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PRZEDMOWA 

Człowiek, od momentu podjęcia p<óby umysłowego samookre

ślenia siebie w otaczającej go rzeczywistości, odczuł potrzebę 
istnienia Transcendencji. Fotwierdzeniem tego jest prehistoria 
i historia, powszechność i trwałość wierzeń religijnych, literatu

ra, sztuka i architektura, a także filozofia. Problematyka Boga 
ma profil multidyscyplinarny, znajdując się w centrum filozofii, 
teologii, religioznawstwa, socjologii, psychologii, oraz wielu in
nych nauk humanistycznych1• Dawniej i dziś jest to tematyka 

żywa dla przeważającej części ludzkości. Nieodzowność Boga 
jawi się człowiekowi na różnych płaszczyznach: intelektualno

-poznawczej, etycznej, formacyjno-duchowej, integracyj no-spo
łecznej, ontologicznej . Filozofia interesuje się głównie ostatnim 

aspektem, dlatego on właśnie będzie przedmiotem pracy. Zain
teresujemy się zwłaszcza ideą Boga w historii fi!ozoficznej myśli. 

Dokładniej mówiąc: przedmiotem rozważań będzie niemal wy
łącznie problem: jak pojmowany był Bóg przez kolejne genera

racje myślicieli Zachodu? Myśl orientalna (m.in. buddyzm, hin
duizm, filozofia chińska), choć niezmiernie fascynująca, zostanie 

pominięta. Uwagę zogniskujemy na zagadnieniu natury Bożej, 
pomijając najczęściej problem uzasadnień - jakże licznych -

istnienia Boga. Koncepcja Boga posiada zawsze systemowe uwa

runkowania (epistemologiczne, ontologiczne itp.), lecz będą one 
z konieczności pominięte. 

Prześledzenie historii idei Boga, związanej z filozoficzną my
ślą Zachodu, przerasta ramy jednego tomu - czy nawet możli

wości poznawcze jednego człowieka. Szeroko zakrojone ramy 
czasowe studium wymagały więc selekcji omawianych myśli

cieli. Dlatego pominięto "Boga ateistów", tj . jednostronne, re-

1 J. L. S e g u n d o, Our Idea of God, New York 1970. 
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dukcjonistyczne czy karykaturalne ujęcie Absolutu1• Są omawia
ni wyłącznie przedstawiciele teizmu, w tym także: agnostycy, 
panteiści, myśliciele przedchrześcijańscy i chrześcijańscy. 

Podjęta w pracy problematyka nie posiada nazbyt obfitej 
literatury, gdyż historyczny zarys koncepcji Boga jest przedsię
wzięciem niezwykle trudnym'. Brak całkowicie tego rodzaju syn
tetycznych opracowań w polskiej literaturze filozoficznej. W li
teraturze światowej istniej ą opracowania, lecz stosunkowo nie
liczne, dyskusyjne w doborze materiału i często kontrowersyjne 
w lansowanej interpretacji wielu myślicieli. Najczęściej zresztą 
dotyczą one tylko nowożytnej i współczesnej filozofii Boga•. 

Celem pracy jest głównie obiektywna interpretacja kolejnych 
koncepcji Boga - pojawiających się w dziejach ludzkiej myśli, 
lecz niejednokrotnie podjęta została także próba ich oceny. Jest 
to włączenie się w dialog ze zwolennikami różnorodnych orien
tacji myśli teodycealnej. 

Praca składa się z czterech części, omawiających kolejno idee 
Absolutu funkcjonujące w starożytności, wiekach średnich, no
wożytności i współczesności. Z okresu starożytności omawiani 
są myśliciele okresu presokratycznego, oraz Platon, Arystoteles 
i Plotyn. Filozofia antycznego Rzymu swą oryginalnością i silą 

oddziaływania nie dorównywała myśli starogreckiej, dlatego zo
stała pominięta. Część druga pracy obejmuje czołowe nurty kla

sycznego teizmu chrześcijańskiego, mianowicie ideę Boga św. Au
gustyna, św. Tomasza z Akwinu i św. Bonawentury. Wywarli 
oni decydujący wpływ na chrześcijańską filozofię i teologię, choć 
niewątpliwie także wielu innych (zwłaszcza Duns Szkot i Eckhart) 

zasługuje na uwagę. Nowożytną filozofię Boga charakteryzuje 

pluralizm idei bóstwa. Praca omawia poglądy teodycealne czte-

2 V. M i c e l i, The God of Atheism, New Rochelle 1971. 
3 E. G i l s o n, Bóg i filozofia, Warszawa 1971 ; G. T h o m a s, Reli

gious Phi!osophies of the West, New York 1965 ; H. P. O w e n, Concepts 
of Deity, London 1971. 

4 J. C o Ił  i n s, God in Modern Philosophy, Chicago 1959 ; t e n ż e, 
A History of Modern European Philosophy, Milwaukee 1954 ; G. G r  i s e :l, 
Beyond the New Theism, London 1963; H. Z a h r n t, The Question of 
God: Protestant Theology in Twentieth Century, London 1969 ; J. M a c
q u a r r i e, Twentieth-Century Religious Thougt, London 1963. 
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rech czołowych myślicieli: Descartesa, Spinozy, Hume'a i Kanta, 
pomijając m.in. Leibniza. Ostatnia część pracy prezentuje na 
wstępie heglowską ideę Boga, następnie zaś rysuje panoramę 
czołowych współczesnych nurtów filozofii Boga5• Należą do nich: 
egzystencjalizm, augustynizm, tomizm, myśl protestancka i teo
logia procesu. 

Autor jest świadomy selektywności podjętych analiz, lecz 
celem pracy nie jest - bo być nie może - wyczerpujące omó
wienie najważniejszych choćby koncepcji Boga. Historia filozo
ficznej idei Boga jest zbyt bogata i złożona, aby móc ją zapre
zentować w jednotomowej pracy. Być może jednak lektura tej 
książki zainspiruje Czytelnika do dalszych poszukiwań w zakre
sie filozoficznych dociekań nad Absolutem. Bóg jest wiecznie ży
wym przedmiotem refleksji każdej ludzkiej generacji, ku Niemu 
kieruje się - jak zauważył to już św. Augustyn - niespokojne 
ludzkie serce. "W tym twórczym niepokoju tętni i pulsuje to, co 
jest najgłębiej ludzkie: poszukiwanie prawdy, nienasycona po
trzeba dobra, głód wolności, tęsknota za pięknem, głos sumienia" 

(Jan Paweł II, Redemptor hominis, 18). 

5 Obecna praca nie jest syntezą innej mej książki Bóg w myśli 
wspó!czesne;. Wielu myślicieli tam omawianych zostało pominiętych, a są 
analizowani inni - poprzednio nie uwzględnieni. 





C z ę ś ć  p i e r w s z a  

OD MITOLOGICZNEJ DO FILOZOFICZNEJ IDEI BOGA 





I. FILOZOFIA PRESOKRATYCZNA: TEIZM PANTEIZUJĄCY 

Wiara religijna wyprzedziła niewątpliwie filozoficzną re
fleksję o Bogu. Pierwsza z nich j awi się u samego zarania ludz
kiej duchowej kultury, druga natomiast pojawiła się w starożyt
nej Grecji na przełomie VII i VI wieku przed Chrystusem. W ów
czesnej Grecji istniały właściwie trzy formy religii: ludowa, 
państwowa i filozoficzna'. Pierwsza z nich, przyjmowana przez 
ogół ludzi, a opiewana przez poetów, posiadała charakter mitolo
giczny i łączyła się z antropomorficznym pojmowaniem bóstwa. 
Religia państwowa była oficjalnym kultem uznawanym i naka
zanym przez państwo, wyrażającym się w formie określonych, 
odprawianych publicznie, rytuałów. Wreszcie religia filozoficzna 
jawi się w szkole jońskiej, a kontynuowana jest twórczo w zło
tym okresie filozofii przez Platona i Arystotelesa. Dwie pierwsze 
formy religii są tożsame w swych istotnych elementach, trzecia 
znacznie od nich odbiega. 

Religia ludowa starożytnej Grecji przechodziła wiele etapów.( _ 
,Tej pierwotną fazą były niejednokrotnie animizm i fetyszyzm, na 
bazie ktMych bóstwo utożsamiano z żywiołami przyrody. Póź
niej zaczęto wyodrębniać siły i elementy przyrody oraz bóstwa, 
czcząc te ostatnie poprzez stawianie posągów i świątyń. Pozosta
łością pierwotnej religii ludowej były misteria, z których naj
bardziej głośne były misteria eleuzyjskie i orfickie. W po
czątkach religii ludowej starożytneJ GrecJI były między inny
mi czczone bóstwa chtoniczne, związane z ziemią i j ej elementa
mi. Rozwój kultury umysłowej wymagał przekształcenia wierzeit 
religijnych. Dokonali tego greccy poeci - Homer (IX - VIII przed 
Chrystusem) i Hezjod (VIII - VII przed Chrystusem). Oni to l 
"stworzyli dla Greków cały system bogów i dali bogom przy- l 

1 A. K r o k  i e w i c z, Zarys filozofii greckiej, Warszawa 1971, s. 30. 
Autor, powołując się na opinię stoików, mówi o trzech typach teologii.  
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domki oraz każdemu z nich dali zakres władzy i utrwalili jego 
postać"2• Ich dziełem była systematyzacja wierzeń religijnych 
oraz hierarchizacja poszczególnych bóstw. Bogowie Homera po
siadali ludzkie atrybuty: przymioty, wady, płeć, choć zarazem 
byli nieśmiertelni i sprawowali - w różnym stopniu - władzę 
nad światem i ludżmi. Na czele tej "rodziny" bogów stał Zeus, 
który różnił się istotnie od biblijnej koncepcji Boga Stwórcy. 

