De Afag^/ro Augustyn ostatecznie roz
wija doktrynę o „mistrzu wewnętrznym": „A ten, kogo się radzimy,
jest nauczyciełem: jest to Chrystus, o którym powiedziano, że miesz

ka w wewnętrznym człowieku'", On jest niezmienną Mocą Bożą i od
wieczną Mądrością (...). A jeżeii mylimy się, to nie z winy wewnętrz
nej Prawdy (...), przyznajemy zaś, że radzimy się tego światła, gdy
chodzi o rzeczy widzialne, aby nam je pokazało w tej mierze, w jakiej
zdołają widzieć nasze oczy"'*\ Prawda jest więc zawsze dla nas do
stępna dzięki mistrzowi wewnętrznemu, który nam ją ukazuje. Choć
światło Boże jest stale w naszej duszy obecne, jednak żeby nastąpiło
oświetlenie rozumu, dusza musi mieć oczy, patrzeć i widzieć^. Umysł
nieoświetlony jest jak człowiek w jaskini z dialogu Platona, pogrążo
ny w ciemnościach. To, co widzi, to tylko cienie^'. Warto również do
dać, że Augustyn nie przypisywał iluminacji pochodzenia nadprzyro
dzonego, tylko uważał ją za coś jak najbardziej naturalnego dla czło
wieka. Istotą bowiem ludzkiego umysłu jest bycie podmiotem przyj
mującym Boże oświecenie. W tym kontekście Bóg potrzebny jest po
to, aby umysł prawidłowo funkcjonował, gdyż człowiek jako obdarzo
ny rozumem, z natury rzeczy jest bytem oświeconym przez Boga^.
Ponadto, aby oglądać prawdę, niepotrzebne są zmysły ani ciało: „Ro
zum jest spojrzeniem duszy, którym ona sama, a nie poprzez ciało ogląda
prawdę. Rozum jest albo oglądaniem prawdy bez pośrednictwa ciała,
albo samą prawdą, którą się ogląda"^. Jaki jest więc cel oświecenia
Bożego? Na pewno nie jest nim pouczenie nas, czym jest człowiek,
dom, łuk czy stół, bo tego wszystkiego uczy nas doświadczenie. Nato
miast nie uczy nas ono, jaki powinien być cały człowiek, idealny dom,
doskonały łuk czy najwłaściwszy stół — i to właśnie odkrywa oświe
cenie. Stąd wynika, że za pomocą iluminacji umysł tworzy nie pojęcia,
jak arystotelesowski umysł czynny, lecz wydobywa on prawdę, która
zostaje mu niejako ukazana. Prawdę widzimy jednak nie tylko przez
Boga, lecz i w Nim. Czyli widzimy prawdę w samej prawdzie boskiej,
a jej widok pozwala nam z kolei pojąć prawdy w nas samych^. Trzeba
dodać, iż Augustyn nie pojmował widzenia prawdy Bożej^ dosłow
nie, tylko przenośnie, jak i samą iluminację. Bowiem owo widzenie
wyraża to, co niewyrażalne.
Tak więc celem iluminacji jest udostępnienie człowiekowi wszel
kiej prawdy: o Bogu, o drugim człowieku, a przede wszystkim o sobie
samym. Po tej analizie należy zobaczyć, jak Augustyn pojmował praw
dę. To ważna kwestia, gdyż posiadanie prawdy jest dla Augustyna ko
niecznym krokiem na drodze rozumu do Boga.

Prawna
Pogląd, iż nie można niczego prawdziwie poznać oraz że o ni
czym nie można mieć jakiejkolwiek wiedzy, głosili w swoich czasach
akademicy z tzw. drugiej lub sceptycznej Akademii^'. Augustyn zde
cydowanie sprzeciwił się tym poglądom akademików. Choć sam prze
szedł przez fazę sceptycyzmu, odszedł od tej doktryny, a w /?e/rac;a/tanay podtrzymuje wszystkie swoje poglądy przeciw sceptycyzmowi.
Jest przekonany również od strony praktycznej, że człowiek, który
mniema, iż nie można znaleźć prawdy, jest leniwy, gnuśny i nie chce
niczego szukać ani pytać^. Najpierw Augustyn chce się przekonać, że
prawdę jednak można znaleźć. „Toteż dopóki się nie przekonam,
że prawdę można znaleźć, tak jak oni [akademicy] przekonali się, że to
jest niemożliwe, nie odważę się szukać i nie mam żadnego poglądu,
którego bym bronił'^*. Dla Augustyna jest czymś oczywistym, że aby
udowodnić istnienie Boga rozumem, najpierw trzeba gruntownie od
rzucić sceptycyzm; w ten sposób odpowiedzieć tym, którzy twierdzą,
że niczego wykazać nie można^. Akademicy przeczą sami sobie: mó
wiąc, że nie osiąga się nigdy żadnej wiedzy w filozofii, muszą być
przekonani (nawet jeżeli nie chcą), iż ten ich pogląd jest prawdziwy,
a więc mają przynajmniej jedno twierdzenie prawdziwe. Ale taki fakt
przeczy treści owego twierdzenia^. Jak możemy poznać lub udowod
nić, że istnieje świat i wszystko, co w nim się znajduje — pyta akade
mik — przecież zmysły zwodzą. Wszyscy więc mamy tylko złudzenia.
Ale jeżeli nawet to, co postrzegamy wokół jest złudzeniem — odpo
wiada Augustyn— to jednak jest to pewne wrażenie, które mamy i które
nazywamy światem. Jeśli ktoś mówi, że nie jest to światem, ten wsz
czyna spór o nazwę, a nie o wiedzę. Zatem nikt nie może podważyć
faktu, że mamy przynajmniej złudną — jak sądzą akademicy — ale
jednak wiedzę^'. Jeżeli więc akademicy uważają, że rzeczywiste ist
nienie świata nie jest pewne ani prawdziwe, a tylko prawdopodobne,
to muszą przyznać, iż jest prawdą, że mamy prawdziwe samo w sobie
poznanie zmysłowe^.
Czym dla Augustyna jest prawda? Nie jest ona prawdopodobień
stwem ani wiarygodnością. Akademicy mówią, że kierują się w życiu
tym, co jest podobne do prawdy, czyli prawdopodobieństwami. Augu
styn jest ciekaw, jak można powoływać się na prawdo-podobieństwo,
czyli na coś, co jest podobne do prawdy, jeżeli się nie zna samej praw

dy. To tak, jakby ktoś twierdził, że ten oto człowiek jest podobny do
swego ojca, a ojca nie znał". A więc, aby okreśłić to, co jest choćby
tyłko prawdopodobne, trzeba najpierw znać to, co jest prawdziwe. Z kołei, żeby znać to, co prawdziwe, trzeba znać prawdę. W
Rozum pyta, czy prawda jest czymś innym od tego, co nazywamy praw
dziwym. Augustyn odpowiada twierdząco'*. Prawda jest czymś wy
ższym od prawdziwego, gdyż coś jest prawdziwe dzięki prawdzie. Jeżełi nawet coś prawdziwego ginie, to nie znaczy, że razem z nim ginie
prawda". W takim razie można zapytać, gdzie znajduje się prawda.
Jeżełi wszystko, co istnieje w świecie, znajduje się w pewnej prze
strzeni i czasie, to prawda nie może przebywać w przestrzeni, bo nie
jest żadnym ciałem. Wobec tego nie ma jej w rzeczach śmiertelnych
— gdy te giną, ona pozostaje; jest i nie może nie być. Istnieje ona
w tym, co jest nieśmiertelne. Właściwie tylko coś nieśmiertelnego jest
prawdziwe, zaś to, co jest nieprawdziwe — nie jest"'. A zatem prawda
jest nieśmiertelna, wieczna, niematerialna i rzeczywiście istnieje, czy
li jest bytem. Ponadto Augustyn twierdzi, że jest ona niezależna od
świata, a ściśle — od umysłu ludzkiego. W tym miejscu warto przyto
czyć fragment z
Jeżeli świat ten będzie istniał wiecznie, czy prawdziwe jest twierdzenie,
że świat ten będzie istniał wiecznie?
Któż by w to wątpił?
A jeżeli przestanie istnieć? Czy nie tak samo prawdziwe jest twierdzenie,
że świat przestanie istnieć?
Tak samo.
/?ozM/77. A co się stanie, kiedy już zginie, jeżeli ma zginąć? Czy nie będzie wtedy
prawdziwe zdanie, że świat zginął? Jak długo nie jest prawdą, że świat
zginął, tak długo świat istnieje; jest więc niemożliwe, żeby świat zginął,
a jednocześnie nie było prawdą, że zginał.
I na to się zgadzam.
/?ozM/w. A jak uważasz, czy coś może być jeszcze prawdziwe jeżeli nie istnieje
prawda?
To niemożliwe.
/?ozMM7. Prawda będzie zatem istniała, choćby nawet świat zginął.
/łMgM.T/y/7. Nie mogę zaprzeczyć.
Rozum. A jeżeli sama prawda zginie? Czy nie będzie wówczas prawdziwe
twierdzenie, że prawda zginęła?
/ługŁ/jryn. Temu także nikt nie może zaprzeczyć.
Rozum. A przecież nie może ono być prawdziwe, jeżeli prawda nie istnieje.
y4MgM,T(y/7. Już poprzednio się na to zgodziłem.
/?ozM/77. A zatem prawda nie może przestać istnieć'?.

Gdzie więc mamy szukać tej nieśmiertelnej i wiecznej prawdy?
Tylko w czymś, co samo jest nieśmiertelne. Dla Augustyna czymś nie
śmiertelnym w świecie jest tylko dusza ludzka, bowiem tylko ona może
znajdować w sobie samej prawdy wieczne, oczywiście za pomocą
oświecenia. Są nimi przede wszystkim umiejętność i sztuka^, czyli
rzeczy ponadczasowe. Dusza, będąc śmiertelną nie mogłaby mieć w so
bie tych wiecznych prawd^. A zatem prawdy należy szukać w sobie,
w swojej duszy. Te prawdy bowiem tam są, choć dusza może nie czuć
ich obecności"". „Nie wychodź na świat, wróć do siebie samego: we
wnętrzu człowieka mieszka prawda""'. Dusza zaś sama nie rodzi tych
prawd, są one w niej od początku, ale też nie przypomina sobie, tylko
jak było powiedziane wyżej, znajduje je za pomocą oświetlenia. Dla
tego można stwierdzić, że prawdy wieczne pochodzą od Boga. Dla
Augustyna, który uważał, że wszelka prawda jest poznawalna, było
oczywiste, iż prawdą jest to, co istnieje i co można poznać: „Prawdą
jest każda rzecz, która jest w rzeczywistości taka, jaką się wydaje temu,
kto chce i może ją poznać""^ Inaczej mówiąc — prawdziwym (czyli
takim, co jest dzięki prawdzie) jest wszystko, co istnieje, to zaś, co nie
istnieje, nie jest prawdziwym.
w/A/
K/, (yMoaf
— jest to sformułowanie ontologicznego pojęcia prawdy. Przy okazji
udowodnienia nieśmiertelności prawdy, Augustyn udowadnia nieśmier
telność duszy: prawda jest cechą duszy, bo podmiot nie może zginąć,
a jego cecha pozostać"".
Warto zauważyć, że Augustyn nie wyjaśnił, w jaki sposób w stwo
rzonej duszy istnieją wieczne prawdy"^. Posługiwał się bowiem filozo
fią neoplatońską. Plotyn, jak wiadomo, nie podejmował problemu stwo
rzenia. Pochodzenie istot niższych od Jedni wyjaśniał za pomocą emanacji, stąd dusza była dla niego czymś boskim. Dlatego też twierdze
nie, iż dusza zawiera w sobie odwieczne prawdy, nie stwarzało żad
nych problemów.
Streszczając naukę Augustyna o prawdzie trzeba powiedzieć, że
prawda jest tym, co istnieje rzeczywiście i niezależnie od umysłu po
znającego. Cechuje ją niezniszczalność i niezmienność oraz to, że na
rzuca się samemu umysłowi z konieczności. Prawda sama w sobie jest
wieczna, bo nawet gdyby przypuścić, że zginęła, to zdanie „prawda
zginęła" byłoby prawdziwe, a do tego, by cokolwiek było prawdziwe,
musi istnieć prawda. Prawdy nie możemy zobaczyć zmysłami, nie roz-

poznamy jej w rzeczach, ani się jej nie nauczymy od kogoś. Musimy
tyiko zagłębić się w sobie i tam, dzięki iluminacji, znaieźć odwieczne
prawdy. Wiełość prawd z konieczności wskazuje na istnienie jednej
prawdy — poszczególne prawdy są odbiciem jedynej i wiecznej praw
dy. Prawda oznacza wszystko to, co istnieje:
ay; Mf,
A ponieważ wszystko, co istnieje stworzył Bóg, prawda nie może mieć
innego źródła poza Bogiem. W ostatecznej konsekwencji prawda utoż
samia się z najwyższym Bytem — Bogiem^. Szukając prawdy, szuka
my ostatecznie Boga.
ćMAryc/e Fog#
Czy wystarczy szukać Boga, aby być szczęśliwym? Augustyn uwa
ża, że nie wystarczy, gdyż szczęście daje dopiero posiadanie Boga"". Bóg
oczywiście chce, aby Go szukano, człowiek poszukujący nie czyni tym
samym nic złego. Mówiąc inaczej: nie każdy, kto dobrze żyje i spełnia
wolę Bożą, Boga posiada. Ma jednak Boga już „przychylnego sobie"^,
czyli ma łaskę Bożą, choć nie jest jeszcze szczęśliwy. A zatem wygląda
na to, że człowiek szukający Boga jest nieszczęśliwy. Aby ten problem
właściwie zrozumieć, Augustyn tłumaczy na czym polega szczęśliwość.
Otóż jest ona pełnią umysłu, bez której nie ma mądrości. Mądrość z ko
lei posiada pewną miarę — uwalnia umysł od wszelkiego zbytku oraz
od zacieśnienia: „gap/en//# ;g;?Mr p/em/Mć/o, p/em/Mć/tne
wioMądrość taka jest Mądrością Bożą, a z Objawienia wiemy, że
Syn Boży jest ową Mądrością^'. Sam powiedział o sobie, że jest Praw
dą^. Prawda pochodzi od Miary najwyższej, Miara zaś od niczego nie
pochodzi. „Szczęśliwy jest zatem każdy człowiek, który przez Prawdę
doszedł do Miary n ajw y ższej"^ . Posiadanie Boga polega więc na ujmo
waniu Go myślą, a stąd na radowaniu się Nim. Szczęśliwość, tak jak ją
pojmuje Augustyn, jest nieodłączna od poznania. Sam Bóg przecież to
powiedział: „A/aec a?/ aM/ew
ge/erna, a/ cogMaycan/ /e Fo/M/Myenaw
Jak zatem dosięgnąć Boga, skoro jedynie On jest przedmiotem
naszej szczęśliwości? Najkrótszą drogą jest wiara w Niego. Również
rozumem można Go osiągnąć. O ile dzisiaj dowód na istnienie Boga
jest ignorowany i uważany za zbędny i mało efektywny, to dla Augu
styna rzecz ma się przeciwnie — wykazanie istnienia Boga jest dla
niego tak łatwe, że zajmowanie się tym wydaje się niekoniecznie. Idea