Trzecia forma teologii w starożytnej Grecji była dziełem filo
zofów, którzy coraz bardziej zdawali sobie sprawę z baśniowego 
charakteru bogów religii ludowej . Choć zwykle jako ludzie swej 
epoki czcili ówczesnych bogów (przynajmniej niektórych), to jed
nak jako ludzie ceniący naukowe myślenie kształtowali inną 
koncepcję bóstwa. Tym się tłumaczy fakt, że niektórzy z greckich 
myślicieli (między innymi Anaksagoras i Sokrates) oskarżeni zo
stali o bezbożność i skazani na śmierć. Ich "ateizm" był odej
ściem od rytualizmu religii państwowej, związanej z antropomor
ficzną koncepcją Boga. 

l. SZKOLA JOI\l'SKA 

Filozofia pojawiła się na przełomie VII i VI wieku na tere
nie greckich kolonii położonych w Małej Azji.  Szkoła jońska sta
nowi pierwszy ośrodek refleksji filozoficznej ,  ogniskującej swe 
zainteresowania głównie na problematyce kosmologicznej zwią
zanej z poszukiwaniem prazasady (arche) widzialnego świata. 
Preferowanie wspomnianej problematyki sprawiało wrażenie 
swoistego materializmu•. Czasem twierdzi się nawet, że u staro
żytnych filozofów greckich semantyka religijna była jedynie 
środkiem do referowania poglądów kosmologicznych i aksjolo
gicznych. Jeżeli nawet mówi się o "bogu" (theos), to faktycznie 
chodzi o "naturę" (fysej)4• Dlatego właśnie np. materia była uwa
żana za coś boskiego przez Anaksymandra. 

2 J. P a r  a n d o w s k i, Mitologia, Warszawa 1962, s. 15. 
> F. C o p l e s t o n, A History of Philosophy, t. I ,  cz. l, New York 1962, 

s. 36 - 37. 
4 A. N o w i c k i, Starożytni o religii, Warszawa-Kraków 1959, 

s. 10 - 11 .  
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Ostatnia opm1a idzie zbyt daleko, zapoznając ówczesną sy
tuację kulturowo-naukową. Teologia tworzona przez filozofów 
jońskich odchodziła w istotnym stopniu od mitologicznej religii 
ludowej, ale równocześnie nie mogła całkowicie się od niej uwol
nić. Dlatego trafna jest opinia Wernera Jaegera, że filozofia sta� 
rogrecka była początkowo racjonalizacją mitologii5• Stąd też teo
gonia Hezjoda wywarła niewątpliwy wpływ na kosmologię i kos- \ 
mogonię szkoły jońskiej. Konsekwencją tego było pojawienie się 

"boga" kosmicznego jako istotnego elementu rzeczywistości. Póż
niej jednak nastąpiło odejście od skrajnego immanentyzmu w poj
mowaniu natury bóstwa, pojawiała się coraz wyraźniej kon
cepcja Boga transcendentnego. 

Przedstawiciele szkoły jońskiej nie pozostawili w zasadzie 
kompletnych pism, dlatego ich naukę znamy głównie z później
szych przekazów zawierających wypowiedzi im przypisywane. 
Pierwszym ze znanych presokratyków był Tales z Miletu (VII-VI 
w. przed Chrystusem). Jego naukę referuje głównie Arystoteles, 
przypisując mu pogląd, iż wszystko powstało z wody. Ona jest 
pryncypium (arche) wszystkiego, gdyż wszystko z niej się rodzi0• 
Pierwsze stwierdzenie mogło nawiązywać do mitycznej teologii 
starogreckief, lecz prawdopodobnie wyrosło głównie z potocznej 
obserwacji świata. Woda jest przecież istotnym elementem świa
ta widzialnego, spełniając nieodzowną funkcję w jego przemia
nach. Pogląd Talesa z Miletu przypomina upowszechnioną dziś 
opinię, iż wszelkie życie wywodzi się z praoceanu. Niezmiernie 
trudno dziś zinterpretować naukę tego myśliciela, gdyż Arysto
teles użył terminologii (pierwiastek, substancja itp.), powstałej 
w późniejszym czasie. Nie podważa to faktu, iż Stagiryta znał 
przekazy tradycji i prawdopodobnie trafnie odczytał i referował 
teorie presokratyków. Dlatego sugerował, że stosunek wody do 
rzeczy z niej powstających odpowiada relacji pomiędzy substra
tem - substancją a zmiennymi atrybutami8• 

5 W. J a  e g e r, The Theology of the Early Greek Philosophers, Oxford, 
1960, s. l� 17. 

s A r y  s t o t e l e s, Metafizyka I, 3, 983 b 17 - 21. 
7 W Grecji istniała legenda, że Okeanos i Tetyda są rodzicami wszel

kiego bytu ; bogowie ci przysięgali na wody Styksu. 
8 A. K r o k  i e w i c z, Zarys filozofii greckiej, s. 75. 
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Kolejnym istotnym twierdzeniem Talesa z Miletu jest teza, 
że "dusza jest siłą poruszającą"8• Wypowiedzi tej nie należy ro
zumieć w sensie platońskim czy arystotelesowskim, gdyż rozgra
niczenie materialnego ciała i niematerialnej duszy nastąpiło du
zo później. Tales prawdopodobnie wszystkim bytom, nawet nie
organicznym, przypisywał nieokreśloną moc witalną. Dlatego mó
wił np.,  że magnes posiada duszę, ponieważ porusza żelazo. Przy
puszczać również należy, że myśliciel ten_ wierzył :w jstnienie 
"duszy świata"10• Dlatego twierdził, "że wszystko pełne jest bo
gów"11. Ostatn1a uwaga jest przedmiotem licznych interpretacji. 
Nie chodziło Talesowi o bogów mitologii Homera, którzy zamie
szkiwali specjalne miejsca (góry, rzeki). Stwierdził przecież, iż 
w s z y s t k o  pełne jest bogów. Bogowie Talesa znajdowali_ się 
wszędzie, wszystko byjo ich efektem i ukazywało ich moc". Cho
dziło więc nie tyle o mitologiczne ujmowanie bóstwa, lecz raczej 
o kosmiczne czy też panteistyczne11• W każdym razie starogrecki 
myśliciel niewątpliwie wierzył w istnienie ponadziemskiej i nad
ludz!dej siły, mocą której wszystko działa i żyje. 

Diogenes Laertios, w swej pracy Zywoty i poglądy słynnych 
filozofów, znacznie więcej pisze O) teologii Talesa. Miał on st�ier
dzić: "Najstarszą z rzecz_y_jstniejąc_y�!J._j_est BÓg; _jest bowiem nie
zrodzony. Najpiękniejszą- świat; jest bowiem dziełem Boga"1'. 
Wypowiedź nie pozostawia wątpliwości co do teizmu g�ckiego 
filozofa, a nawet sugeruje swoisty henoteizm. Chodzi przecież 

9 A rys t o t e l e s, O duszy I, 2, 405 a 19. 
10 Móv:i o tym Aetius, który naukę Talesa ujmuje we frazeologii 

stoickiej. Por. Aet. l, 7, 1 1  (D i e l s 10, 40) . 
11 A r y  s t o t e l e s, O duszy I, 5, 411 a 7. Tłum. P. Siwek, Warsza

wa 1972. s. 30. 
12 W. J a  e g e r, The Theology of the EaTly GTeek PhilosopheTs, 

s. 18 - 22. 
13 Nie jest jasną sprawą czy Tales wodę utożsamiał z bóstwem. Je

żeli nawet talc, to prawdopodobnie należy jego "boga-wodę" rozumieć 
w sensie pewnej metafory (funkcje wody odpowiadają w jakiś sposób 
funkcjom bóstwa) . 

14 D. L a e r  t i o s, 2ytvoty i poglądy slynnych filozofótv, Warszawa 
196D, s. 28. 
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o Boga, który jest "niezrodzony", "nie mający początku ani koń
ca"16, którego "dziełem" jest widzialny świat. 

Przedstawicielami szkoły jońskiej byli dwaj inni myśliciele: 
Anaksymenes i Anaksymander. Anaksymenes (VI w. przed Chry
stusem) za począte_k wszystki_c'lL.rz.ecz�znał powietrz.e. Jest ono 
nieskończońe, przenika i podtrzymuje wszystko. św. Augustyn 
tak oto referuje naukę starogreckiego myśliciela: "Anaksymenes 
umieścił przyczynę wszystkich rzeczy w nieskończonym powie
trzu. Jeżeli chodzi o bogów, to ani nie zaprzeczył że istnieją, ani 
nie zamilczał. Jednakże nie wierzył aby stworzyli powietrze, lecz 
przeciwnie, że sami z powietrza powstali"18• Bogowie posiadali 
więc dusze i ciała, � jak ludzie śmiertelni, cnociaz doskonalsi 
od nich. Cyceron bardziej tel.Stycznie TnterpretUfenau"kę inysli
ciela greckiego, pisząc: "Anaksymenes twierdził, że powietrze jest 
bogiem, że powstaje ono i jest bezmierne, nieskończone i zawsze 
w ruchu"17• W podobnym tonie piszą o tym myślicielu chrześci
jańscy autorzy: Laktancjusz i Tertulian18. W myśl takiej inter
pretacji powietrze byłoby bogiem najwyższym. Należy przypusz
czać, że bardziej prawdopodobną_jęst_kq_s_miczna aniżeli persona-
listyczna inter__pi_ę_!;��.EJ�ej bóstwa b.ll�ksym�� 

- - - · 

Kolefnym przedstawicielem filozofii presokratycznej jest Ana
ksymander (VII- VI w. przed Chrystusem). O ile Tales i Ana
ksymenes opierali się na intuicji sensy�net__!o �spomniany 
myśliciel korzystał już z intuicji intelektualnej. Dlatego zaii:rcne 
całej rzeczywistości uznał "to, co nieogranicz-one (apejron), nie 
określając te-go am Jako poWietrze;-ani. 

j
·akowouę;- an1Tal{ocoś 

innego"18. Anąksymander nieskończoność uznał za ontyczną pod
stawę wszystkiego. Nie mozn�czoności temu, co 
jest erementefucZy!ragmentem rzeczywistości (wodzie, ziemi, 
powietrzu itp.)!0• Nieskończona może być jedynie "wszechcałość". 

15 .,Co jest boskie - to, co nie ma początku ani końca". Tamże. 
13 Sw. A u g u s t y  n, De civitate Dei 8, 2 PL 41, 226. 
17 C y c  e r  o n, De natura deorum l, 10, 26 (D i e l s 19, 19). 
18 T e r t u l i a n, Adversus Martionem I ,  13 PL 2, 260: L a c t a n t i u s, 

Institut I, 5 PL 6, 134. 
19 D. L a e r  t i o s, dz. cyt., s. 7. 
zo A r y s t o t e l e s, Fizyka III, 5, 204 b 22 - 205 a 5. 
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Kategoria_ ni�skończoności u Anaksymandra nie tylko posiada 
8ens---kosmologiczno-ontofogićzny, ale także teologiczny. Fotwier
dza to następująca wypowiedź Arystotelesa: "Twierdzimy wobec 
tego, że nieskończoność nie ma swej zasady, lecz że ona sama 
uchodzi za zasadę innych rzeczy, że obejmuje wszystko i wszy
stkim rządzi, jak twierdzą ci, co nie uznają obok nieskończoności 
żadnych innych przyczyn, j ak np. 'Ducha' � 'Mili>_ścL_ Więk
szość filozofów przyrody zgadza się z Anaksyll!_andrel't:l.�.__&dy 
twierdzi, że pieskończoność jest boska, �e�t _nie�II!iertglJ.l� nie
zhiszc

-zalna"21 . Stagiryta, referująC""" koncepcję nieskończonoŚci 
Anaksymandra, wypunktował kilka spraw. Końcowy fragment 
wypowiedzi zawiera termin grecki theion, odpowiednikiem któ
rego są terminy: bóstwo, boskość (ang. Divine). Jest to określenie 
Boga pomijające rodzaj (on czy ona) i osobowość. Nie oznacza to 
jednak, aby Anaksymander miał na myśli apersonalne bóstwo. 
Takiej interpretacji sprzeciwia się to, co mówił on o roli bóstwa 
("obejmuje wszystko" i "wszystkim rządzi"), jego atrybutach 
("nieśmiertelne" , "niezniszczalne", "nieskończone") oraz wyraźny 
odsyłacz do Anaksagorasa (bóstwo - rozum) i Empedoklesa (bó
stwo jako miłość) . Ostatecznie więc wydaje się, że idea nieskoń
czoności (apejron) posiadała u Anaksymandra sens teistyczno-re
ligijny22. Miał on prawdopodobnie na myśli Boga osobowego, po
siadającego świadomość i sprawczą moc. Jego roli nie podważa 
nieskończona ilość światów czy ewentualnie nawet bogów, o któ
rych - według świadectwa Cycerona21 - mówił starogrecki my
śliciel. 

2. KSENOFANES 

Kolejnym myślicielem greckim, który dużo powiedział na te
mat Absolutu, był Ksenofanes (VI - V w. przed Chrystusem). Je
go wkład w dziedzinie filozoficznej teologii był bezsprzecznie 

21 Fizyka III, 4. 203 b 8 - 1 1 ;  tłum. K. Leśniak, Warszawa 1968, s. 76. 
22 Tak sądzą: W. J a e g e r, dz. cyt., s. 23 - 34 ;  F. M. C l e v e, The 

Giants of Pre-Sophistic Greek Philosophy, The Hague 1969, s. 156 - 158. 
Por. J. B u r n  e t, Early Greek Philosophy, New York 1959, s. 50 - 71 .  

23  C y c  e r  o,  De natura deorum, I, 10,  25. 
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wielki, choć komentowany różnorodnie. Interpretowany jest więc 
jako monista'•, panteista•, zwolennik henoteizmu18, a!Oo teZ 
w przekonaniu większości autor6w-- jako adherent nióno
teizmu�--poszczególne opinie mogą odwoływać się do wypowie
dzi starogreckiego myśliciela, u którego monoteizm łączył się 
z pojawiającymi się niekiedy motywami panteistycznej myśli. 

Ksenofanes jest znanym krytykiem antropomorficznej kon
cepcji bóstwa. Jego krytyka idzie w podwójnym kierunku: opo
nuje przeciw przypisywaniu bóstwu tak moralnych, jak ontolo
gicznych ograniczeń. Pisze mianowicie: "Homer i Hezjod obar
czyli bogów wszystkimi występkami, które powodują zarzuty 
i naganę u ludzi, więc tym, że kradną, cudzołożą i wzajemnie się 
oszukują"18• Bóstwo jest synonimem dobra, dlatego nie można 
w jego naturę włączać jakiejkolwiek formy zła. ]{senofanes �rze_:
ciwstawia się także pojmowaniu �ga na sposób ludzki, pisząc: 
"Śmiertelni przypuszczają, ze nogowierodzą się tak jak oni, że 
noszą ludzkie ubrania i mają ludzki głos i postać ( ... ) Mieszkańcy 
Etiopii wierzą, że ich bogowie są czarni i mają płaskie nosy, 
a mieszkańcy Tracji, że mają błękitne oczy i są rudzi". Chcąc 
całkowicie pognębić zwolenników antropomorfizmu, Ksenofanes 
dodaje: "Gdyby woły, konie lub lwy posiadały ręce i mogły nimi 
malować i wykonywać dzieła tak jak ludzie, to by konie malowa
ły wizerunki bogów podobne do koni, a do wołów -woły, i two
rzyłyby takie ich ciała, jakie mają same"11• Ostra ironia cytowa
nych w__ypowiedzi nie jesLhynajm.niej._..ró.wno7:naczna z- postawą 
ateizmu, lecz zwraca się_ pr;�:eci w powszechnej w staroż_ytnej · 
Grecji tendencji do antropomorfizacji idei bóstwa. Ściśle biorąc, 

24 F. C o p l e s t o n, dz. cyt., s. 64. 
25 W. T a t a r k  i e w i c z, HistoTia filozofii, Warszawa 1958; t. I, s. 36-

- 37; J. L e g o w i c z, Filozofia staTOżytne; GTec;i i Rzymu, Warszawa 1968, 
s. 62 nn. Do tej opinii zdaje się skłaniać w pewnym stopniu A. Kr o k  i e
w i c  z, dz. cyt., s. 128. 

28 F. C l e v e, dz. cyt., t. I,  s. 8. Autor określa Ksenofanesa także jako 
zwolennika panzoizmu. Tamże, s. 21. 

Z1 W. Ja e g e r, dz. cyt., s. 38- 54; S. M i c h a l i k, Idea Boga u Kse

nofanesa z Kolofonu, maszynopis, Tarnów 1979. 
u H. D i e l s, Die FTagmenta deT VoTsokratikeT, Berlin 1912. 11 .  
1t9 D i e l s, 14- 15. Por. W. H e i n r  i c h, ZaTliS histoTii filozofii, t. I, 

Warszawa 1925, s. 30. 

� - Wieki O BO&U 
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nj.e jest to negacja politeizmu ale jedynie...z'Niązanego z nim an
tropomorficznego po.iffiowania Absolutu. Cytowane wypowiedzi 
można uznac za odpowiednik teologii negatywnej w opisie bó
stwa. 