Boga, podobnie jak prawda, dzięki oświetleniu jest powszechna i na
turalna. Jedynie umysł ludzki może się na nią zamknąć, dlatego nie
wierzący lub nieznający Boga sami ponoszą winę za ten stan^. Takim
ludziom Augustyn chce najpierw wykazać prawdziwość Pisma Świę
tego, pouczającego o Bogu, w przekonaniu, że tylu świadków — auto
rów Ksiąg natchnionych — nie mogło się mylić^. Dopiero potem, gdy
człowiek uwierzy owemu autorytetowi, jakim jest Pismo Święte, moż
na dowodzić racjonalnego charakteru wiary. Nawet prorok mówi: „Je
żeli nie uwierzycie, nie z ro z u m ie c ie " ^ . Taka postawa jest typowa dla
filozofii Augustyna: wszystkie twierdzenia, nawet dowód na istnienie
Boga, nie odstępuje od zasady
Można zapytać:
czyżby pewność istnienia Boga można było oprzeć tylko na wierze?
Dla Augustyna rozum jest zdolny udowodnić samodzielnie, bez Obja
wienia, istnienie Boga — zrobili to już filozofowie pogańscy. Jednak
po grzechu pierworodnym najkrótszą i najpewniejszą drogą jest droga
wiary. Rozum idąc za wiarą nie gubi się, lecz odwrotnie — odnajduje
właściwą sobie drogę. Wiara bowiem nic nie odejmuje od rozumo
wych dowodów na istnienie Boga^; raczej pomaga odkryć ich racjo
nalność.
Aby udowodnić istnienie Boga, najpierw trzeba ustalić pewność
własnego istnienia. Wiem, że istnieję — to jest najbardziej oczywista
wiedza; jeżeli zaś jest fałszywa, to mylę się, a żeby się mylić, trzeba
istnieć^. A w i ę c e r g o
Zatem człowiek przekonuje się, że
jest. Oprócz tego wie, że żyje. Aby wiedzieć, że się istnieje i żyje,
trzeba poznawać. Istnienie, życie i poznanie — które z nich jest naj
wyższe? Może być istnienie bez życia i poznania, na przykład istnienie
kamienia. Nie obejdzie się życie bez istnienia, ale nie musi mieć po
znania; przykładem roślina. Poznanie natomiast nie może się obejść
bez istnienia i życia, tu przykładem zwierzęta i człowiek. W ten spo
sób z tych trzech pojęć najwyższym jest poznanie^'. Poznawać — to
znaczy odczuwać, ujmować własności rzeczy. Niektóre własności są
ujmowane poszczególnymi zmysłami (barwa, smak itd.), inne —
wszystkimi od razu (wielkość, okrągłość itp.). Coś więc te zmysły łą
czy — to, co jest we wnętrzu człowieka, ale mniejsze od rozumu (bo
i nierozumne zwierzęta podobnie spostrzegają), a wyższe od zmysłów
zewnętrznych. Jest to jakiś zmysł wewnętrzny^. Ale zmysły nie wie
dzą o tym, że poznają. Wie o tym tylko rozum, dlatego poznanie składa

się z trzech elementów: zmysły zewnętrzne, zmysły wewnętrzne, ro
zum*^. Zmysł wewnętrzny kieruje i sądzi zmysł zewnętrzny, stąd jego
wyższość. Rozum natomiast obejmuje i sądzi zmysł wewnętrzny.
W człowieku więc nie ma nic większego od rozumu*"*. Wobec tego po
wstaje pytanie: czy w ogóle istnieje coś wyższego od rozumu? Jeżeli
nie, wtedy przekroczenie rozumu oznacza przekroczenie człowieka,
a zatem — jak się wydaje — osiągnięcie Boga. Augustyn spostrzega
jednak, że to coś większego od rozumu niekoniecznie musi być Bo
giem. Poszukiwanie ma na celu byt konieczny, niezmienny, wieczny;
taki, od którego nie ma nic większego. Aby ten byt osiągnąć, trzeba
przekroczyć w człowieku coś takiego, za czym może się znajdować
tylko Bóg. W dialogu De
Ewodiusz mówi do Augusty
na: „Jeżeli zdołam znaleźć coś doskonalszego niż najlepsza część mo
jej duszy^, nie mogę twierdzić zaraz, że to Bóg. Uważam bowiem, że
Bogiem należy nazywać nie tę istotę, która przewyższa mój rozum,
lecz taką, której nic nie przewyższa"*^. Przed takim poszukiwaniem
otwiera się tylko jedna droga, prowadząca przez prawdę. Szczególny
mi cechami prawdy, jak już było mówione, są konieczność, niezmien
ność i wieczność. Ale skąd prawda ma te cechy? Można by sądzić, że
prawda pochodzi od rzeczy, w których odkrywają ją nasze zmysły. Praw
da jednak jest wyższa od rozumu, dlatego że rozum sądzi nie ją, lecz
według niej. To, co prawdziwe, jest prawdziwe wiecznie i trwa w nie
zmienności, zaś myśl, która chwyta prawdę, bierze ją tylko na pewien
czas. Stąd prawda jest niezależna od umysłu, rządzi nim i przekracza
go"?. Odkrywając transcendencję prawdy, myśl odkrywa zarazem ist
nienie Boga, ponieważ to, co widzi ponad człowiekiem, jest wieczne,
niezmienne i konieczne, czyli ma cechy przysługujące jedynie Bogu.
Mówi Augustyn do Ewodiusza: „Zgodziłeś się, że jeżeli udowodnię, iż
istnieje byt wyższy od naszego rozumu, uznasz w nim Boga, pod wa
runkiem, że nie ma już niczego wyższego nad tym bytem"**". Augustyn
po prostu utożsamia prawdę z Bogiem: „Obiecałem, jeśli pamiętasz,
że udowodnię ci istnienie bytu wyższego niż nasz rozumny umysł. Oto
jest nim sama prawda. Obejmij ją jeśli zdołasz, raduj się nią i rozko
szuj się w Panu""". Myśl, widząc prawdę, widzi w niej prawo wyższe
od siebie i naturę niezmienną, która jest Bogiem: pierwszym Życiem,
pierwszą Istotą, pierwszą Mądrością?". Aby uniknąć nieporozumienia,
trzeba tu odróżnić Prawdę od prawd. Nasz umysł osiąga prawdy, ale ich

nie może wytłumaczyć rozumem, i to zmusza do przyjęcia istnienia świa
tła, które go oświeca: Prawdy wiecznej i niezmiennej, która jest Bo
giem. Prawda nie szuka, lecz jest szukana. Ona po prostu istnieje^'.
Taka jest w istocie droga, po której idzie dusza szukająca Boga.
Najważniejszym punktem przeprowadzonego dowodu jest niewątpli
wie ostatni, w którym jedyną wystarczającą przyczyną prawdy wi
docznej dla myśli jest Bóg. Dla Augustyna punktem wyjścia dowodu
może być każda prawda, a zwłaszcza ta, która jest pierwszą i podsta
wową dla nas — że istniejemy. Nawet błądzenie świadczy, że jeste
śmy, stąd robiąc pewien skrót w dowodzie można wyprowadzić pra
wie paradoksalną tezę: „Mylę się, więc Bóg istnieje". Oczywistość
istnienia myśli zawiera oczywistość istnienia Boga. Nie można, jak
widać, odróżnić u Augustyna zagadnienia istnienia Boga od zagad
nienia poznania. Dowód Augustyna nie wychodzi poza obręb wła
snej myśli, nie musi (chociaż może) odwoływać się do świata ze
wnętrznego, stąd można by go nazwać dowodem psychologicznym,
w odróżnieniu od dowodu kosmologicznego, w którym dla przepro
wadzającego ów dowód kamieniem węgielnym jest wgląd nie w sie
bie samego, lecz w świat zewnętrzny, a zdrowy rozsądek z góry za
kłada realne istnienie tego świata. O ile dowód kosmologiczny po
stulował, że istnienie Boga nie może być dla nas oczywiste, możemy
poznać Jego istnienie tylko a
ze skutków (redukcja), to
dla Augustyna istnienie Boga staje się oczywiste^, gdyż musi On
być przyczyną wszystkiego, co istnieje, czyli jest prawdziwe (deduk
cja)^. Augustyn dowodzi istnienia Boga nie tylko skupiając się w so
bie, lecz także opierając się na zasadzie przyczynowości w świecie
zmysłowym^. Jednak nie jest to jakby druga, inna droga do Boga,
tylko — jak sugeruje E. Gilson — jest to integralna część jednego,
wielkiego dowodu^. Dochodząc rozumem do celu, myśl nie musi się
tego celu trzymać, wracając więc wstecz i zatrzymując się na każ
dym etapie, stwierdza, że w każdym z nich można już było odkryć
cel. Wtedy to dowód jakby rozdrabniał się na ułamki, z których każ
dy sprawia pozór dowodu samodzielnego. W pełni usprawiedliwio
ny może być tylko wtedy, gdy w całym dowodzie znajduje się na
swoim miejscu. Później Wiktoryni i Bonawentura, opierając się na Au
gustynie, widzieli we wszechświecie jakby zwierciadło, w którym
myśl widzi, a nawet musi widzieć odblask Boga. Trzeba więc przy

znać, że porządek świata oraz jego piękno stanowi część augustyńskiego dowodu na istnienie B o g a ^ .
Droga do Boga — Wiara
Czy w

w ia ra ?

Wiara dia Augustyna jest niewątpliwie darem Bożym, a jedno
cześnie czymś naturalnym w życiu człowieka. Teoretycznie człowiek
zaczyna swoje poznanie rzeczywistości od rozumu, ale przecież prak
tycznie wiele naszych poglądów, zwłaszcza w okresie dzieciństwa, jest
opartych wyłącznie na przyjęciu świadectwa innych: to wiara w istnie
nie dalekich miast, postaci historycznych itd. Wiara jest tak natural
nym, jak i koniecznym aktem myśli, że nie można sobie wyobrazić
ludzkiego życia, w którym nie odgrywałaby wielkiej roli. W praktyce
lepiej więc zaczynać od wiary. Lepiej bowiem jest wierzyć — by wie
dzieć, niż wiedzieć — by wierzyć. Nawet poznanie bezpośrednie nie
jest zupełne— wiara musi je uzupełniać. Jeżeli nam ktoś mówi o czymś
wprost, to musimy najpierw założyć (czyli uwierzyć), że mówi praw
dę. Stąd wynika, że nasza wiedza ma dwa źródła: (1) przez rzeczy,
których sami doświadczyliśmy oraz (2) przez rzeczy, o których zosta
liśmy uświadomieni za pośrednictwem kogoś. Dlatego też wiara jest
jeszcze jednym rodzajem wiedzy. Absurdem jest jednak mówienie, że
wiara jest irracjonalnym źródłem wiedzy, bowiem w całym naszym
życiu tak religijnym, jak i naukowym, a tym bardziej w codziennym,
przytłaczająca większość naszych przekonań wypływa z wiary. Augu
styn w przypadku takiej wiedzy nie mówi, że jest ona pośrednia — jak
potocznie można by sądzić, lecz iż jest prostą i zwykłą drogą do praw
dy. Tu pojawia się nauka Augustyna o aaiofyiecie. W dialogu De orcńne taką daje radę swoim przyjaciołom, którzy z nim rozmawiają: „Otóż,
aby osiągnąć wiedzę, musimy się opierać na dwóch czynnikach: auto
rytecie i rozumie. Chronologicznie autorytet wyprzedza rozum, logicz
nie zaś — rozum jest na pierwszym miejscu ( . . .). I tak, chociaż wydaje
się, że dla ludzi prostych skuteczniejszy jest autorytet ludzi stojących
na wyższym poziomie, rozum zaś bardziej odpowiada ludziom uczo
nym, to jednak — ponieważ każdy, zanim zostanie uczonym, najpierw
musiał być ignorantem, żaden zaś ignorant nie wie, w jakim stanie
powinien się przedstawić swym nauczycielom i jaki tryb życia będzie