Ksenofanes podjął także próbę opisu Boga w aspekcie pozy
tywnym. Diogenes Laertios tak oto ujmuje syntetycznie jego teo-· 
logię: "Bóg ma postać kuli i w niczym nie jest podobny do czło
wieka;_ jest cały -wrazeniem i słyszeniem, ale nie oddycha; jest 
cały rozume�(nous) i myślą {pronesis), i jest wieczny"30. Opis 
w zasadzie suponuje -�Tematerialną natur� bóstwa, lecz pewną 
trudność w tym względzie stanowi wzmianka o Bogu pod posta
cią kuli. Podobnie charakteryzuje Ksenofanesa ideę Boga autor 
dziełka pt. O Melissosie, Ksenofanesie i Gorgiaszu. Znajdujemy 
tam stwierdzenia: "Bóg zaś jest pod każdym względem taki, 
a więc będąc odwieczny i jeden, jednakowy i mający kształt ku
listy"81. Również Tyrnon z Fliuntu przypisywał starogreckiemu 

· , myślicielowi naukę o "kulistym" charakterze bóstwa32• Kulistość, 
1 a więc material :ość Boga, koliduje z Jego niematerialnością -

sugerowaną dość wyraźnie przez filozofa. Dlatego Arystoteles po
lemicznie zauważa, że byt pozbawiony ciała nie może być kuli
stokształtny33. Wzmianka o kulistości Boga stanowi wciąż zagad
kę teologii Ksenofanesa. Istnieje propozycja, aby kulistokształt
ność rozumieć jako: brak wewnętrznego zróżnicowania, jedno
rodność natury, doskonałość, a więc ostatecznie - niematerial
ność". Proponowane wyjaśnienie nadmiernie odbiega od literal
nego tekstu. Bardziej przekonujące jest wyjaśnienie A. Krokiewi
cza, że określenie "kulisty" łączy się z nauką Ksenofanesa o Bo
gu - świecie85• Byłby to więc przejaw myślenia związanego 
z trendem panteistycznym. 

3o D. L a e r t i o s, dz. cyt., s.· 526. 
31 A r y s t o t e l e s, O Melissosie, Ksenofanesie i Gorgiaszu, w :  Pism3 

różne. Tłum. L. Regner, Warszawa 1978, s. 410. O Melissosie 977 b 20. 
Wspólcześnie kwestionuje się autentyczność rozprawy jako dziela Arysto
telesa. 

32 Por. A. K r o k  i e w i c z, dz. cyt., s. 124 - 125. 
33 A r y s t o t e l e s, O Melissosie .. . , 979 a 6; tlum. pol., s. 414. 
3' S. M i c h a l i k, Idea Boga ... , s. 36 - 38. 
35 A. K r o k  i e w i c z, Zarys filozofii greckiej, s. 124 - 125. 
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Sygnalizowana trudność nie podważa faktu, że teologia oma
wianego myśliciela greckiego stanowi istotny krok na drodze po
znania Boga. Pisze on bowiem: "Jeden Bóg najwyższy pomiędzy 
bogami i ludźmi niepodobny do śmiertelnych ani z postaci, ani 
z umysłu"". Ksenofanes jako człowiek ·swej epoki - znał staro
grecką mitologię i częściowo ją akceptował, natomiast jako filo
zof - dostrzegł niezbędność Boga najwyższego (Heis Megistos). 
Jak pojmował Jego naturę? "Bóg cały widzi, cały myśli, cały 
słyszy

"
17• "Bez trudu wprowadza on w ruch wszystko rozumem 

i myślą"18• "Zawsze pozostaje na tym samym miejscu, bez ruchu, 
i nie przystoi mu poruszać się z miejsca w miejsce

"
n. Cytowane 

wypowiedzi świadczą dobitnie o dystansie autora wobec greckiej 
mitologicznej wizji bóstwa. Boga pojmował on jako byt nie pod
legający materialnemu ruchowi, byt świadomy, rozumny, kieru
jący wszystkim, a więc osobowy4°. Ksenofanes uwypukla istotną 
różnicę, jaka dzieli tak naturę, jak i sposób poznania Boga i lu
dzi. Swiat jest ograniczony i skończony, porusza się i zmienia, 
przemija. Bóg jest nieśmiertelny i nieporuszony. Również pozna:.. 
nie ludzkie jest ograniczone i niedoskonałe. "Nie było nigdy i nie 
będzie człowieka, który by miał dokładną wiedzę o bogach 
i o wszystkim tym, o czym mówią"u. Bóg jest "cały widzeniem" 
i "cały słyszeniem", tzn. jegQ poznanie nie jest sukcesywne, czą
stkowe i fragmentaryczne. WyrażEmia te wskazują, że można mó
wić o epistemologicznej i ontologicznej tr�nscendencji Boga 
w nauce Ksenofanesa. 

Wielu autorów sądzi, że Ksenofanes nie mógł posiadać idei 
Boga duchowego, gdyż koncepcja bytu bezcielesnego powstała 
w późniejszym etapie filozofii. Dlatego u tego myśliciela można 
mówić o swoistej cielesności bóstwa41• Najczęściej takie stanowi-

3' D i e l s, 23. 
37 D i e l s, 24. 
:sa D i e l s, 25. 
39 D i e l s, 26. 
40 W. Ja e g e r, The Theology ... , s. 43-44. 
u D i e l s, 34, 
42 Tak sąd zi F. M. C l e v e ;  por. The Giants . .. , t. I, s. 10, 20 - 21. Traf-

nie zauwa ża A. K r o k i e w i c z (dz. cyt 24), że Ksenofanes opisywa ł 
Boga w dwoja kim znaczeniu: l. wężs 1-1_ wc zas sugerował Jego nie -

�U\. 
,..., 
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sko uzasadnia się wzmianką o Bogu - kuli. Interpretacja ta nie 
wydaje się słuszna, gdyż już Pitagoras mówił o nierQZ.Cj�h 
i niecielesnych liczbach ja�_<?�Od:?tawie _rzeczywistości._ Opis Bo
glf, Taki pozostawił Ksenofanes, wyraźnie wskazuje na jego niecie
lesność . Bóg "cały widzi i słyszy•-:- a!e "me oddycha", tzn. jego 
poznanie nie jest zależne od zmysłowych organów. Absolut wszy
stko aktywizuje swym "rozumem i myślą". Bóg jest wreszcie 
"odwieczny i jeden"41• Chodzi więc greckiemu myślicielowi o Bo
ga jako byt absolutny, najwyższy i jedyny. Teologia Ksenofanesa, 
mimo potknięć i niejasności, jest interesującym oraz ważnym eta
pem w rozwoju ludzkiej wiedzy o Bogu. Nawiązał do niej mię
dzy innymi Arystoteles, mówiąc o Bogu jako nieporuszonym 
pierwszym motorze. 

3. INNI MYSLICIELE 

Czołowym przedstawicielem filozofii starogreckiej był Par
menides (V w. przed Chrystusem), zwole._z:!nik statycznego mo
nizmu. w-swej anal!zie st_<?sował metodę racjonalno-dialektyczną, 
ponujając _?oświad�zenie zmysłowe-... Przedmiotem uwagi Farme
nidesa był b�t� który utożsamił z jednością. Opisywał ten byt jako 
kulęu. Prawdopodobnie jednak- nie miał na myśli kuli material
nej, lecz kulę jako pojęcie geometryczne symbolizujące byt abso
lutnie doskonały i nieograniczony. Byt - jedność nie podlega 
żadnym zmianom, jest niezniszczalny, całkowity, doskonały i je
dyny. Określenia te sprawiają, że' można w nim domyślać się Ab
solutu••. Sam Parmenides jednak wyraźnie tego nie stwierdził. 

Koncepcję Parmenidesa o bycie rozwinęli jego uczniowie, 
zwłaszcza Zenon z Elei i Melissos. Ostatni z nich mówił tak
o nieskończonościczas� ej (wiekuistości), jak i przestrzennej by
tu. W wiekuistym bycie Parm_eni�esa dostrzegł Absolut, który 

materialność, oraz 2. szerszym - w takim wypadku mówił o całości zło
żonej z Absolutu czystego rozumu i kierowanego przezeń świata mate
rialnego. 

43 A r y s t o t e l e s, O Melissosie . .. , 977 b 18; tłum. pol., s. 410. Por. 
J. B u r n  e t, EaTiy GTeek Philosophy, s. 127- 129. 

" D i e l s, 8; W. H e i n r i c h, ZaTYS histoTii filozofii, t. l, s. 41 - 46. 
45 Por. W. Ja e g e r, The Theology . . .  , s. 90-108. 
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"nie cierpi, bo gdyby cierpiał, nie byłby Wszechbytem, rzecz któ
ra cierpi nie może być zawsze"41• Wypowiedź jest dość ogólniko
wa, będąc logiczną konkluzją parmenidejskiej wizji bytu -
jedności. 

Do najgłośniejszych fąozofów staro_greckich _!!a�ży_Herakli! 
(VI -vw:-przed Chrystusem). U niego także zaznaczyła się nie
chęć wobec mitologicznej teologii, dlatego pisał: .,Jeżeli to bo
gowie, lo po cóż rozpaczać nad nimi - gdy nad nimi rozpaczacie, 
to nie uważacie ich za bogów"n. Choć bezpośrednio miał na myśli 
prawdopodobnie orientalny kult Ozyrysa48, to w pewnym stopniu 
odnosi się jego uwaga także do homeryckiej wizji bogów. 