sprzyjał nauce — wynika stąd, że bramy do przybytków wiedzy tym,
którzy chcą poznać jej wiełkie i niezbadane skarby, otwiera tylko auto
rytet"^. Zawierzenie autorytetowi to porzucenie ludzkiej pychy i przy
jęcie prawdy. Wśród licznych autorytetów, takich jak rodzice, inni lu
dzie, książki itp. na pierwszym miejscu Augustyn obrał sobie autorytet
Chrystusa. Nawet gdy był jeszcze pełen zapału i ufności do filozofii
platońskiej7", już autorytet Chrystusa był u niego na pierwszym miej
scu: „Nikt nie wątpi, że dwa czynniki są motorem naszego poznania —
autorytet i rozum. Ja przyjąłem jako stałą zasadę nie odstępować w żad
nym wypadku od autorytetu Chrystusa, bo nie widzę większego auto
rytetu. Tę zaś wiedzę, którą trzeba zdobyć przez subtełne rozumowa
nia (bo takie już mam usposobienie, że pałę się do poznania prawdy
nie tyłko przez wiarę, łecz także rozumem), spodziewam się znałeźć
na razie w szkołę Platona, a to nie sprzeciwia się naszej wierze"".
Wiara jest więc pierwsza, a intelekt idzie za nią. Chociaż tu trzeba
sprecyzować pewną rzecz. Mianowicie wiara, choć jest przed wszel
kim rozumowaniem, musi być najpierw pojęta przez rozum; umysł musi
wiedzieć, co to jest wiara. A więc przed wiarą istnieje pewne rozumie
nie tego, w co się powinno i chce wierzyć. I to jest wszystko, co rozum
zawdzięcza sam sobie. Późniejsze jego postępy będą się pojawiać wy
łącznie dzięki wierze.
/?e/aę/a między wńwTg a rozMmew
W swej ostatecznej formie doktryna augustyńska o stosunkach
między rozumem a wiarą zawiera trzy momenty: przygotowanie do
wiary przez rozum, akt wiary oraz zrozumienie treści wiary. Zatem
pierwszym warunkiem wiary jest rozum, bowiem tyłko istoty mające
rozum mają również wiarę. Czemu zatem nie można oczekiwać, aby
rozum sam przystąpił do swego zadania, obywając się bez pomocy
wiary? Augustyn nie może się zgodzić na taką perspektywę z wiełu
powodów: sprzeczności filozofów, sceptycyzmu, do którego one pro
wadziły, a zwłaszcza z powodu osobistego doświadczenia Augustyna
— wspomnienia własnych, młodzieńczych ambicji oraz ich niepowo
dzenia. Po co ciągłe rozpoczynać popełnianie tych samych błędów?
Wiara ustała jedność między łudźmi wszędzie dokąd sięga. Stąd nie
zawierzać tyłko rozumowi jest rzeczą naprawdę rozumną. Warto rów
nież podkreślić, że Augustyn nie chce w sprawie stosunku między wiarą

a rozumem oddzielić rozświetlenia myśli od oczyszczenia serca. Wia
ra jednocześnie oczyszcza i oświetla, przekształca całego człowieka.
Według Augustyna tylko człowiek prawy poszukując prawdy nie może
zbłądzić"". Wiara przekształca również myśl ludzką, która to za pomo
cą wiary otrzymuje zrozumienie. Ale musi to być wiara — jak uważa
Augustyn — nie tylko Bogu, lecz i w Boga. Czyli nie tylko słuchanie
Go, ale również pragnienie pełnienia Jego woli. Oznacza to połączenie
wiary z miłością do Boga. Bóg nie żąda od nas wiary jakiejkolwiek,
lecz takiej, która działa przez miłość"'. Tylko taka wiara ze swej natury
daje zrozumienie"^, bo jest ona poddaniem swego rozumu powadze,
i to powadze samego Boga"\ Dla Augustyna autorytet Boski, w odróż
nieniu od ludzkiego, jest prawdziwy, silny, najwyższy, każe nam nie
zatrzymywać się na zmysłach, lecz wznieść się do rozumu"".
Wiara więc pod wpływem miłości przechodzi w zrozumienie, ale
nie wolno jej mieszać z tym, co nazywamy naturalnym rozumem. Czym
byłby rozum bez wiary? Augustyn uważa, że ciągle miałby do prawdy
pretensje, za którymi dążą nieporozumienia, a wreszcie sceptycyzm.
Ostateczne osiągnięcie prawdy przez rozum jest możliwe tylko we współ
pracy z wiarą"s. Wiara jest tą, która szuka, rozum zaś tym, który znajdu
je. Wiara w Boga wyprzedza dowód na Jego istnienie, ale nie zwalnia
nas od przeprowadzenia tego dowodu. Przeciwnie: pobudza rozum do
odkrycia Jego istnienia. Augustyn jest przekonany, że do Boga prowadzi
nas Mądrość, ale nie osiąga się Boga bez Boga. Rozum znajduje Boga,
ale Bóg pokazuje, jak należy szukać: „Ojcze, bądź mi doradcą, Ty pokaż
mi ścieżkę, Ty dodaj mocy na drogę. Jeżeli przez wiarę znajduje Cię ten,
kto się do Ciebie ucieka, daj wiarę; jeżeli przez cnotę, daj cnotę; jeżeli
przez wiedzę, daj wiedzę. Pomnóż we mnie wiarę, pomnóż nadzieję,
pomnóż miłość(...). A szuka Ciebie dobrze każdy człowiek, któremu Ty
łaski szukania użyczysz'*"".
M/
płynie więc z poczucia
niezdolności człowieka, pozostawionego własnym siłom, do osiągnię
cia całkowitej pewności, bez której nie ma szczęścia. Przyczyną tej sła
bości jest grzech pierworodny, który zniszczył pierwotny stan umysłu.
Powrót do doskonałości możliwy jest jedynie dzięki pomocy Boga i dla
tego pierwszym krokiem na drodze do mądrości musi być wiara. Akt
wiary nie tylko nie jest czymś nierozumnym, lecz jest doskonale natural
ny, bowiem stale — jak już było mówione — go używamy. Krótko mó
wiąc, człowiek za pomocą wiary może osiągnąć Boga rozumem

M/ tn/e/Z/gaMi), ale żeby najpierw uwierzyć, trzeba wiedzieć, w co się
wierzy. Nie może to być ślepa wiara, lecz konieczne jest pewne zrozu
mienie, a więc /n/e/Z/go M/ cre&wn. Między wiarą a rozumem zachodzi
nie sprzeczność, lecz harmonijna współpraca i wzajemne wspomaganie
się. Wierzymy na przykład, że Bóg stworzył świat, że ten świat jest do
skonały, że Bóg istnieje, a jednocześnie chcemy to zrozumieć. Możemy
zaś to zrozumieć dzięki wierze, dzięki pomocy Boga^. „A nie pojmuje
Go [Boga] wzniośle ten, kto nie wierzy w Jego wszechmoc i bezwzględ
ną niezmienność ( ...). Starajmy się teraz z Bożą pomocą dojść do zrozu
mienia (.. .)s*. Zrozumienie przychodzi od Boga jako nagroda wiary. Kto
otrzymał już teraz zrozumienie, ma coś podobnego do widzenia, które
będzie jej nagrodą w życiu wiecznym. Dlatego i Jezus pouczał, że życie
wieczne polega nie na wierze, lecz jest poznaniem Boga, jedynego i praw
dziwego oraz posłanego przez Niego Jezusa Chrystusa"^. A do tych
którzy już uwierzyli mówił: „Szukajcie a znajdziecie'"**. „Bo jak wie
rząc w prawdę niepoznaną, nie można mówić, że się ją znalazło, tak też
nikt nie jest zdolny do znalezienia Boga, jeżeli przedtem nie uwierzy
w to, co ma potem poznać'"*'. Dlatego zgodnie z poleceniem Pana trzeba
szukać nieustępliwie, a On sam pokaże drogę do celu, o ile oczywiście
jesteśmy w stanie — jako istoty niedoskonałe i grzeszne — odkryć, ży
jąc na ziemi, ten rodzaj prawdy. Ale odwróciwszy się od spraw ziem
skich możemy mieć nadzieję, że tego dostąpimy^. Dla Augustyna jest to
pewna logiczna całość, której nie należy rozdzielać. Owszem, zrozumie
nie, wiara, rozum — są to różne sprawy i nie wolno ich utożsamiać. Ale
nie wolno ich też rozpatrywać niezależnie od siebie, dlatego że są ściśle
powiązane związkami przyczynowymi: aby rozumem dojść do Boga,
trzeba uwierzyć; aby uwierzyć, trzeba zrozumieć tę wiarę. Centralnym
punktem dla Augustyna jest wiara — ona mówi, co jest do zrozumienia,
ona też oczyszcza serce i pozwala rozumowi pojąć, co Bóg objawia.
Wiara, jak widać, nie jest ślepa, lecz ma charakter rozumowy.
Podsumowując rozważania Augustyna na temat relacji między
wiarą a rozumem, warto przytoczyć słowa z dialogu D e v e ra re/igZone:
„Sztuka uzdrawiania dusz, którą darzy nas Opatrzność Boża i niewy
czerpane dobrodziejstwo Boga, stopniowo i przystępnie daje nam po
znać swe najwyższe piękno. Udział w niej bowiem biorą autorytet i ro
zum. Autorytet pobudza wiarę i przygotowuje człowieka do posługi
wania się rozumem. Rozum prowadzi do zrozumienia i poznania. Jed

nakże autorytet nie może się całkowicie obyć bez rozumu, trzeba bo
wiem rozstrzygnąć, komu naieży wierzyć — a bez wątpienia najwięk
sze zaufanie budzi już poznana i jasna praw da"^.
Ce/ w/ary
Jaki jest według Augustyna ceł wiary? Czy jest ona argumentem
w rozumowym dociekaniu problemu Boga, jakby to można wywnio
skować z maksymy cre^/e a; /n;e///gćM? Na pewno nie, dlatego że przy
jęcie wiary ma nam umożliwić pełne zrozumienie; dlatego wiara nie
bierze na siebie roli, jaka przypada w udziale rozumowi. Augustyn nie
opiera swych wniosków filozoficznych jedynie na fakcie, że zostały
one zaczerpnięte z Objawienia. Prawdy wiary nie stanowią dla niego
argumentów w dowodzie. Dowodzenie leży wyłącznie w dziedzinie
rozumu. Filozof może wyjść z danych Objawienia, do czego Augu
styn, pomny swych wcześniejszych niepowodzeń, zachęca, ale patrzy
wtedy czy i w jakim stopniu treść danej wiary zgadza się z rozumem.
Dla teologa racją ostateczną w dowodzie jest odwołanie się do wiary,
dla filozofa pozostaje droga argumentacji rozumowej, nawet wtedy,
gdy bierze on za punkt wyjścia prawdy objawione. Jak widać, związek
wiary z prawdziwym poznaniem nie umniejsza konieczności wysiłku
rozumu ani nie ogranicza jego samodzielności w badaniu. Wiara u Au
gustyna ukazuje prawdy, ale ich nie wykazuje. Oświeca rozum i do
starcza mu przedmiotu, ale nie przesłanek dowodu, dlatego że nie jest
argumentem. Zasada creć/e M/ M?/e///ga.y nie deprecjonuje rozumu, wy
znacza jednak swoistą hierarchię duchowych władz człowieka okre
ślaną niekiedy jako prymat woli^.
Wiara ma także wyższy cel: ma zaprowadzić człowieka do mą
drości uszczęśliwiającej, czego rozum o własnych siłach nie potrafi.
Człowiek powinien zrozumieć wiarę, czyli ją poznać i za nią się opo
wiedzieć — i w tym jest pewne i niezawodne zbawienie^. Ci, którzy
otrzymują zrozumienie w oczekiwaniu na życie przyszłe, są po prostu
sprawiedliwymi chrześcijanami, którzy żyjąz wiary^.
Zakończenie
Dla Augustyna filozofia prawdziwa to filozofia chrześcijańska,
czyli taka, która oglądem umysłowym bada chrześcijańskie Objawie
nie^. Wobec tego filozofia grecka nie jest prawdziwa, choć z wielkim

wysiłkiem, po omacku szuka prawdy. W sposób sobie dostępny ukie
runkowuje rozum na tory dokładnego i rzetelnego poszukiwania, stąd
staje się oczywiste, że służy chrześcijańskiej mądrości. Ten fakt należy zawsze uwzględniać czytając dzieła Augustyna. Filozofii nie da się
oddzielić od Objawienia, filozofia bez Objawienia nie jest filozofią
prawdziwą, chociaż z tego wcale nie wynika, że Augustyn wyciąga
argumenty filozoficzne z wiary. Prawdziwa filozofia zakłada akt przy
jęcia porządku nadnaturalnego, który wyzwala wolę od ciała przez ła
skę, a rozum od sceptycyzmu przez wiarę. Specyfiką nauki Augustyna
jest to, że choć chaotyczna i z pewnymi brakami, stanowi zarazem
bardzo spójny system i jeżeli ktoś chce omówić dokładnie jakiś pro
blem z jego doktryny, musi koniecznie ująć go w świetle całej nauki
filozofa. Augustyn wielu myśli nie doprowadza do końca, prawie za
wsze robi większe lub mniejsze dygresje (na przykład w dialogu De
//óero
przeprowadza między innymi słynny dowód na istnie
nie Boga). Augustyn nie chciał zbudować gmachu, jak to uczynił To
masz z Akwinu. Jego celem było nie tyle systematyczne pouczanie
czytelnika, co rozpalenie w nim pragnienia Boga i chęci posiadania
Go. „Idzie o nasze życie, charakter, o duszę, która spodziewa się, że
pokona wszystkie niebezpieczeństwa fałszu, że pozna prawdę i wróci
do tego stanu, z którego wyszła i wtedy odniesie triumf nad namiętno
ściami i zapanuje nad nimi poślubiwszy umiarkowanie i w ten sposób
spokojnie powróci do nieba'""*.
Porównując dowód na istnienie Boga u Augustyna z drogami To
masza należy podkreślić, że nie wolno ich rozumieć w jednakowym
kontekście. Choć zdążają do tego samego Boga, nie idą tymi samymi
szlakami, ponieważ ani ich punkty wyjścia, ani punkty dojścia nie są
te same. Tomasz stara się udowodnić istnienie najwyższego bytu, czyli
aktu trwałego istnienia, podczas gdy Augustyn — jak zaznacza E. Gilson — „przede wszystkim chciał udowodnić konieczność wyjaśnienia
przez myśl owego niepełnego awe, które oglądamy w doświadczeniu,
przez najwyższe
Es\ye, to znaczy przez byt w pełni zasługujący na
miano bytu""".
Wiara i rozum w dochodzeniu do Boga są dla Augustyna jedna
kowo ważne i konieczne. Dlatego Augustyn nigdy nie określa jednego
bez drugiego, czyli nie rozgranicza ściśle teologii od filozofii. Filozo
fia jest w jego dziełach „wszędzie i nigdzie"'"". Dlatego nie było dla

Augustyna wielkim problemem — jak to jest w czasach nowożytnych
a zwłaszcza współczesnych, do dzisiaj w łącznie"*' — godzić te dwie
dziedziny, całe bowiem zagadnienie leży wewnątrz wiary. Ona mówi,
co jest do zrozumienia, oczyszcza serce i uzdalnia w ten sposób rozum
do zrozumienia tego, co Bóg objawia. Gdy Augustyn mówi o zrozu
mieniu, to zawsze mówi o zrozumieniu wiary — /n/e/Z/ge M/
Nauka św. Augustyna jest zachętą do indywidualnego wysiłku poznaw
czego i zachęca do wejścia na drogę doskonałości, która wiedzie czło
wieka do szczęścia.
' Por. Rz 1,20.
^ Pełne rozwinięcie tego zagadnienia nastąpiło w dziele Dc a/M/a/c crct/cn/z. Czym
jest autorytet dla Augustyna, będzie wyjaśnione niżej.
' Por.
I, 27.
* Rc/rac/a/zoncj, I, 5, 1.
^ Por. Dc aw/Mor/a/;7a/c anz/wac, IV, 5.
* Por. Dc Mag/.?/ro, XI, 38.
^Pogląd ten głosili manichejczycy.
*Niewątpliwie, w tym dowodzie ma swoje korzenie późniejszy dowód ontologiczny
św. Anzelma.
' Warto zauważyć, że z dialogu D c /Zócw arń/Zr/o sporo zaczerpnął dla swej doktry
ny Pelagiusz, a jednak Augustyn w /fc/rac/a/zoncy nie odwołał ani jednego zdania ze
swego dzieła.
Por. D c aa/ara
I, 23.
" Dc z/awar/a/z/a/c aaz/aac, IV, 6.
" Por. &?///a<7 M;a, I, 15.
"T am że,1,12.
" Terminy „przypominać", „uczyć się", a poniekąd i „poznawać" są zamienne u Au
gustyna, bowiem w istocie swej mówią o tym samym procesie.
"Trzeba pamiętać, że doktryna iluminacji jest tylko przenośnią, dlatego że przeciw
stawia się manichejskiej teorii, iż Bóg jest światłem cielesnym, zmysłowym (materia
lizm).
D c ńca/a w/a, IV, 35.
" Por. &t/;Vo<7M/a, I, 1, 1.
'"Por. E f 3 ,16-17.
Dc Afagz^/zia, IX, 38. Jak widać, analiza prawdziwego poznania kończy się w sys
temie Augustyna dowodem na istnienie Boga (o czym więcej będzie niżej) — i w tym
także teoria iluminacji różni się od platońskiej reminiscencji.
Por. 5*o/z7o^aza, I, 6, 12.
^'Por. tam że,1,23.
^ Z tego wynika, że Bóg jednakowo oświeca wszystkich ludzi: grzeszników i spra
wiedliwych, wierzących i niewierzących itd.
Dc zza/aor/a/z/a/c aa/mac, VI, 10.

3* Por. Da fara ra/ZgZana, XXXI, 58.
3' Czyli idei, pojęć Bożych.
^ Założycie! tzw. drugiej Akademii Arkezi!aos z Pitane (3 16-241), Kameades z Cy
reny (214-128) i in.
^ Por. Canłra i4ca^awZcaj, II, 23.
3* Tamże.
3" Por. tamże, III, 30.
Por. tamże, 111,21-22.
"Por. tamże, III, 11,24.
" Choć nie musi ono być prawdziwe jako kryterium prawdy umysłowej.
" Por. CanZra y4ca^a/wZca^, II, 7, 16; 19.
Por. ^a/Z/agaZa, I, 15, 27.
" Por. tamże, I, 15, 28.
^ Por. tamże, I, 15, 29.
"Tamże, II, 2, 2.
^ Por. Da Z/nwarZa/ZZaZa aaZwaa, I, 1.
" Por. tamże, IV, 6.
*"Por. tamże. Problem tzw. podświadomych stanów psychicznych w filozofii nowo
żytnej rozwinął Leibniz.
Da fara ra/ZgZana, XXXIX, 72.
'3 Sa/Z/aytaa, II, 5, 8.
Tamże.
^ Por. Ja/Z/a^aZa, II, 13, 33.
Zrobił to dopiero w XIII w. za pomocą arystotelizmu św. Tomasz z Akwinu, utoż
samiając prawdę z bytem oraz odróżniając prawdę w umyśle Bożym od prawdy w umy
słach ludzkich; tych ostatnich jest tyle, ile jest umysłów, nie są one wieczne i nie
zmienne, jak również nie są wrodzone, lecz nabyte poprzez zmysły (por. Stan/na 7%aa/agZca, 1-1, q.!6).
^ Por. tamże, II, 5, 8.
"7 Por. Da vara ra/ZgZaaa, XXXI, 57; Da óaaZa fZZa, IV, 35.
** Por. Da óaaZa fZZa, III, 22.
"'Por. tamże, III, 19.
'"Tamże, IV, 32.
" 1 Kor 1,21.
" J 14,8.
" Da óaaZa fZZa, IV, 34.
'<J 17,3.
" Por. Da /Zóara aróZZrZa, II, 2, 5.
** Por. tamże.
" Iz 7,9 (wg LXX); por. Da /Zóara aróZZrZa, II, 2, 6.
Por. Da /Zóara aróZZrZa, II, 15, 39.
''' Por. tamże II, 3, 7.
W filozofii nowożytnej kontynuatorem tego poglądu Augustyna jest niewątpliwie
Kartezjusz.
Por. Da /Zóara aróZZrZa, II, 3, 7.

^Por. tamże, II, 3, 8.
^ Por. tamże, II, 4, 10.
^ Streszczając drogę od dołu do góry: istnienie — życie — poznanie, a w poznaniu:
zmysły zewnętrzne — zmysły wewnętrzne — rozum.
^ C zyli rozum.
** D c //ócro ar/y//r/o, II, 6, 14.
^ Por. tamże, II, 12, 34.
Tamże, II, 15, 39.
''"Tamże, II, 13,35.
7" Por. Dc vcra rc/Zg/o/ic, XXX, 56 — XXXI, 57.
?' Por. tamże, XXXIX, 72.
Należy tu sprecyzować, że ta oczywistość istnienia Boga dla Augustyna nie jest
bezpośrednia, jak u Plotyna (stąd Plotyn nigdy nie przeprowadzał dowodu), lecz po
średnia, dlatego w węższym kontekście potrzebny dowód, a w szerszym — wiara w Bo
ga.
7^Augustyn nie dowodzi, że Bóg powinien istnieć, ale że istnieje. Tak samo, jak nie
dowodzi się, że siedem plus trzy powinno dać dziesięć, ale że je daje (por. Dc vcra
rc//g/<MC, XXXI, 58).
74 Por. Dc //ócro aró/;r/o, II, 17, 45; Dc /rMfMor/a//?a/c an/mac, VIII, 14; Dc na/ara
óo/a, 19.
7^ Etienne Gilson, W^pwwać/zcM/c ć/o naa/a jw/ę/cgo /lagaj/yna, PAX, Warszawa
1953,s. 19.
7'' Por. tamże, s. 20. W skrócie dowód wygląda następująco (za Gilsonem, tamże,
s. 23, 28): 1. wątpienie sceptyczne; 2. odsunięcie wątpienia przez Cog/;o; 3. odkrycie
świata zewnętrznego w poznawaniu zmysłowym i przekroczenie tego świata; 4. od
krycie świata pojmowanego przez prawdę i przekroczenie go, aby osiągnąć Boga. Lub
mówiąc inaczej: początkowe wątpienie — wezwanie wiary — oczywistość myśli —
duchowość duszy — transcendencja prawdy.
77 Dc or<//nc, II, 9, 26.
7* Por. Co/i/ra /tcać/cw/coj, I, 1,3.
7" Tamże, III, 20, 43.
"" Por. D c ^Man/Z/a/c an/zwac, IV, 33, 75.
"' Por. Ga 5,6.
"7 Por. SoMKytaa, I, 6, 12.
"' Por. D c orć/aic, II, 9, 26.
"4 Por. tamże, II, 9, 27.
MPorSo///o<7M/a, 1,6, 13.
Tamże, I, 1, 5-6.
"7 Por. D c ///?CMo ar/y/Zr/o, I, 2, 4.
""Tamże,1 ,2 ,5 .
""Por. J 17,3.
"" Mt 7,4.
"' D c //Z?c/io ar/y/Zr/o, II, 2, 6.
"7 Por. tamże.
"' Dc ycra rc//g/<Mc, XXIV, 45.

Tak zwany woluntaryzm Augustyna nie jest oddaniem całkowitej przewagi woli
nad rozumem. W porządku metafizycznym Augustyn wyklucza prymat woli nad rozu
mem zarówno u Boga, jak i u człowieka. Co zaś dotyczy porządku działania, to tu
aktywność rozumu, jak i całe postępowanie człowieka oraz skuteczność jego działania
zależy od woli. Prymat woli jest prymatem działania, a nie bytowania. Trzeba jednak
zwrócić uwagę, że nawet w działaniu, aby wola nie zwróciła się do złego, wybór musi
być rozumny. Woluntaryzm augustyński nie ma nic wspólnego z irracjonalizmem.
^ Por. De vera re//g/one, X, 19.
'"'Por. Ga 3,11.
''7 Por. D e vera redg/one, V, 8.
Coa/ra /łcadew/co^, II, 9, 22.
'''' E. Gilson, dz. cyf., s. 21.
Tamże, s. 318.
Por. Jan Paweł II, Encyklika F/deg e/ rado.

Dobrochna Dembińska

PLATON A ŚWIĘTY AUGUSTYN:
o roli rozumu,wiary i łaski
w poznawaniu (glosa)

Zestawienie w jednym numerze „Teofila" dwu tekstów rozważa
jących problem poznania: jednego na temat poznania w myśli Platona
i drugiego, na ten sam temat, analizowany na podstawie myśli św. Au
gustyna, uznać należy za traf bardzo szczęśliwy. Pozwala to bowiem
wyraźnie ukazać zarówno możliwe podobieństwa obu systemów, jak
i zasadnicze pomiędzy nimi różnice. Należy jednak przy tym uczynić
dość oczywistą konstatację, tę mianowicie, że żaden z omawianych
myślicieli nie pisał swoich dzieł z zamiarem stworzenia zwartego sys
temu, ani nawet ze szczególną troską o ich wzajemną spójność, toteż
poszukiwanie i odnajdywanie w tych dziełach konsekwentnych, ukła
dających się w koherentną całość rozwiązań obrazuje jedynie naszą
potrzebę i nasz do nich stosunek. Powoduje to określoną trudność wy
rażającą się współistnieniem bogactwa możliwych interpretacji, wy
mykających się sztywnej jednoznaczności, co prowadzi do dość szcze
gólnej sytuacji, w której każdy niemal czytelnik ma „swojego" Platona
i „swojego" Augustyna. I choć próby uzgodnienia różnych stanowisk
rzadko kończą się sukcesem, nie zwalnia to jednak od potrzeby reflek
sji nad tym, co danemu autorowi można przypisywać, a co jest raczej
obce jego myśli.
Oba przedstawione w „Teofilu" teksty łączy szczególna bliskość
rozważań. W obu pojawia się problem ostatecznego celu poznania;
w obu ów cel sytuowany jest poza rzeczywistością świata fenomenal
nego; w obu też mowa jest o tym, że można go osiągnąć jedynie dzięki
łasce, która jest darem; w obu wreszcie pojawia się osoba nauczyciela
i przewodnika, do osiągnięcia tego ostatecznego celu prowadzącego.
Nasuwa się więc pytanie: czy pomiędzy filozofią Platona, zatem filo-