Heraklit, poszukując pratworzywa rzeczywistości, dostrzegł go 
w ogniu. Potwilmiza -ro wypowiedz: "Tego porządku świata, którj 
jest ten sam dla wszystkich, nie zrobił żaden bóg ani człowiek; 
był on zawsze, jest i zawsze będzie wiecznie żyją cy ogień, roznie
cany według miary i według miary gasnący"41• Pierwsza część 
tekstu jest niejednokrotnie odczytywana jako afirmacja ateizmu, 
tj. negacja istnienia jakiegokolwiek bóstwa". Taka interpretacja 
idzie zbyt daleko, gdyż autorowi chodziło wyłącznie o teologię 
mitologiczną. Greccy bogowie nie pełnią funkcji bytowo-stwór
czej, gdyż należą w pewnym stopniu do świata widzialnego. Są 
podobni do ludzi, choć są od nich "mądrzejsi, piękniejsi i w ogóle 
pod każdym względem doskonalsi"11• 

Dystans wobec greckiej mitologii religijnej, uwidaczniający 
się u Heraklita, nie był równoznaczny z absencją wiary w Boga. 
Był to jednak Bóg uchwytny w filozoficznej refleksji, poszukują
cej ostatecznych wyjaśnień widzialnego świata. Heraklit swoją 
wizję bóstwa charakteryzuje następująco: "Bóg jest dniem i nocą, 
zimą i latem, wojną i pokojem, nasyceniem i głodem, przyjmuje 
on różne kształty; tak jak ogień, gdy zmieszany jest z kadzidłem, 

et F . . G. A. M u li a c h, Fragmertta philosophorum Graecorum, coli. 
F. G. A. Mullachius, Parisiis 1883, t. I,  s. 260. 

c1 D 1 e l s, 127. 
łl Kult ten był związany z mitem o śmierci Adonisa kochanka Afro

dyty. 
u D i e l s, 30. 
1o G. T h o m s o n, Pierwsi filozofowie, Warszawa 1966, s. 351-357. 
11 D i e l s, 83. 
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otrzymuje nazwę według zapachu"51• Jest to bezsprzecznie jedno
znaczna afirmacja realności Boga, choć uwikłana w panteistyczne 
rozumienie bytu. Ostatni wnio-sek kwestionuje Felix M. Cleve, 
lecz jego argumentacja nie przekonuje118• Heraklit przecież wyraź
nie identyfikował Absolut z całością widzialnej rzeczywistości: 
czasem, jego sukcesywnością, opozycją przeciwstawnych sił, bo
gactwem zmysłowych doświadczeń, a przede wszystkim ogniem5ł. 
Właśnie ogień był dla tego myśliciela uosobieniem wiekuistej 
egzystencji związanej z ustawiczną przemianą, walką55, antago
nizmem wielu sił. Ogień to wiekuisty Logos, ujawniający się 
w trwałości rządzących światem praw5". Heraklit identyfikował 
Boga, ogień i logos, będących jednym i tym samym pierwotnym 
tworzywem rzeczywistości. Grecki myśliciel, deifikując fenomen 
zmienności - uosobiony w ogniu, przyjmował panteizm. Tego 
stanowiska nie należy mylić ze staroperskim dualizmem, w któ
rym element walki także odgrywał istotną rolę. Heraklitejski 
Absolut nie był jednym z elementów rzeczywistości, lecz pod
stawą ontyczną determinującą jedność przeciwieństw. 

Kolejnym myślicielem starogreckim, poruszającym problem 
bóstwa, był.Empedoklesj<V w. przed Chrystusem). U niego rów
nież zaznaczył stę dualizm teologiczny: raz mówił o bogach, a in
nym razem o jednym Bogu. W pierwszym wypadku znajdował 
się pod wpływem ludowej teologii mitologicznej, dlatego bogów 
nie nazywał wiecznymi, ale "długowiecznymi"57• Tacy bogowie 
przemijają, razem z elementami przyrody. Empedokles jako filo
zof odkrył Boga w cielesnych formach świata widzialnego, rzą
dzących nim siłach _!?ilości i nienawiści, oraz dobru zawartym 
w całej rzeczywistości58• Kiedy wyjaśniał naturę Boga, używał 

52 D i e l s, 67. Zob. W. H e i n r  i c h, Zarys historii filozofii, t. I, s. 32- 41). 

53 F. C l e v e, The Giants ... , s. 78- 30. Inaczej wyjaśnia Heraklita 
W. J a  e g e r; The Theology ... , s. 108- 127. 

54 "Wszystko jest zamianą ognia, i ogień zamianą wszystkiego". 
D i e l s, 90. 

65 "Wojna jest ojcem wszechrzeczy i wszechrzeczy królem". D i e l s, 55. 
56 D i e l s, l i 50. Filozofię Heraklita doskonale wyjaśnia A. K r o k  i e

w i c  z: Zarys filozofii greckiej, s. 129- 150. 
57 D i e l s, 21. Por. J. B u r n  e r, Early Greek Philosophy, s. 249 - 250. 
sa D i e l s, 17 i 26. 
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określeń nie zawsze korelujących ze sobą. Nawiązując zapewne 
do Ksenofanesa, pojmuje Absolut jako kulę. "Był on równy 
z każdej strony i wszędzie bez końca, okrągły Sfairos, radosny 
z otaczającej samotności"58 • Z opisem tym kontrastują inne: "Nie 
można postawić Boga przed naszymi oczyma ani położyć na nim 
swej ręki, choć tędy największa droga przekonania prowadzi do 
serca człowieka"60• Bóg jest "świętym i niewypowiedzialnym 
umysłem, przenikającym świat szybkimi myślami"61• Autor tych 
wypowiedzi najwyraźniej zdawał sobie sprawę z niematerialności 
bóstwa, przypisując mu transcendencję bytową oraz moralny 
atrybut świętości. Zarazem jednak nie zapominał o immanencji 
Absolutu, interpretując go jako współdziałanie i współkierowanie 
w mechanizmie przemian świata. Teologię Empedoklesa trudno 
charakteryzować jako afirmację politeizmu61, gdyż widzieć w niej 
raczej należy połączenie reliktów starogreckiej mitologii i filozo
ficznego - nie zawsze konsekwentnego - monoteizmu. 

W starogreckie� filozofii przedsokratycznej istotną rolę ode
grał Anaksagoras w. przed Chrystusem), którego teoria Boga 
jako' rozumu ��ą__na..Acysto.telę��. Charakterystyka natury 
boskiego Nous nie była zbyt jasna, dlatego istnieje na ten temat 
wiele kontrowersji68• Czy Rozum rządzący światem jest bytem 
materialnym czy duchowym? Materialność jego przyjmuje wie
lu autorów, w przekonaniu których u starogreckiego myśliciela 
zabrakło jeszcze świadomego rozróżnienia pomiędzy materią a du
chem. Konsekwencją_teg9 było pojmowa'1ie NotJ._S jako bytu zbu
dowanego z materiibardziej subtelnej64• Dlatego Anaksagoras opi
suje go jako "najsubtelniejszy ze wszystkich rzeczy" oraz rozróż
nia Nous "mały i wielki"66• Inni autorzy, między innymi Adam 

59 D i e l s ,  .28. 
60 D i e l s, 133. 
u D i e l s, 134. 
62 Tak odczytuje tego myśliciela W. J a  e g e r: The Theology ... , 

s. 128 - 154. 
•3 Referuje je Felix M. C l e v e ; por. The Giants . . .  , s. 317 - 321. 
s• W. T a t a r k i e w i c z, Historia filozofii, t. I, s. 52; A. N o w i c k i, 

Stllrożytni o religii, s. 23 ; W. W i n d e l b a n d, Lehrbuch der Geschichte 
der Philosophie, Tii bingen 1910, s. 35. Zbliża się do tej opinii W. J a  e g e r  
(The Theology ... , s. 155 - 164). 

65 D i e l s, 12. 
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Krokiewicz, wykazują, iż Rozum myśliciela greckiego posiadał 
naturę niematerialną. Wskazuje na to zarówno opis jego natury, 
jak i roli spełnianej wobec kosmosu11• Trzecia grupa autorów po
szukuje pośredniego rozwiązania. E. Zeller sądzi, iż Anaksagoras 
mówił zasadniczo o Nous jako bycie niematerialnym, lecz w swym 
opisie nie zawsze był konsekwentny87• Zbliżone stanowisko repre
zentuje Felix Cleve, który mówi o panzoizmie u tego myślicie
la88. Autor zwraca uwagę, że na ówczesnym etapie filozofii nie 
rozgraniczano materii oraz ducha tak wyraźnie, jak zaznaczyło 
się to później. Dlatego Nous nie jest ani "czystą materią", ani 

"czystym duchem", obejmując oba elementy. Dlatego Anaksago
ras, używając współczesnego języka filozoficznego, może być okre
ślany równocześnie jako monista, dualista i pluralista. Każda 

z tych pozycji filozoficznych jest mu w pewnym stopniu bliska, 
z każdej coś zapożycza. 