zofią grecką, przedchrześcijańską, a chrześcijańską myślą Augustyna
nie ma żadnej zasadniczej różnicy? Czy obiegowa już formuła o platonizmie Ojców zawiera przekonanie, że wkroczenie chrześcijaństwa
w rozległy obszar świata antycznego przyniosło zmianę jedynie
w aspekcie religijnym, natomiast intelektualnie nie zaznaczyło się ni
czym szczególnym? Platonizm św. Augustyna, właśnie platonizm a nie
tylko powszechnie zaznaczany neoplatonizm, ujawnia się z niezwykłą
siłą przy lekturze jego dzieł. Zwłaszcza w rozważaniach z zakresu pro
blematyki poznawczej. On sam zresztą, w dziele O
Roży/w,
wyjawia jak bliska jest mu filozofia Platona i stwierdza, że Platon rozu
miał Boga w daleko idącej zgodności z chrześcijaństwem (VIII,5-6).
A jednak, dostrzegając bliskość platońskich poglądów i wiary chrze
ścijańskiej, nie sądzi, aby można było zatrzeć istniejące pomiędzy nimi
istotne różnice.
Według obydwu myślicieli najwyższy cel poznania istnieje poza
dziedziną przedmiotów materialnych i prowadzi do niego poznanie inne
niż zmysłowe. Żyjąc jednak w ciele i w materialnym świecie ogląda
nym za pośrednictwem cielesnych narządów zmysłowych, jest czło
wiek od tego ostatecznego celu — czy jest nim Bóg, czy też Idea Do
bra — oddalony niepomiernie. Jest niczym więzień w jaskini, ogląda
jący tylko cienie, nieświadomy tego, że poza pieczarą rozpościera się
światło i istniejące w jego blasku prawdziwe istnienia, jak przedstawił
to Platon w siódmej księdze
Znamienne, że obraz jaskini
pojawia się też w augustyńskich
(I.XIV.24). Tym nie
mniej poznanie zmysłowe zapoczątkowuje proces poznawczy i w cie
lesnych uwarunkowaniach jest początkiem koniecznym, mimo że jego
wartość jest niewielka i przede wszystkim sprowadza się do ujawnie
nia prawdziwej natury istnień materialnych, jako tylko odwzorowań
realnego bytu, do wskazania, że dziedzina zmysłów nie jest rzeczywi
stością ostateczną i ponad nią należy poszukiwać innej, prawdziwej,
dostępnej myśli — jeżeli w ogóle dostępnej — a nie zmysłom. Skoro
bowiem prawdziwą rzeczywistością nie jest świat materialny, to cóż
zmysły mogą o niej wiedzieć i jaki w ogóle mogą mieć udział w po
znawaniu. Prawdziwe poznanie wykracza poza poznanie zmysłowe
i, wobec niskiej przyrodzonej kondycji naszych organów cielesnych,
jest też od niego niezależne. Doskonały byt poznaje najdoskonalsza
władza poznawcza — myśl, a ona w swojej doskonałości nie może od

zmysłów zależeć. I Platon więc, i za nim św. Augustyn głoszą, iż wie
dza ma charakter wrodzony; poznanie sprowadza się do odnajdywania
wiedzy obecnej już w człowieku. Różne jest jednak jej źródło. W wy
obrażeniu platońskim, dusza przed wcieleniem ma możność oglądania
świata idei — najpiękniej jest to opisane w dialogu Pa/ć/ray; według
Augustyna dusza zostaje oświecona przez Boga, który w ten sposób
stanowi pierwszą przyczynę poznania. I tu zaznacza się zasadnicza
różnica w poglądach obu myślicieli: dla Platona ostatecznym celem
poznania jest rzeczywistość idei, a zwłaszcza najwyższa z nich, w róż
nych dialogach określana różnie: Dobro, Piękno, Byt; najczęściej jed
nak Dobro. Święty Augustyn odnosi te wszystkie pojęcia do Boga,
najwyższej Prawdy, najwyższego Dobra i Piękna, jedynego Bytu; to
Bóg stanowi ostateczny cel człowieka oraz wszelkich jego wysiłków,
intelektualnych i moralnych. I ta różnica ma swoje konsekwencje —
Augustyn odchodzi od platońskiego rozumienia idei jako odrębnej rze
czywistości i czyni je myślami Boga; w jego przeświadczeniu wzorce
rzeczy znajdują się w Bożym umyśle.
Ta zasadnicza różnica nie jest jedyną. Inną odsłania kolejny pro
blem obecny w rozważaniach obu myślicieli: konieczność wzniesienia
się w poznaniu — wzniesienia intelektualnego, czy też duchowego —
ponad świat materialny, prowadzi do zagadnienia przewodnika, nauczy
ciela. I wprawdzie pojawia się ono u obu filozofów, jednakże dla każ
dego z nich ma inny wymiar. Odniesienia do osoby przewodnika w dia
logach Platona są nader liczne. W dialogu Ł/cz/a i Fa/ć/ra? jest on nie
zbędnym towarzyszem, pomagającym młodemu człowiekowi wstępo
wać po stopniach miłości aż do umiłowania piękna samego; jego obec
ność zaznacza się również w PafM^w/e: jest filozofem, który opuszcza
jaskinię i wychodzi w światłość, filozofem, który ma obowiązek do
jaskini powrócić, aby objawić współwięźniom odkrytą przez siebie
prawdę. Znaczenie, jakie Platon przywiązuje do osoby przewodnika,
ma niewątpliwie mocne uzasadnienie kulturowe: przy braku w cza
sach przedplatońskich szkolnictwa na poziomie ponadpodstawowym,
dającego młodemu człowiekowi określone wykształcenie oraz niezbęd
ny zakres wychowania, rolę tę spełniał swoisty krąg towarzyski, w któ
rym ów młody człowiek przejmował wzorce zachowania starszych od
siebie mężczyzn, oni zaś w różnej mierze przyczyniali się do jego inte
lektualnego i kulturalnego rozwoju, wprowadzając go zarazem w ob

szar życia społecznego. Za szczególny przykład takiego oddziaływa
nia można uznać, nakierowaną przede wszystkim na doskonałość mo
ralną, działalność Sokratesa. I można też sądzić, że to właśnie osobę
swojego mistrza miał Platon na myśli, gdy pisał o potrzebie przewod
nika, który prowadziłby młodego człowieka aż do oglądu Piękna sa
mego, a także wówczas, gdy marzył, aby takie wychowanie, wycho
wanie poprzez mądrość i piękno, objęło wszystkich obywateli w pań
stwie.
Niezależnie jednak od tego, jak bardzo Sokrates godny jest sza
cunku, niezależnie od piękna jego życia i wielkości śmierci, niezależ
nie wreszcie od tego, jak bardzo jego osobowość fascynowała także
chrześcijan, nie on jest przewodnikiem-nauczycielem, o którym mó
wią myśliciele chrześcijańscy, wśród nich także św. Augustyn. Nauczy
cielem, Wychowawcą chrześcijanina jest bowiem sam Chrystus; tak to
sformułował jeszcze Klemens Aleksandryjski, tak również ujmuje
to Augustyn. Wystarczy wspomnieć dwa tytuły: n(xt&xya)yóę Klemen
sa i De Afag^/ra Augustyna, choć przecież nie w tych tylko pismach
autorzy piszą o Tym, którego naśladuje i za którym postępuje chrześci
janin. Ten fakt ustanawia zasadniczo odm ienną w myśli greckiej
i w myśli chrześcijańskiej, relację pomiędzy prowadzonym przez prze
wodnika człowiekiem a samym przewodnikiem. Podobnie też inna jest
relacja owego przewodnika do bytu, na który wskazuje i do którego
prowadzi.
W platońskim wyobrażeniu przewodnik jest tym, który wzniósł
się do oglądu rzeczywistego bytu i — jak ów filozof z Pafisfwa — ma
o nim oznajmiać i do niego prowadzić. Jest tylko człowiekiem, które
mu udało się dotknąć prawdy. Tymczasem Chrystus jest samą obja
wioną Prawdą samoodsłonięciem się Najwyższego Bytu. Jest to róż
nica fundamentalna, której żadne podobieństwo poglądów obu filozo
fów nie może przesłonić. Nawet bowiem, jeżeli ponad platońskie idee
wynosi się tę jedną najwyższą Ideę Dobra, i ją uznaje za ostateczny
cel, jaki ludzkim wysiłkom poznawczym ukazywał Platon, nawet, je
żeli w tym szczególnym fragmencie z Pa^i^^wa (509 B) dostrzega się
(tak np. tłumaczy W. Witwicki) pochodzenie od Dobra innych idei, do
którego to mocnego znaczenia czasownik npooeti/at bezwzględnie nie
zobowiązuje, to jednak faktem jest, że Platon nigdzie nie nazywa Do
bra Bogiem, i że z pewnością nie jest ono Stwórcą ani bytem osobo

wym. To stwierdzenie nie ma w niczym osłabiać znaczenia Idei Dobra
w myśli Platona — zarówno w dialogach okresu średniego, jak też
późnych, jest ono niewątpliwe, tym niemniej należy mieć świadomość,
że optykę platońską i augustyńską oddziela przepaść, której nie można
lekceważyć.
Platońska wizja Dobra mocno jest osadzona w sokratejskim prze
konaniu, że dobra nie można nie pragnąć, i z przekonania tego wyra
sta. Dobro jest więc upragnionym celem (zob.
PaAr/wo, F;7eó),
używając pojęcia postarystotelesowskiego — przyczyną celową wszyst
kiego, co istnieje, także intelektualnych i moralnych poczynań czło
wieka. Urzeczywistnia się ono w naturze, a powinno urzeczywistniać
się również w państwie i w człowieku. Ta myśl o dobru, jako najdo
skonalszym bycie stanowiącym upragniony cel wszelkiego działania,
osiągnie na gruncie greckim zwieńczenie w arystotelesowskiej kon
cepcji boskiego Umysłu, który, jako najwyższe dobro, porusza poprzez
wzbudzanie pragnienia, sam pozostając nieporuszony. Zatem działa
nie najdoskonalszego dobra spełnia się w tym, że ono po prostu jest,
a jeżeli, jak w myśli Arystotelesa, jest ono — pierwszy przedmiot pra
gnienia — tożsame z pierwszym przedmiotem myśli
Aa 1072 a), działanie to spełnia się również w akcie kontemplacji, jed
nak obejmującej siebie tylko. Niewiele wspólnego ma ta niewątpliwie
piękna i wzniosła wizja z Bogiem-Dobrem, który objawia się czło
wiekowi i w swojej dobroci zstępuje ku niemu, aż po akt Wcielenia,
Odkupienia i Zmartwychwstania.
Ta zasadnicza odmienność, co do natury, z konieczności wyraża
się też w odmienności relacji, które mogą zaistnieć pomiędzy najwyż
szym bytem i człowiekiem, także tych urzeczywistniających się w sfe
rze poznawczej. Wprawdzie uogólnienia często nadmiernie rzecz
upraszczają, jednakże odnośnie do rozważanego problemu można sfor
mułować pewną ogólną prawidłowość, zgodnie z którą w myśli grec
kiej relacja ta spełnia się tylko w jednym kierunku, to znaczy w kierun
ku: człowiek najwyższy byt. Człowiek bowiem sam, własnym wy
siłkiem ma wznosić się do ostatecznego celu poznania, przez nikogo
nie powoływany, a jeżeli prowadzony, to tylko przez przewodnika rów
nego sobie co do natury. Jeżeli zaś, pod wpływem niektórych pełnych
uniesienia fragmentów pism Platona, czy późniejszych Plotyna, chcia
łoby się powiedzieć, że jest inaczej, to trzeba by wówczas, myślę, do-

dać, że sami Grecy byli nieświadomi tego, że może być inaczej. Nawet
w odniesieniu do rozważań Piotyna pogląd ten wydaje się zachowy
wać swoją zasadność; pojęcie łaski jest obce niechrześcijańskiej myśli
greckiej. I tego nie można nie brać pod uwagę w rozważaniach na te
mat platońskiej refleksji poznawczej. Przede wszystkim, nie jest ona
jednoznaczna. Dla przykładu: w dialogu Fe&tn Platon wyraża myśl, iż
poznanie prawdziwego bytu nie jest możliwe podczas cielesnej egzy
stencji człowieka, dostąpić go można dopiero po śmierci. Natomiast
zgodnie z przekonaniem obecnym w Panj/wte, do poznania Dobra może
prowadzić znajomość dialektyki (np. 511 B-C). Trudniejsze do inter
pretacji są opisy przedstawione w ĆTczc/e i
Tekst
jest wręcz natchniony. W dialogu tym Platon pisze o oglądzie (6śopat,
211 D, 212) Piękna w samej jego naturze (tov
KaXóv, 210 E).
Niemniej określa ten stan także mianem wiedzy (kntoifipT), 210 D),
nauki (pd&r)pa, 211 C), a zatem nie jest to ogląd pozaintelektualny.
Samo zaś oglądanie również nie musi oznaczać, chociaż może, aktyw
ności oglądanego bytu; wystarczy, żeby oglądający „wyszedł" zza za
słony dotychczasowych przywidzeń, gdy za piękno brał rzeczy ciele
sne, potem piękno duszy wprawdzie, ale poszczególnej, czyny i pra
wa, nauki, wreszcie wielość różnych postaci piękna; dopiero, gdy przej
dzie przez te wszystkie przywidzenia, stanie się zdolny oglądać Piękno
jedno i jedyne, zawsze to samo w sobie i we wszystkim. Nie wydaje
się, żeby w tym, niewątpliwie podniosłym, fragmencie
można
było odnaleźć przekonanie o samoobjawieniu się Piękna.
Podobnie dokładnie należy wczytać się w słowa
*Si&ńMego.
Pisze w nim wprawdzie Platon o niewyrażalności tego, co oglądane
w ostatecznym akcie poznawczym (341 c, 343), ale pisze też o wysiłku
ów akt poprzedzającym, o konieczności obcowania i zżywania się
z przedmiotem (341 c-d), nieustannego przemierzania w górę i w dół
pośrednich stopni (343 e), o ustawicznym ścieraniu się z trudnościami,
co przypomina mozolne tarcie krzesiwa (344 b). Dopiero rezultatem
tego wysiłku jest końcowa wizja przyrównana do płonącego w duszy
światła (341 c-d), roznieconego jakby od nagle pojawiającej się iskry.
Jednakże i te sformułowania nie muszą oznaczać niczego więcej, jak
tylko to, że ostateczny akt jest ujrzeniem prawdy — nie zaś procesem
rozumowania — i bynajmniej nie sugerują bezwzględnie objawienia.
Platon pisze o doskonałości moralnej, która, obok zdolności intelektu

alnych, jest niezbędna, aby to, co doskonałe, mogło być poznane przez
tego, kto też doskonałość osiągnął, o koniecznej więzi pokrewieństwa,
którą w sobie trzeba wyrobić, którą trzeba nabyć. I ów stan najwyższy
również określa mianem wiedzy (343 e), mówi o umysłowym ujęciu,
wreszcie o rozumieniu, wprawdzie „napiętym aż do najwyższych gra
nic łudzkiej możłiwości", ałe rozumieniu (<tp6vr)<7t<; K ara uobę, 344 b).
Podsumowując można zatem powiedzieć, że w myśłi św. Augu
styna wiełe jest rozwiązań, dła których inspirację stanowił płatonizm,
jak również neopłatonizm. Jednakże każdy z myśłiciełi — i Platon,
i Augustyn — przyjmuje dla swoich rozważań zasadniczo odmienną
podstawę ontyczną i tego faktu nie można pomijać przy poszukiwaniu
niewątpliwych podobieństw. Tym bardziej też nie można rzutować
wstecz tego, co przyniosła dopiero myśl chrześcijańska i w jej świetle
odczytywać poglądów autorów niechrześcijańskich, nawet jeżeli intu
icją swoją chrześcijaństwu byli bardzo bliscy.