Rozwiązanie zasygnalizowanej trudności przy wyjaśnianiu na
tury Nous Anaksagorasa wymaga odwołania się do jego wypowie
dzi. Oczywiście najwyższy Rozum myśliciela greckiego nie je3t 
biblijnym Bogiem Stwórcą, powołującym byty do istnienia. 
"Nous Anaksagorasa to helleński artysta, architekt świata, mate
matyczna i fizykalna inteligencja najwyższej rangi, lecz posiada
jąca relatywnie jedynie najwyższą moc"". Wypowiedzi omawia
nego filozofa w tej sprawie nie pozostawiają najmniejszej wątpli
wości. Podzielał on tradycyjny pogląd helleński, że "nic nie pow
staje ani nic nie zanika, lecz istnieje tylko mieszanie się i roz
dział rzeczy, które są. Słusznym więc byłoby, aby nazywać pow
stawanie mieszaniem a zanikanie rozdziałem"71• Wiekuisty świat 
nie potrzebuje Stwórcy, wymaga natomiast uporządkowania i kie
rownictwa. 

Choć Nous Anaksagorasa nie pełnił funkcji kreacyjnej, to jed
nak spełniał funkcję kosmiczno-dynamiczną. "W doktrynie Anak
sagorasa sprawczą przyczyną ruchu jest rozum"71• On właśnie 

M A. K r o k  i e w i c z, Zarys filozofii greckiej, s. 199 - 202. 
n E. Z e I ł  e r, Die Philosophie der Griechen, Leipzig 1892, t. I, s. 993. 
ee F. C l e v e, The Giants . .. , s. 320 - 322. 
1t Tamże, s. 248. 
71 D 1 e 1 s, 17. Por. tamże, 6. 
n D. L a e r  t i o s, 2ywoty i poglądy slynnych filozofów, s. 81. 
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"ma władzę nad wszystkim, co ma duszę, nad małym i nad du
żym, ma on władzę nad całym krążeniem i tak, że zapoczątkował 
ten ruch ( . . .  ) Wszystko uporządkował rozum (panta diekosmese 
nous)"11• Ostatnie zdanie jest najbardziej istotne, uwypukla funk
cję sprawczo-finalistyczną Rozumu. On właśnie sprawia, że prze
ciwstawne sobie siły łączą się w harmonijną całość, on nadaje 
światu porządek i celowość. Niektórzy autorzy sugerują, iż Nous 
"urządził" świat - nadając mu prawa i dynamikę, ale nie był 
zdolny do stawiania celów przed przyrodą71• Trudno się z tym 
zgodzić, ponieważ Anaksagoras wyraźnie_ przypisuje-No�try
buty świadomo�i i wiedz�,�o�ada..E,ajwięks��gląd 
we wszystko (każde pojęcie o wszystkim) i najwyższą moc"74• Po
dobnie interpretował myśliciela ArystotelesL stwierdzając: "Ana
ksagoras ( .. . ) uczynił w szczególny sposób rozum zasadą wszech
rzeczy; w każdym razie twierdzi, że on sam jeden spośród [wszy
stkich] rzeczy jest niezłożony, niezmieszany i czysty; jednej i tej 
samej zasadzie przypisuje obie funkcje - wszechwiedzę75 i poru
szanie - gdy mówi, że rozum wprawił w ruch wszechświat"". 
Nous Ksenofanesa to kierujący światem Umysł, posiadający naj
wyższą wiedzę i moc sprawczą, odpowiedzialny za wszystko. Fi
nalizm teologii starogreckiego myśliciela koliduje w jakiś sposó� 
z determinizmem jego kosmologii. Irytowało to już Platona77 
i Arystotelesa78, dlatego określili Nous jako deus ex machina 
w świecie rządzonym koniecznymi prawami przyrody. Mieli o tyle 
rację, że kosmologia omawianego myśliciela była racjonalistycz
na i naturalistyczna, co kontrastowało z teorią niematerialnego 
nadświatowego Umysłu. 

Za niematerialnością Nous Anaksagorasa przemawia także opis 
jego natury. Jest on "nieskończony i samorządzący się, nie jest 

'12 D i e l s, 12. 
73 F. C l e v e, The Giants . • .  , s. 315 - 327. Por. J. N a u j a k o s, De Causa 

finalt apud Anaxagoram, Socratem et Platonem ratione habita Aristotelis 

iudicii, Freiburg 1903, s. 3 - 30. 
1' D i e l s, 12. 
75 P. Siwek, tłumacząc Arystotelesa, użył terminu "poznanie". Jest to 

zawężenie sensu, gdyż Stagiryta pisał o wiedzy najwyższej Nous. 

71 A r y s t o t e l e s, O duszy I, 2, 405 a 1 3 ;  tłum. pol., s. 12. 
Tl P l a t o n, Fedon 97 b. 
1s A r y  s t o t e l e s, Metafizyka I, 3, 984 b 15. 



26 WIEKI O BOGU 

zmieszany z niczym, lecz sam samodzielny dla siebie"7Q. Najwyż
szy Umysł jest więc transcendentny: różny od świata, który po
rusza, nadając mu uporządkowanie i określony mechanizm dzia
łania. Nous różni się także od dusz: on stanowi jedno odwieczne 
pryncypium, te zaś są wielorakie i uzależnione od ciał80• "Anaksa
goras wyposażył światotwórczy umysł nie tylko w moc najwięk
szą, ale także we wszechwiedzę, dzięki której ów umysł wiedział 
z góry o wszystkich późniejszych fenomenach i chociaż sam po
zostawał w spoczynku, to jednak mógł sprawować władzę (resp. 
nadzór) nad wszystkimi żywinami, innymi słowy: ponosił całko
witą odpowiedzialność za wszystko, co się dzieje, działo i dziać 

'"15ęcfzie na świecie"81• Nous, o którym mówił starogrecki myśliciel, 
jest więc rozumiany jako rzeczywistość niematerialna i absolut
na, tj . Bóg. 
--Filozofia przedsokratyczna stanowi pierwszy krok na drodze 
kształtowania się filozoficznej refleksji na temat Absolutu. Jej 
punktem wyjścia była mitologia grecka, związana z antropomor
f�Wizją bóstwa. Odejsc1e oa-mrtologicznej teologii było nie
zmiernie trudne, tym niemniej - etapami u poszczególnych my
ślicieli - zostało ono dokonane. W tym leży ich zasługa. Oczy
wiście wyniki refleksji pierwszych filozofów starożytnej Grecji 
pozostawiają wiele do życzenia i uwikłane są w ewidentne błędy. 
Zwłaszcza przedstawiciele szkoły jońskiej, mówiąc o bóstwie, gra
witowali ku panteizmowi. Tym niemniej zbyt generalny jest sąd 
Fredericka Coplestona, że w zasadzie filozofia przed Sokratesem 
nie wyszła poza panteizm, czy nawet monizm82• Autor zarzuca jej 
przedstawicielom, że bóstwo opisywali w terminologii bardziej 
materialistycznej niż spirytualistycznej. Zresztą nie posiadali oni 
religijnego stosunku do opisywanego przez siebie Absolutu. 
Pierwszy z wysuniętych zarzutów jest konsekwencją ahistorycz
nego ujmowania przedsokratycznej filozofii greckiej . Owcześni 
myśliciele nie dysponowali filozoficznie wyrobioną nomenklaturą, 
stąd liczne niejasności czy wręcz potknięcia w opisie idei bóstwa. 

79 D i e l s, 1 2. Zob. A. K r o k i e w i c z, Zarys filozofii greckie;, s. 200 -
- 204. 

80 D i e l s, 103. 
81 A. K r o k  i e w i c z, Zarys filozofit greckie;, s. 201. 
83 F. C o p l e s t o n, A History of Philosophy, t. I, cz. l, s. 77. 
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Tym niemmeJ omawiani wyżej myśliciele greccy coraz bardziej 
byli świadomi swoistości natury Boga: Jego niematerialności, je
dyności, ontologicznej i epistemologicznej transcendencji, osobo
wości. Równocześnie jednak funkcję Absolutu opisywali głównie 
w kategoriach kosmicznych. Walor filozofii przedsokratycznej po
lega głównie na tym, że była ona pierwszym krokiem filozoficz- 1 
nej refleksji o Bogu. Jej wpływ na filozofów "złotego okresu" f 
starożytnej Grecji jest niewątpliwy. Bez wstępnego okresu nie 
byłby możliwy dalszy rozwój filozoficznej teologii. 
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II. PLATON: DUALIZM TEOLOGII IDEALNEGO 
DOBRA I DEMIURGA 

Fil ozofia przedsokratyczna pow iedziała w iele interesujących 
rzeczy o formowaniu poprawnej idei bóstw a. Tym niemniej jed
nak dopiero Pl aton (42817 - 349 przed Chrystusem) był tym my
śl icielem, który wywarł istotny wpływ na fi lozof ię i teologię Za
c hodu. Wytyczył on kierunki myśl i na c ałe tysi ąclecia. Jego pi s
ma stanowią decydującą cezurę pomiędzy teologią mitologiczn ą 
a racjonalnofilozoficzną koncepcją Boga. Tego rodzaj u z mian a 
nie była sprawą łatwą, dl atego widoczne jest u niego niezdecydo
wanie, a nawet pojawiają się wypowiedzi stanowiące wyraźny 
dysonans .  

l. PLATON A MITOLOGIA GRECKA 

W złotym okresie fil oz ofii greckiej tradycy jny pol it eizm był 
w ielokrotnie krytykowany, zwłaszcza przez kręgi fil ozofów' . Do
strzegal i mitologi czno- antropomorfizujący profil takiej teolog ii, 
naruszający zarówno wymogi obiektywnej prawdy, jak i normy 
moral ne. O strą krytykę religijnej mitol ogii przeprowadza li już pre
sokratyc y: Ksenofanes, A naksagoras, Demokryt, sofiści. Także sam 
Sokrates (t399 przed Chrystusem) był k rytycznie nas tawion y 
do uproszczeń antropomorficznej koncepcji bóstwa, choć w dal
sz ym ciągu był wyznawcą politeizmu . Zwolennicy ortodoksyjne
g o  pol iteizmu na publ icznie wypo wiadane wątpliwości reag owal i  
w sposób zdecydowany. Wyrazem tego był wyrok skazujący na 
śmierć Sokratesa. 