Paweł Krupa OP

TEOLOGIA JAKO NARZĘDZIE
„POZNANIA USZCZĘŚLIWIAJĄCEGO"
W COMPEAD7UM 7HE(%OGL4E
ŚWIĘTEGO TOMASZA Z AKWINU

Wiara — cogn/fM?
/Aeo/og/oo należy do dzieł, które w dorobku święte
go Tomasza z Akwinu niesłusznie bywają oceniane jako mniej znaczą
ce. Niesłusznie, gdyż według o. Jacka Salija OP: „zwięzłość tego dziełka
wzmogła jeszcze tak charakterystyczną dia św. Tomasza przejrzystość
myśli oraz przyczynia się do zwracania uwagi na samą istotę omawia
nych zagadnień"'. Również charakter tego traktatu każe na niego zwró
cić szczególną uwagę. Rozpoczęty prawdopodobnie w roku 1265, adre
sowany do sekretarza i przyjaciela świętego Tomasza, Reginalda z Pipemo, miał on być w zamyśle autora streszczeniem wiedzy teologicz
nej na użytek kaznodziejów. Nigdy nie dokończony — kontynuowaną
prawdopodobnie jeszcze w roku 1272 pracę nad częścią poświęconą
nadziei przerwała przedwczesna śmierć Autora — stanowi on „ideal
ny wręcz tekst inicjacji tomistycznej"^.
Jednak to nie treść doktrynalna
stanowić będzie istotę
naszych rozważań. Interesuje nas raczej odpowiedź na pytanie, jak
święty Tomasz rozumiał zawarte w tytule dzieła pojęcie /Aeo/og;#.
Burzliwa dyskusja na ten temat, która w ciągu ostatnich kilkudziesię
ciu lat podzieliła badaczy myśli Tomaszowej, wydaje się wciąż daleka
od ostatecznego rozwiązania i czytelnik znajdzie poniżej próbę jej
omówienia. Zastanawia jednak fakt, iż uczeni opierali się w niej wy
łącznie na analizie prologu do A^owien/arz# ć/o
oraz pierwszej
kwestii
/eo/og/czMę/, nikt jednak nie zwrócił uwagi na *S7rayzcze/eo/ogn, które w naszej opinii stanowić może ważny element do

pełniejszego zrozumienia myśli Akwinaty. Owo przeoczenie może
wynikać z faktu, iż tytuł
/ńco/cgfac nie pochodzi od
Autora, lecz nadali mu go historycy, którzy z okazji kanonizacji Świę
tego, sporządzali listę jego dzieł: Bartłomiej z Capui, Bernard Gui oraz
Wilhelm z Tocco^. Czy zatem słusznie użyli oni w tytule słowa /eo/og/a? Jaki był zamysł świętego Tomasza? Jaki rodzaj wiedzy pragnął
on przekazać bratu Reginaldowi?
Zanim postaramy się odpowiedzieć na te pytania posłuchajmy
samego autora. Otóż we wprowadzeniu do
święty To
masz pisze:
... zbawienie człowieka polega na poznaniu prawdy, aby umysł ludzki nie był
zaciemniony przez rozmaite błędy; na zwróceniu się ku właściwemu celowi, aby
dążąc do celów niew łaściw ych nie utracić prawdziwej szczęśliw ości; na
przestrzeganiu sprawiedliwości, aby się nie brudzić różnymi wadami. Poznanie
zaś, jakie człowiekowi niezbędne jest do zbawienia da się ująć w krótkich
i niewielu artykułach wiary\

Spotykamy tu temat, który jest drogi dla Doktora Anielskiego:
szczęście zbawienia jako cel człowieka. Cel, do którego droga wiedzie
przez poszukiwanie najwyższego i najsubtelniejszego szczęścia moż
liwego tu na ziemi — szczęścia, jakiego intelekt ludzki doznaje pozna
jąc prawdę. Sposoby tego poznania są różnorakie i, powiedzmy to od
razu, nie należą one do łatwych. Dlatego też Bóg, który jest źródłem
prawdy, wychodzi naprzeciw ludzkiej słabości, pozostawiając ślady
swojej obecności w naturze oraz objawiając poprzez Pismo święte praw
dę o dziele stworzenia i odkupienia. Niestety, dla wielu osób bezpo
średni kontakt z Pismem oraz jego pełne zrozumienie najeżone są trud
nościami poznawczymi niemal nie do pokonania, stąd właśnie rodzi
się potrzeba zwięzłego i zasadniczego wyjaśnienia wszystkiego, co sta
nowi treść wiary, czyli sformułowania tego, co tradycja teologiczna
nazywa ar(y%M/a/ni w;a/y. Pierwszym autorem artykułów wiary jest
sam Bóg, jako autor Objawienia, potem zaś Apostołowie, Ojcowie Ko
ścioła aż po teologów i kaznodziejów. To oni przekazują Ludowi Bo
żemu prawdę objawioną, strzegą wierności i niezmienności Tradycji.
Święty Tomasz pragnie więc przedstawić swojemu przyjacielowi
„streszczoną naukę religii chrześcijańskiej'^, która mogłaby stać się
dla tego ostatniego krótkim przypomnieniem podstawowych prawd
wiary. Co jednak rozumie autor
kiedy mówi o nauce

(ć/oc/rńta)? Odpowiedź znajdujemy poniżej: treścią wykładu będzie
najpierw wiara, która daje człowiekowi poznanie prawdy, następnie
nadzieja, która pozwala zwrócić się ku właściwemu celowi i wreszcie
miłość, która pobudza do chrześcijańskich uczynków. Aby wypełnić
podjęte zadanie, święty Tomasz, jako teolog, ma do dyspozycji różne
metody, poczynając od komentarza biblijnego (metoda egzegetyczna),
poprzez różne rodzaje
(metoda teologiczna), aż do prostego
wykazu artykułów wiary w rodzaju Cre&t (wykład). Lektura opujcM/MMi ukazuje jasno, jakiego wyboru dokonał Autor. Rodzaj literacki
i metoda pracy, użyte przez Akwinatę w Co/MpenćńM/M Z/:eo/og/ae będą
należeć do drugiej kategorii. Sposób przedstawienia wiary chrześci
jańskiej będzie teologiczny, w sensie, jaki słowo to otrzymało
w XIII wieku, a więc naukowy. Spójrzmy choćby na pierwsze zdanie
trzeciego rozdziału, który rozpoczyna właściwą część dzieła:
Co do poznania istoty Bożej, najpierw na!eży przyjąć, że Bóg jest. Człowiekowi
rozumnemu rzuca się to w oczy^.

Od początku święty Tomasz układa swój wykład w perspektywie
teologii scholastycznej, charakterystycznej przez obecność elementów
filozofii oraz ambicję naukowej systematyzacji. Oczywiście nie mamy
tu do czynienia z %Mae.y/;o w jej czystej formie, lecz w swojej metodzie
(użycie instrumentów takich jak sylogizm i odwoływanie się do argu
mentacji filozoficznej) święty Tomasz wyraźnie zbliża się w kierunku
teologii rozumianej jako nauka, niż jakiegokolwiek innego rodzaju li
terackiego używanego w nauce chrześcijańskiej.
Wziąwszy pod uwagę to, co zostało powiedziane, czytając począ
tek drugiego rozdziału CofwpeMćńM/M, czytelnik Tomaszowego tekstu
doznaje pewnego zaskoczenia. Pisze bowiem święty Tomasz:
... Apostoł powiada, że jest ona [wiara] „podstawą rzeczy których powinniśmy
się spodziewać", gdyż sprawia, iż rzeczy te, tzn. przyszła szczęśliwość, zaczynają
już w nas istnieć. To zaś uszczęśliwiające poznanie [cog/M/Zo
polega,
jak uczy Pan, na dwóch prawdach: tego co dotyczy boskości Trójcy oraz
człowieczeństwa Chrystusa. Toteż mówił do Ojca: „To jest życie wieczne, aby
poznali Ciebie, prawdziwego Boga, i Tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa'^.

Wiara ma według Autora nadzwyczajną moc w życiu chrześcija
nina, gdyż może ona spowodować w nim w pewien sposób („per moć/M/wctMMMfa/M ńic/:o%;;ofM.y") aktualizację lub raczej zapoczątkowanie

wiecznej szczęśliwości, która w porządku czasowym stanie się jego
udziałem dopiero w przyszłości, ńi /ya/r/a. „Per maJtan eafa^aw tnc/iog/ton/y"... Polski tłumacz Cowp^ć/fMw zręcznie przełożył to wy
rażenie, kondensując je do jednego słowa: zaczynać. Rozwijając je,
można by powiedzieć, że wiara jest dla chrześcijanina zarodkiem, pierw
szym nuc/tTceni, czy też pierwszym /na/ncn/cm uczestnictwa w wiecz
nym szczęściu. Święty Tomasz używa tego sformułowania z pewną
ostrożnością, o czym świadczy słówko CM/a^Jaw. Wydaje się ona zresztą
zupełnie uzasadniona, gdyż dotykamy tu tajemnicy obcowania z Bo
giem przez wiarę, podobnie jak dzieje się to, na przykład, w przypadku
sakramentów.
Jednak naszą szczególną uwagę zwróciło inne wyrażenie zawarte
w powyższym tekście. Otóż wiara, stając się w tajemniczy sposób po
czątkiem życia wiecznego, daje też człowiekowi poznanie — i to po
znanie uszczęśliwiające (cogm/ń? ^ca/Z/zcaTM') — Boga i prawd, które
Go dotyczą. Oryginalność tego określenia skłoniła nas do poszukiwań,
które wykazały, iż we wszystkich swoich dziełach święty Tomasz uży
wa go jedynie dwa razy!
Oprócz cytowanego wyżej fragmentu wyrażenie cogm/fo óea///?c a ^ pojawia się tylko w gnaaT/fonas* &spM/a/ae ć/e ver//a/e, q. 8, a. 4,
ad 12. Święty Tomasz stwierdza tam wyraźnie, iż taki rodzaj poznania
uszczęśliwiającego jest niedostępny dla stworzeń, chyba że uczestni
czą już one w pełny sposób w wiecznej szczęśliwości. Tak dzieje się
w przypadku aniołów, które poznają przedmiot ich misji bądź służby
oraz w przypadku świętych, którzy poznają potrzeby osób szukających
w modlitwie ich wstawiennictwa*.
Tym bardziej ważkie wydaje się zatem swoiste rozszerzenie moż
liwości poznania uszczęśliwiającego na tych, którzy będąc jeszcze ń?
wa poznają Boga przez wiarę. Zaskakującym jest także fakt, iż wiara,
której święty Tomasz przypisuje możliwość poznania uszczęśliwiają
cego, zostanie objaśniona na kartach Co/MjpeMć/iMMi ;/:eo/og/ae za po
mocą metody teologicznej, można by rzec, na sposób naukowy. Czy
jest to możliwe? Nam, którzy jesteśmy przyzwyczajeni do rozdziału
pomiędzy rozumem i wiarą bądź teologią i mistyką, jaki odziedziczyli
śmy w spadku po późnym średniowieczu, podobny zamysł może się
wydać jeśli nawet nie zuchwały, to w każdym razie niemożliwy do
przeprowadzenia. A jednak to właśnie taką drogą spróbuje pójść świę

ty Tomasz. By lepiej zrozumieć jego duchową i intelektualną postawę
musimy zbadać, czym dla Doktora Anielskiego była uprawiana przez
niego teologia,
czy sacr# ćfpcfr/M#? Historia pewnego sporu
Czytelnicy pierwszej kwestii z pierwszej części tSMfny Zeo/og/czne/już dawno zauważyli, iż święty Tomasz używa dwóch terminów na
określenie zawartości dzieła, które właśnie rozpoczyna. Mówiąc o wie
dzy, jaką zamierza przedstawić, raz używa on terminu //leo/ogfa, in
nym zaś razem
ć/ocPina. Pierwszy z nich pojawia się rzadko, bo
tylko trzy razy. Przedstawmy zatem teksty, w których występuje:
Lecz nauki filozoficzne zajmują się wszystkimi rodzajami bytów, w tym także
Bogiem; dlatego jedna z części filozofii nazywa się teologią''.
Dlatego teologia, która stanowi część nauki świętej, jest innego rodzaju niż
teologia rozumiana jako część filozofii'".
W tej zaś nauce mowa jest o Bogu; dlatego też nazywa się ją teologią, jakby
mówieniem o Bogu".

W innych przypadkach — a jest ich w pierwszej kwestii aż osiem
dziesiąt! — mówiąc o nauce teologicznej święty Tomasz używa termi
nu sacra &)c/r;na. Pierwszy z cytowanych powyżej fragmentów nie
nastręcza żadnych trudności. Autor mówi w nim po prostu o filozofii
Boga, która w tradycji wywodzącej się jeszcze z greckiego antyku na
zywana była teologią. Jednak drugi cytat wyraźnie sugeruje, że dla
świętego Tomasza słowo to posiada jeszcze inne, specyficzne znacze
nie i odnosi się do jednego z elementów dziedziny wiedzy, którą Autor
nazywa
naM%%. Trzeci natomiast cytat wydaje się sugerować, iż
święty Tomasz używa tych terminów zamiennie. W sposób nieunik
niony musi więc pojawić się pytanie, czy owa podwójna terminologia
jest tu czysto przypadkowa, czy też Autor pragnie przekazać nam w ten
sposób jakąś ważną intuicję. Odpowiedzi były różne, a oto nąjważniejszeznich.
Wybitny badacz dziejów teologii średniowiecznej, Marie-Dominique Chenu OP, tłumaczył to zjawisko racjami historycznymi^. We
dług niego święty Tomasz chciał w pierwszej kwestii
przedsta
wić model teologii w jej scholastycznym rozumieniu: wychodzącej od
spekulacji naturalnej, opartej na filozofii oraz logice, za swój przed
miot posiadającej Boga. W takim właśnie sensie używał terminu

a/agfa Piotr Abelard już w U 18 roku. Chciał on zaznaczyć w ten spo
sób różnicę pomiędzy jego własną metodologią traktowania zagadnień
teologicznych, polegającą na użyciu sylogizmu i argumentów rozumo
wych, a metodą tych, którzy — jak choćby znienawidzony przez niego
Anzelm z Laon — w wykładzie wiary posługują się komentarzem bi
blijnym, tradycyjnie ułożonym wedle tzw. czterech sensów (historycz
nego, alegorycznego, moralnego i anagogicznego), lub komentarzami
Ojców Kościoła. Wprowadzony przez Abelarda termin przyjął się do
skonale w środowisku teologów, dlatego też po nim, a dokładniej po
publikacji jego 7%eo/og;a sc/io/ar/MMi, określenie sacra </oc/rń?a lub
jeszcze bardziej archaiczne sacra /?ag/na, poczyna stopniowo znikać
z dzieł teologicznych. W tej perspektywie święty Tomasz byłby zna
czącym świadkiem przejściowego okresu niepewności terminologicz
nej, a używanie przez niego formuły sacra Jac/raia — znakiem swego
rodzaju anachronizmu językowego. W istocie obydwa terminy należa
łoby rozumieć jednoznacznie, jako odnoszące się do teologii pojmo
wanej w sensie nauki spekulatywnęj.
Inny dominikanin, tym razem znakomity tomista i długoletni pro
fesor Uniwersytetu Św. Tomasza w Rzymie, Albert Patfoort, był od
miennego z d an iaP rzy jm u je on założenie, iż pierwsza kwestia Pr;niae Par;/s nie ma na celu przedstawienia zawartości ón/wy i nie stano
wi teoretycznego wykładu metodologii, jaką święty Tomasz będzie się
posługiwał w dalszym ciągu swego monumentalnego dzieła, lecz jest
ona raczej swego rodzaju refleksją ogólną, dotyczącą statusu i możli
wości uprawiania teologii (scfcn/Za ć%wna). Dla Patfborfa terminy /Aeo/ogfa i sacra &*c;ra?a odnoszą się do dwóch różnych, wręcz przeciw
stawnych, rzeczywistości. Jakikolwiek związek znaczeniowy pomię
dzy nimi jest niemożliwy już choćby z tego powodu, że ;Aeo/ag/a wy
klucza pewne elementy, które są istotne dla sacra ć/ac/r/na. Przykła
dem może być użycie metafory: sacra ć/ac/hna opierająca się na Tra
dycji i Piśmie świętym stosuje ją często i chętnie; inaczej ;Aea/ag/a,
która raz przyjąwszy logikę i spekulację za podstawy swojej metodo
logii, musi wykluczyć metaforę jako argument nienaukowy. Patfoort
utrzymuje ponadto, że w omawianej przez niego kwestii z Prana Pars
termin sacra ć/ac/r/na utożsamia się z sacra schp/ara, a więc jak naj
bardziej klasycznym określeniem teologii, i właśnie jako taka jest ona
przyłożona przez świętego Tomasza do arystotelesowskiego modelu

nauki. Francuski tomista nie widzi powodu, dla jakiego święty Tomasz
miałby posługiwać się nowym, scholastycznym rozumieniem teologii.
Jaka bowiem specyficzna funkcja mogłaby zostać jej przypisana, któ
rej już nie znajdujemy w modelu sacra &tc/raia? Patfoort znajduje
tylko jedną, a mianowicie odwoływanie się do autorytetów post-biblijnych'*, lecz to za mało aby stwierdzić, iż Akwinata pragnie w pierw
szej kwestii
przedstawić teologię w jej nowoczesnym, schola
stycznym rozumieniu. Podsumowując możemy przyjąć, iż opinia Patfborfa stoi na przeciwległym biegunie w stosunku do tej, którą wyra
ził Chenu: w omawianym fragmencie
Tomasz nie zajmuje się
^cc/cgfa lecz sacra &tc;raia w jej najbardziej klasycznym sensie,
pojmując ją jako umiejętność komentowania Pisma świętego lub też
jako swoiste
wiedzy o Objawieniu i wierze. Słabym punktem
w teorii Patfborfa, według naszej opinii, pozostaje pytanie, dlaczego
— skoro pierwszy artykuł óa/ny nie dotyczy bezpośrednio metody za
stosowanej przez Autora w dalszym ciągu jego pracy i stanowi jakby
osobny esej na temat metody teologicznej — został on jednak włączo
ny w całość dzieła? Aby poradzić sobie z tym problemem, Patfoort
dokonuje reinterpretacji całej Prana Pars, czyniąc z niej nieomal dzie
ło a /?ar/c saa, jednak jego argumenty, jak i cały zamysł prezentacji
omawianego tekstu, wydają się nam raczej mało przekonujące.
Odmienną, i naszym zdaniem najbardziej prawdopodobną, inter
pretację zagadnienia przedstawił Jean-Pierre Torrell OP z Uniwersytetu
we Fryburgu Szwajcarskim^. Tak jak jego poprzednicy zauważa on trud
ność, jaką sprawia zrozumienie intencji świętego Tomasza w pierwszej
kwestii Prfwac Par/fs, zwłaszcza zaś w jej trzech ostatnich artykułach,
w których Autor przedstawia naukowy charakter
wiedzy. Ich treść
dezorientuje badaczy. Wiedza ta bowiem, nazywana sc/en;/#, jest argumentatywna (a. 8), a więc posługuje się rozumowaniem i dialektyką.
Jednak wkrótce potem mowa jest o sacra scr%7?ara i o metaforze (a. 9).
W następnym artykule święty Tomasz mówi o czterech sensach Biblii,
z których tylko jeden nadaje się do przeprowadzania afganicn/ac/;, a mia
nowicie sens literalny (a. 10). Jak zatem zrozumieć zamysł świętego
Tomasza, czym jest wiedza, którą pragnie opisać? Według TorrelPa nie
można ani utożsamiać, ani przeciwstawiać dwóch terminów używanych
przez świętego Tomasza, gdyż on sam tego nie uczynił. Mistrz z Akwinu
pojmuje sacra ć/oc/r/na bądź statycznie, jako treść nauki chrześcijan-

skiej wiary, korpus doktryn jej dotyczących, bądź dynamicznie, jako pro
ces ich przekazywania. Jako taka,
łub może jeszcze ogól
niej .yacra jpagina, zawiera w sobie wszystkie formy nauczania, w tym
również tę, którą posługuje się święty Tomasz w ÓM/me, a która może
być nazwana /Aeo/og/a i stanowi jakby naukowy wyraz naa/n jw/ę/ę/.
Fryburski teolog pisze: „Wydaje nam się, iż nie oddalamy się od prawdy,
gdy pojmujemy ^acra &?c/rM?a jako «życiodąjne środowiskom, w któ
rym zakorzenia się Z/ieo/og/a praktykowana przez [świętego Tomasza]""*.
W tej perspektywie /ńeo/og/a nie stanowi wiedzy czysto rozumowej,
programowo odcinającej się od wiary czy Tradycji. Z kolei jacra ć/oc/hna może posiłkować się, i to bez lęku o utratę jej charakteru objawione
go, metodami teologii naukowej. Jednocześnie taka wi2ja nauki teolo
gicznej ukazuje nam w pełni zakres pracy i kierunek wysiłku intelektu
alnego teologa: zrozumiemy go tylko wtedy, gdy pamiętać będziemy
o nierozdzielnym związku łączącym oba terminy. Teologia w ujęciu świę
tego Tomasza będzie więc zawsze ściśle związana z wiarą religijną, a to
za sprawą jej treści i zasad pochodzących przecież z Objawienia. Z tego
samego powodu teologia Tomaszowa nie wyrzeknie się nigdy metafory
lub symbolu, lecz będzie ich używać jako narzędzi pozwalających przy
bliżyć, jeśli nie wyrazić, rzeczywistości, które przekraczają zakres po
znania czysto rozumowego. Jednocześnie różne funkcje, jakie ma do
wypełnienia teologia (także w sensie gacn? ć/oc/nna), a mianowicie:
obrona wiary, wyjaśnianie błędów czy nauka moralności, zmuszą ją do
posłużenia się metodami naukowymi i narzędziami, które nie są bezpo
średnio związane z tradycyjnymi sposobami studiowania Pisma święte
go, jak na przykład
Ta wizja teologii, wyrażona
przez świętego Tomasza już w prologu do
powtarza się z podziwu godną konsekwencją także w pierwszej kwestii
ÓM/ny. Akwinata pragnie w ten sposób zachować z jednej strony charak
ter religijny, z drugiej zaś naukowy uprawianej przez siebie teologii,
która nic jest, jak chcieliby tego filozofowie, li tylko częścią metafizyki,
lecz stanowi integralny element
Należy na koniec, choć pokrótce, wspomnieć ostatnie zdanie, ja
kie zostało wypowiedziane w interesującej nas tu dyskusji. Jego auto
rem jest dominikański teolog z Tuluzy, Henri Donnaud'?. Podstawą
jego rozważań stała się analiza pierwszej kwestii
jakiej dokonał
James Wiesheipl OP'*, który widzi w niej rozbudowaną definicję

cm
Według modelu arystotelesowskiego
Anly) święty Tomasz stara się zdefiniować naukę, którą uprawia. Oto
schemat tej definicji:
— a. 1.
a)

b)

projM/MMMi

— jest nauką (a. 2),
— jest wewnętrznie jedna (a. 3),
— jest spekulatywna i praktyczna (a. 4),
— jest najgodniejszą z nauk (a. 5),
— jest mądrością (a. 6).
.speci/ic# — jej treścią jest Bóg (a. 7),

tu#*/#:
— posługuje się rozumowaniem (a. 8),
— oraz metaforą (a. 9),
— posiada wiele znaczeń (a. 10).
Fakt, że omawiana przez nas kwestia może być uznana za defini
cję
w/ę/c/, skłania Donnaud do wyciągnięcia wniosku, iż świę
ty Tomasz pragnie przedstawić w niej model m cm &*c/m2%w jej kla
sycznym, a więc niefilozoficznym znaczeniu. Taką opinię zdaje się
potwierdzać rzadkość użycia terminu /ńeo/ogńz, co dla Donnaud jest
dowodem, iż Akwinata unika go, aby uniknąć pomieszania i zachować
jak najszersze znaczenie terminu m cm &tc/m?a. W tym miejscu teo
log z Tuluzy zbliża się do opinii TorrelFa, by jednak zaraz potem zane
gować ją twierdząc, że święty Tomasz wykluczył ze swej wizji nowo
czesne, a więc scholastyczne rozumienie teologii, a terminu /Aeo/ogńz
używał najwyżej w znaczeniu, w jakim używali go Ojcowie Kościoła,
gdy mówili o /eo/ogń i
Henri Donnaud wciąż jednak nie
daje odpowiedzi, dlaczego święty Tomasz umieszcza ową definicję na
wstępie dzieła
ejrcc/Zence teologicznego, w którym użycie sylogizmu i argumentacji rozumowej będzie szeroko zastosowane. Poza tym
nie uwzględnia on wystarczająco kontekstu historycznego (święty To
masz pisze w okresie bujnego rozwoju teologii naukowej) oraz przypi
suje Autorowi
zbyt wiele intencji, co do których nie możemy
mieć żadnej pewności. Krytykując opinię TorrelFa, Donnaud zarzuca
mu nieznajomość pracy WiesheipFa, co już otwarcie mija się z praw
dą^. Ojciec Torrell zna dobrze propozycję interpretacyjną Weisheipla,

lecz dochodzi do innych wniosków. Przypomnijmy raz jeszcze — gac ra ć/oc/r/na i //:eo/og;a jako dwa modele uprawiania teologii nie mogą