Stosunek samego Plat ona do politeizmu był ambiwalen tn y: 
był świadomy jego słabości, krytycz nie go oceniał - zwł aszcza 

1 F. S o l m s e n, Plato's Theology, Ithaca-New York 1942, rozdz. 2. 
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w dialogu Eutyfron, mimo to nie odrzucił go. Nawet w filozo
ficznej teologii tego myśliciela można wykryć elementy inspi
rowane przez ówczesne mity religijne. Na szczególną uwagę 
zasługuje wspomniany już dialog, jeden z najwcześniejszych, 
podejmujący analizę problemu prawdziwej "pobożności". Dia
log przedstawia dyskusję Sokratesa i Eutyfrona, ateńskiego 
wieszcza broniącego ortodoksji i legalizmu. Sokrates prosi o zde
finiowanie istoty pobożności i świętości. Eutyfron podejmuje l 
szereg prób opisu. Pobożność to piętnowa'.lie popełnionego zła, \ 
np. zabójstwa czy świętokradztwa1. Jej istotą jest także wypeł
nianie tego, co jest nakazane przez bogów. Odpowiedź ta nie 
zadowala Sokratesa, dlatego pyta: czy człowiek pobożny jest 
dlatego ukochany przez bogów, ponieważ jest święty, czy też 
dlatego jest święty ponieważ jest umiłowany przez bogów•. W py
taniu zawiera się sugestia, że świętość i pobożność są obiek
tywnie prawe, uprzednie i niezależne od decyzji bóstwa. Euty
fron opisuje także pobożność jako służbę bogom4• Opis ten jest 
bardziej jednoznaczny, lecz również nie jest w pełni zadowa
lający, gdyż relację między człowiekiem a bóstwem ujmuje 
w kategoriach wzajemnych usług korzystnych dla obu stron•. 
Służby bogom nie należy ujmować formalistycznie i legalistycz
nie, gdyż u jej podstaw znajduje się potrzeba realizowania do
brych obiektywnie celów. Dialog Eutyfrona, nie zrywając do
ktrynalnie z mitologią starogrecką, krytycznie oceniał niektóre 
jej aspekty. 

Mówiąc o stosunku Platona do tradycyjnej teologii greckiej, 
należy odwołać się także do jego dzieła Rzeczpospolita. Znaj
dujemy w nim dwie reguły, które wytyczają poprawną kon
cepcję Boga. Pierwsza z nich sprowadza się do stwierdzenia, 
iż bóstwo nigdy nie może być przyczyną zła ale wyłącznie do-

2 Eutvtron 4 a. 
• Eutvfron 10. 

4 Eutvtron 13- 14 b. 
1 Eutvfron 14 d-e. Por. R. G u a r d i n l, Der Tod des Sokrates. Eine 

Interpretation der platonischen Schriften Eutvphron, Krition und Phaedon, 

Hamburg 1960. 
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bra6• Oczywiste są przesłanki tej uwagi:  dobro nie jest jednym 
z wielu atrybutów Boga, lecz stanowi samą jego istotę. Dobro 
jest bardziej istotne aniżeli moc sprawcza nieskończona. Druga 
reguła teologii platońskiej głosi, że bóstwo nie może zmieniać 
swej natury. Każda zmiana może być rozwojem albo regresem. 
Obie należy wykluczyć z natury Bożej . W Bogu nie może być 
"brak piękności czy dzielności"7, więc zbędna jest zmiana pro
gresywna. Tym bardziej zaś należy wykluczyć zmianę na gor
sze, gdyż to by mu ubliżało. Obie "reguły" są niewątpliwie wy
mierzone w starogrecki politeizm, w ramach którego przypisy
wano bogom ludzkie przywary i grzechy. Podważało to absolutną 
świętość Boga. Mitologia religijna była również organicznie 
związana z uznaniem ontologicznych ograniczeń bóstwa: jego 
zmienności i skończoności. Platon wyraźnie dystansował się od 
finityzmu w pojmowaniu Absolutu. 

Krytyczny stosunek Platona do starogreckiej mitologii nie 
oznaczał całkowitego od niej odejścia. Jej wpływ zaznaczył się 
niejednokrotnie, między innymi w teorii idei8• Platońska teoria 
idei ma wiele wspólnego z mitologiczną teologią: tak bogowie jai{ 
idee to praprzyczyny świata, stanowiące zarazem opozycję wo
bec niego - ich trwałość kontrastuje z jego zmiennością. Na
leży także pamiętać, że u Platona - jak u wszystkich ówczes
nych Greków - "mit" nie był ujmowany pejoratywnie, lecz 
stanowił rodzaj historii i zawierał element racjonalny'. 

Wpływ greckiej mitologii uwidocznił się również w fakcie 
akceptacji filozoficznego politeizmu przez Platona. Nie był to 
skrajny prymitywny politeizm, gdyż najwyrazmeJ myśliciel 
skłaniał się do henoteizmu. Dostrzegał mianowicie potrzebę uzna
nia najwyższego Boga, dziełem którego są inni bogowie. Oni 
właśnie ("młodzi bogowie") finalizują dzieło kształtowania i po
rządkowania świata10• Zresztą Platon dość szeroko rozumiał po-

6 Państwo II, 379 b - 380 b. Tłum. W. Witwicki, Warszawa 1958, t. I, 
s. 122 - 124. 

7 Państwo II, 381 c ;  t. I, s. 127. 
1 K. A I b e r  t, Griechische Religion und Platonische Philosophie, 

Hamburg 1980, s. 36 - 37. 
9 Tamże, s. 31. 
10 P I a t o n, Timaios 42 d-e. Tłum. W. Witwicki. Warszawa 1960. s. 56. 
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jęcie bóstwa, włączając w jego zakres między innymi duszę 
ludzką, personifikowane siły przyrody, ciała niebieskie i bogów 
niższych od Demiurga11• 

2. KONTROWERSJE WOKOL KONCEPCJI ABSOLUTU PLATONA 

Odczytanie platońskiej koncepcji bóstwa nie jest łatwe ze 
względu na literacki sposób wyrażania filozoficznych poglądów, 1 
związany z zastosowaniem metody dialogu. Swoje teorie przed- \ 
stawiał starogrecki myśliciel w różnorodny sposób: stosował me-J todę dyskursu respektującą wymogi logiki, korzystał z metafor 
i porównań, nawiązywał do mitologiP2, względnie uciekał się do 
opisu balansującego na granicy prawdy (historycznej, przyrodni
czej itp.) oraz bajki. Ze wszystkich tych metod korzystał my
śliciel w swej filozoficznej teologii, co prowokuje różnorodność 
interpretacji jego myśli. 

Usiłując przedstawić koncepcję bóstwa Platona, należy mię
dzy innymi odpowiedzieć na pytania : czy posiada ono charakter 
personalny? Czy Idea Dobra utożsamia się z Demiurgiem, sta
nowiąc dwa różne aspekty (resp. funkcje) tej samej realności 
boskiej ? Oba pytania zazębiają się, dlatego pozytywna odpo
wiedź na ostatnie z nich jest równoznaczna z odpowiedzią na 
pierwsze. Autorzy, wypowiadający się w tej kwestii, dzielą się 
na trzy grupy. Jedni kwestionują tożsamość absolutnego Dobra 
z Demiurgiem, inni widzą ich charakter komplementarny, 
a trzecia grupa mówi o ewolucji poglądów względnie jeszcze 
inaczej wyjaśnia zagadnienie. 

Johannes Wagner, polemizując między innymi z E. Zellerem, 
wskazuje na odmienny profil ontologiczny idei dobra oraz bos·
kiego Demiurga'•. Bardziej skrajne stanowisko zajmuje Etienne 

n P l a t o n, Prawa X, 899 a-b. Tłum. M. Maykowska, Warszawa 19!10, 
s. 466 ; XII, 966 - 967, s. 589 - 591 . 