być ani utożsamiane, ani przeciwstawiane, lecz razem i w ścisłym związ
ku tworzą one program Tomaszowej myśli teologicznej.
Teologia jako narzędzie „poznania uszczęśiiwiającego"
Powróćmy teraz do tekstu drugiego rozdziału
Jak powiedzieliśmy, Tomasz pragnie przedstawić swojemu zakon
nemu współbratu streszczenie wiary katolickiej, tej, która człowieko
wi ;/? v;a pozwala zakosztować obcowania z wieczną szczęśliwością.
Narzędziem owej prezentacji stanie się teologiczny dyskurs, zakorze
niony głęboko w tradycji intelektualnej XIII wieku. Tym samym, choć
wydaje nam się to zaskakujące, w zamyśle świętego Tomasza to wła
śnie teologia rozumiana jako nauka staje się metodą mówienia o wie
rze chrześcijańskiej i drogą, która ku niej podprowadza. Wydaje się, iż
nie będzie przesadą stwierdzenie, że dla Akwinaty medytacja teolo
giczna, także ta oparta na operacjach intelektualnych, staje się najbar
dziej przydatnym środkiem dla osiągnięcia najwyższego szczęścia czło
wieka na ziemi — poznawania prawdy o Bogu.
Zaproponowana w CcMM/yeMćńtaM relacja pomiędzy celem, który
możemy nazwać duchowym (przedstawienie wiary jako cog?M//o &ea/^ ca ^ j), a narzędziem użytym przez Autora (/ńeo/og/a) była możli
wa tylko dzięki jego koncepcji teologii. Ta ostatnia nigdy nie może
pozwolić sobie na zagubienie wymiaru duchowego oraz celu, do któ
rego zmierza— wiecznego szczęścia z Bogiem, lecz nigdy też nie odże
gna się od racjonalności i używania metod naukowych. Święty To
masz nie lęka się w domenie wiary używać pomocy rozumu. W ten
sposób podąża on śladem pierwotnej harmonii, która nigdy przecież
nie została w człowieku doszczętnie zniszczona.
Początkowo zdumiewające sąsiedztwo
óea///?ca;M i teo
logii scholastycznej w
/ńeo/og/ae tłumaczy się doskona
le, jeżeli pamiętać będziemy o interpretacji rozumienia modelu teolo
gii Tomaszowej zaproponowanej przez Jean-Pierre TorrelPa. Jego
analiza terminów jacra ć/oc/raia i /ńeo/ogta pozwala nam zrozumieć,
dlaczego mogą się one bezkolizyjnie spotkać w jednym i tym samym
dążeniu ku cog;n/M7 óea^/?can.r. Z naszej strony uważamy, iż przedsta
wiona przez nas koncepcja celu i metody w
/ńeo/ogfae

potwierdza intuicje i argumenty fryburskiego teologa. W dziele adre
sowanym do brata Reginalda święty Tomasz raz jeszcze odkrywa przed
nami swoje rozumienie metod i celów teologii.
Konkluzja
Możemy zatem nieco żartobliwie stwierdzić, iż średniowieczni
historycy nie pomylili się, umieszczając w tytule interesującego nas
tutaj dzieła słowo Z/ieo/og/a.
wiary staje się cofw/yeMćńM/M
teologii, której przedmiotem będą artykuły wiary, a m e t o d ą n a w całym jej złożonym bogactwie znaczeniowym. Święty Tomasz
będzie mówił o teologii, lecz o teologii w jego własnym, specyficznym
rozumieniu, które raz jeszcze ukazuje jego geniusz. Geniusz, który
w tym przypadku polega na konsekwentnym braku rezygnacji z jakie
gokolwiek dobra, z jakiejkolwiek metody poznawczej. W swojej teo
logii święty Tomasz pragnie zachować dane wiary i rozumu, używać
metody skrypturystycznej i metody filozoficznej, stawiając każdemu
elementowi nauki teologicznej te same, ogromne wymagania. To wła
śnie dlatego, Doktor Anielski może wypowiadać się raz w tonie nie
mal bezsilnej pokory:
Nadszedł koniec mojej pracy, gdyż zostały mi objawione takie rzeczy, przy których
to co napisałem i czego nauczałem wydaje mi się bez znaczenia^",

innym razem zaś z niebywałym wprost optymizmem:
Bowiem w tym życiu, gdy oko zostanie oczyszczone przez dar intelektu, możemy
w pewien sposób [już] oglądać Boga^'

nigdy przecież jednak nie mijając się z prawdą.
' Jacek Salij OP [tłum i oprać.], S/raTzczen/e /eo/og//, w: Św. Tomasz z Akwinu,
Dz/e/a nyórane, W drodze, Poznań 1984, s.10. Cytowane dalej: Salij.
'S alij,s.1 0.
^Zob. H. F. Dondaine, Prą/ace, w: &M7C// 77łOf?iae
Opera o/wa/a
/a), Editio Leonina, t. 42, Romae 1979, s. 5. Cytowane dalej: EL 42.
" „Consistit enim humama salus in ueritatis cognitione, ne per diuersos errores intellectus obscuretur humanus; in debiti finis intentione, ne indebitos fines sectanndo a uera
felicitate deficiat; in iustitie obseruatione, ne per uitia diuersa sordescat. Cognitionem
autem ueritatis humane saluti necessariam in breuibus et paucis fidei articulis comprehendit." [EL 42, s. 83, w. 10-17; Salij, s. 11].
\ , . . . com pendiosa doctrina de Christiana religione ..." [EL 42, s. 83, w. 33-34].
^„Circa essentie quidem diuine unitatem, primo tenedum est Deum esse; quod ratione conspicuum est." [EL 42, s. 83, w. 33-34; Salij, s. 12].

. Aposto!us dicit quod [fides] est 'substantia sperandarum rerum', quasi iam in
nobis res sperandas, id est futuram beatitudinem, per modum cuiusdam inchoationis
subsistere faciens. I!!am autem beatificantem cognitionem circa duo cognita Dominus
consistere docuit, scilicet circa diuinitatem Trinitatis et humanitatem Christi; unde ad
patrem loquens dicit: 'hec est uita etema ut cognoscant te uerum Deum'etc." [EL 42,
s .8 3 ,w .3 - l l; S a l ij ,s . U ].
\ , . .. quamuis nul la cognitio creature sit de substantia beatitudinis quasi beatificans,
tamen a!iqua creature cognitio pertinet ad beatitudinem quasi neccessaria ad aliquem
actum beati; sicut ad beatitudinem angeli pertinet ut cognoscat omnes qui suo officio
committuntur; et similiter ad sanctorum beatitudinem pertinet ut cognoscant eos qui
eorum beneficia implorant, uel etiam alias creaturas de quibus laudare debent Deum."
[EL 22.H, s. 233, w. 375-385].
„Sed de omnibus entibus tractatur in philosophicis disciplinis, et etiam de Deo;
unde quaedam pars philosophiae dicitur theologia.", 37% I, 1, arg. 2 [&%;/a P/aaa caw
carrec//aM;%Ms, Ottawa, 1953]. Wszystkie cytaty z &awy pochodzą z tego wydania.
Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie tłumaczenia w tekście bądź przypisach pocho
dzą od autora artykułu.
„Unde theologia quae ad sacram doctrinam pertinet, differt secundum genus ab
illa theologia quae pars philosophiae dicitur.", 37% ł, 1, ad 2.
" „Sed in hac scientia fit sermo de Deo; dicitur enim theologia, quasi sermo de
Deo.", 377ł I, 7, sc;/ caa/ra.
„Mais la terminologie est en retard sur les idees et la doctrine [...]; l'extension
indeterminee de </acfr/aa sacra demeure un vestige de Tetat interieur de la theologie
ou la diversitlcation methodo!ogique n'etait pas accomplie (Jednak język nie nadąża
za nowymi ideami i rozwojem nauki [...]; szeroki zakres terminu sacra </acfr;%a jest
u Tomasza pozostałością wcześniejszego pojmowanoia teologii, kiedy to zróżnicowa
nie metodologiczne jeszcze sie nie dokonało)", M .-D . Chenu, La /%ća/ag/e cam/wc
sc/cnce aa A 7//s/cc/c, Bibliotheque thomiste 23, Paris, 1957, s. 79.
" Zob. zwłaszcza: A. Patfoort, 7%o/nas
/cs c/cs ćPaac Z/łća/ag/c, FACEditions, 1983, s. 27-46; tego samego autora, "3acra ^/ac/r/aa ", /Aća/ag/c c/ aa//ć
/a "Praaa Pars ", „Angelicum", LXIł (1985), s. 306-319.
"37% 1,1, 8, ad 2.
Jean-Pierre Torrell OP, Lc sa^a/r /Aća/ag/^ac c/icz sa;%/ 7%awa.y, „Revue Thomi
ste", 1996, s. 353-396. Zwróćmy szczególną uwagę na wyczerpującą bibliografię te
matu prztytoczoną przez autora w nocie 27, s. 366-367. Cytowane dalej: Torrell.
„On ne sera pas trop loin de la verite, croyons nous, si Ton comprend la sacra
f/ac/rata comme !e 'milieu vital dans !eque! s'enracine la f/tca/ag/a pratiquee par [saint Thomas]", Torrell, s. 374.
" Henri Donnaud, /asa/s/ssaó/c "sacra ^ac/r/aa '7 , „Revue Thomiste", 1998, s. 179224.
" James Weisheipl, 7%c w ca/aag a / "sacra ć/ac/r/aa " /a "3a/ama 7%ca/ag/ac "7, /,
w: „The Thomist", 38 (1974), s. 49-80.
" Zob. Torrell, s. 366.
„Venit finis scripture mee, quia talis sunt michi reuelata quod ea que scripsi et
docui modica michi uidentur", Guillelmus de Tocco, %/ar/a saac// 7%awc ć7cy4^a/aa,

Edition critięue, introduiction et notes par C!aire le Brun-Guanvic, Pontifical Institute
ofMediaeval Studies, Toronto 1996, s. 181, w. 12-13.
„In hac autem vita, purgato oculo per donum intellectus, Deus ąuodammodo videri p otesf\ 377:1-11, 69, 3, ad 3.
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AO/ca 5*w/ę/cga Tana Paw/a P
(dr Jarosław Kupczak OP)

Piotr Sawa OP
Homo-religiosus w pAsvnac/? y?/aza/?czna-/ca/agfcznycA
Paw/a 77/ńcńa
(prof. dr hab. Jan Andrzej K łoczow ski OP)

Piotr Napiwodzki OP
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* W nawiasach umieściliśmy nazwiska promotorów.
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7ara.s^y z A/^/aax

(dr Jarosław Kupczak OP)
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(prof. dr hab. Ryszard Legutko)

Jędrzej Wrotyński OP
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(prof. dr hab. Zofia W łodek)

Radosław Broniek OP
Pazaaa/ay?/aza/?azaa a pazaaa/a ra//g//aa a P/a/aaa
(prof. dr hab. Jan Andrzej K łoczow ski OP)

Dmytro Andrijczyn OP
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/ A. Aara^a
(prof dr hab. Jan Andrzej K łoczowski OP)

Rafał Skrobacz OP
M akara w^pa/aza^aa /aar/a 5/agaaazy / /ań p a Jy/awy /?/aza/?azaa
(prof. dr hab. Zdzisława Piątek)

Tomasz Maijański OP
Cz/aw/aA a/a/p;<%ay w Aaaaapa/7 HA/ara A PraaA/a
(prof. dr hab. Anna Gałdowa)

Rafał Karbowniczek OP
Caa/a raz/rapaa^c/ w /aara wyańawaa/a JaaAa Wbraa/aaA/aga
(dr Ryszard Rybka OP)

Andrzej Wysocki OP
Aa J/a aa Jra Jza żya/a ya^a a/apy razwa/a agzyy/aaap az/aw/aAa
w
^ r a a a A/ar%agaarJa
(prof. dr hab. Jan Andrzej K łoczow ski OP)

Michał Pac OP
Py/ aPya/a/ny w /?/azą/?/ jw. 7a/aajza / Pa/aaaa /agarJaaa
(dr hab. Jacek Widomski)

Michał Tymofejew OP
Czy ra^aa(y/aaa/ya^/ źraJ/aw ańrza^a//aa^/wa? Pa/aw/Aa ^ańa/ara
z Ma/z^ańaw
(prof. dr hab. Jan Andrzej K łoczow ski OP)

Marcin Dąbkowicz OP
Py/ Paga w a?LT(yaa M/^/rza PaAńar/a
(dr A gnieszka Kijewska)

Marcin Barański OP
Homo religiosus w aijAy/; Af/raaa P JaJaga
(prof. dr hab. Jan Andrzej K łoczowski OP)

Michał Adamski OP
7w arz aiaa g a y aA a w azw aa/a J a J /a /a g a w par^paA(yw/ay?/aza/?/
J r a /a a /a J a z a /a 7i\yańaara
(prof. dr hab. Jan Andrzej K łoczow ski OP)

Piotr Bałog OP
P a^zaA /w aa/a P a g a p rz a z ra z a w / w /a rę w J/a /a g a ań y //a za/? aza y ań
^ w /ę/ag a yfaga^(yaa
(prof. dr hab. Jan Andrzej K łoczowski OP)

Bartosz Cecuła OP
7anag(yczna Aycnamena/ag/czna Aancepc/a ja/n/cnfa. PraAa anańzy
porównawcze/
(dr Jarosław Kupczak OP)

Grzegorz Mazur OP
FTaza/łczna cńaraA/efyy/yPa .spam a ea/anaz/ę
(dr Jarosław Kupczak OP)

Wojciech Ciołek OP
Mc/zjcńc czy ^^yy/a/e/as*? Mcrazw/^zywa/na^ć wjpa/czc^nyc/2
^paraw mara/nyc/i
(dr Jarosław Kupczak OP)