12 Por. I. D ą m b s k a, Mity platońskie, "Meander" 3 (1949), z. 9, 
s. 427 nn. ; K. R e  i n h a r  d t, Platos Mythen, Bonn 1927. 

u J. W a g n e r, Die Idee des Guten und die Gottheit bei Platon, 
Nikolsburg 1881 - 1882. 
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Gilson, zdaniem którego Platon nie identyfikował Boga z Ideą 
Dobra. Oto jego argumentacja: "Bóg Platona jest żywą jednost
ką obdarzoną wszystkimi zasadniczymi atrybutami idei. Tu 
właśnie leży powód, dlaczego Idea platońska może być bardziej 
boska od boga, a jednak nie być bogiem"14• Takim bogiem moż
na nazwać Demiurga, lecz jest to .,bóg wzorujący się w pracy 
na wiecznych Ideach"15• Idea Dobra, posiadająca profil uniwer
salny, nie może stanowić jednostkowego Absolutu. Jest nim 
Demiurg, lecz nie jest to Bóg pojmowany w duchu monoteizmu. 

Pokrewne stanowisko zajął David Ross, kwestionując toż
samość Idei Dobra i Demiurga. Autor wskazuje na fakt wza
jemnej niezależności obu czynników w myśli platońskiej15• Rów
nież G. Field twierdzi, że Idea Dobra nie jest bytem osobowym 
i dlatego trudno ją interpretować jako jednostkowe bóstwo17• 
P. E. More uznaje personalny profil platońskiego Boga, lecz mimo 
to sądzi, że nie można utożsamiać go z dobrem idealnym18• 

Wielu autorów dostrzega zarówno personalny profil bóstwa, 
jak uznaje jego dwuaspektowość, identyfikując je zarówno 
z Ideą Dobra jak Demiurgiem. Tak sądzi historyk filozofii. 
Eduard Zeller. Przeprowadził on analizę tekstów Rzeczpospoli
tej, Timaiosa i Fileba, dochodząc do wniosku, że atrybuty przy
pisywane Dobru idealnemu są zrozumiałe jedynie przy supozy
cji, iż j est ono Bogiem11• Również L. Schwarz zdaje się opowia
dać za realną tożsamością desygnatów Idei Dobra i pojęcia 
Boga21• Francuski dominikanin, Reginald Garrigou-Lagrange, 
odwołuje się do Rzeczpospolitej i kilku dialogów (Timaios, Fileb) 
wykazując, iż atrybuty Demiurga i absolutnego Dobra posia-

11 E. G i l s o n, Bóg i filozofia, Warszawa 1961, s. 35. 
15 Tamże. 
11 D. R o s  s, Plato's Theory of Ideas, Oxford 1951, s. 43 - 44, 127. 
17 G. C. F i e l d, The Philosophy ot Plato, Oxford 1949, s. 61 .  
11 P. E. M o r e, The Religion of Plato, Princeton 1928, s .  119 - 120. 
11 E. Z e 1 1  e r, Die Philosophie der G·riechen in ihrer geschichtlichen 

Entwicklung, Leipzig 1889•, Th. II, l, s. 707 - 718. 
21 L. S c h w a r  z, Das Verhiiltnis der Platonischen Idee des Guten zur 

Gottesidee, Rinteln 1900, s. 10 - 14. 
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dają charakter komplementarny, a nie wykluczającyU. Porlobnie 
sądził C. Ritter21• V. Goldschmidt, uznając różnoaspektowość Idei 
Dobra oraz Demiurga, równocześnie dostrzega ich wzajemną 
zgodność oraz dopełnianie się. Demiurg to bóstwo ujmowane 
w zewnętrznej aktywności, natomiast Idea Dobra to bóstwo uj
mowane w życiu wewnętrznym". Twórczy Demiurg jest tożsa
my z absolutnym Dobrem jako odwiecznym modelem. Analizo
wany problem podjął również ubocznie R. Loriaux. Interesuje 
się on przede wszystkim zagadnieniem realności idei w nauce Pla
tona, rozwiązując problem pozytywnie. Na marginesie swych 
rozważań stwierdza, że Idea Dobra jest zarazem najwyższym 
Bytem, co z kolei pozwala wnioskować o jej boskościu. Podsta
wę takiego wniosku upatruje autor głównie w szó.>tej księdze 
Rzeczpospolitej. 

Ze współczesnych opracowań platońskiej filozofii Boga na 
szczególną uwagę zasługuje rozprawa pt. Filozofia religijna Pla
tona, której autorem jest J. Souilhe. Autor, opierając się na 
wszystkich niemal pismach Platona, dochodzi do wniosku, że pla
toński Absolut posiada dwojaką postać: osobową jako Demiurg 
i apersonalną jako Dobro idealne25• Nie były to jednak dwie róż
ne prazasady świata, ale numerycznie jedna przyczyna spraw
czo-wzorcza. Porlobnie sądzi George E Thomas, wskazując na 
dwa aspekty platońskiego Absolutu: statyczny związany z Ideą 
Dobra, oraz dynamiczny powiązany z teorią Demiurga26• 

Inna grupa autorów usiłuje wypośrodkować pomiędzy sygna
lizowanymi wyżej interpretacjami filozoficznej teologii Platona. 
Frederick Copleston zauważa, że platoński Demiurg - kształ-

21 R. G a r  r i g o u - L  a g r  a n g e, Platon theologien, "Revue Thomist<!" 
9 (1926), s. 189 - 218. 

22 C. R i t t e r, Platon. Sein Leben, seine Schriften, seine Lehre, Miin
chen 1923, Bd II, s. 735 nn. 

23 V. G o l d s c h m i d t, La Religion de Platon, Paris 1949, s. 53 - 62. 
24 R. L o r i a u x, L'etre et l'Idee seZon Platon, "Revue Neoscholasti

que de Louvain" 50 (1952), s. 5 - 55, zwłaszcza 49, 53. 
11 J. S o u 1 1  h �. La philosophie religieuse de Platon, "Archives de 

Philosophie" 26 (1963), s. 387 - 436, zwłaszcza 434. 
:ze G. T h o m a s, Religious Philosophies of the- West, New York 1965, 

s 15 - 16, 24. 

3 - Wlekl o Bogu 
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tując kosmos - korzysta z pomocy odwiecznych niezależnych 
od niego idei. Równocześnie Demiurg ma stanowić symbol dzia
łań Rozumu boskiego w świecie27• Opinia taka nie jest odosob
niona, gdyż również F. M. Cornford i G. M. A. Grube teorię De
miurga uważają za element mityczny w nauczaniu Platona18• 
Demiurg mianowicie ma symbolizować boski Intelekt lub boską 
Miłość formujące świat widzialny. 

Istnieje jeszcze inna próba rozwiązania opozycji pomiędzy 
Ideą Dobra a koncepcją Demiurga. Zdzisław J. Czarnecki wy
różnia u Platona kilka etapów filozoficznej teologii: okres mło
dzieńczy związany z umiarkowanym agnostycyzmem przeciw
stawnym tradycyjnej mitologii, etap hipostazowania idei oraz 
etap zainteresowań kosmologicznych. W drugim okresie grecki 
myśliciel identyfikował Ideę Dobra z Bogiem, w ostatnim zaś 
Absolut zdawał się utożsamiać z Demiurgiem29• Proponowana in
terp�tacja lansuje tezę dwu etapów: idealistycznego i kosmolo
giCznego. D. Ross słusznie zauważa, że Platon do końca życia nie 
odrzucił teorii idei80• Jest ona centralnym przedmiotem rozważań 
wielu fragmentów Rzeczpospolitej, dzieła powstałego stosunkowo 
:póź!lo (około 389 - 388 przed Chrystusem). Timaios, pochodzący 
tz; końcowego okresu życia Platona, również nie zrywa z kon
cepcją idei. Teorię idei prezentuje także List VII greckiego my
śliciela, napisany w 353 lub 352 roku, a więc na kilka lat przed 
śmiercią. Wymienione pisma świadczą, iż trudno mówić o za
niku teorii idei u ich autora. 

3. IDEA DOBRA JAKO ABSOLUT 

Podejmując ten temat, należy na wstępie przypomnieć ele
ment teorii idei Platona11 • Dobro traktował on jako najwyższą 

27 F. C o p l e s t o n, A History ot Phflosophy, New York 1962, t. I, 
CZ. l, S. 192, 203. 

28 F. M. C o r n f o r  d, Plato's Cosmology, New York 1952, s. 38 ;  G. M. 
G r  u b e, Plato's Thought, London 1935, s.  169. 

2' Z. C z a r  n e c k  i, Religia i spoleczeństwo w poglądach Platon'Z, 

Warszawa 1968, s. 41 - 42. 
30 D. R o s  s, Plato's Theory of Ideas, s. 10, 130, 138 - 141, 175. 
31 Odnośnie do platol1skiej koncepcji Absolutu por. S. K o w a  l c z y  k, 
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z �dei, ale mimo wszystko ideę82• Teorię idei omawia najobszer
niej dzieło Rzeczpospolita, będące wyrazem filozoficznie dojrza
łych poglądów. Platońska teoria idei posiada dwie interpretacje: 
logiczną i ontologiczną. Interpretację logiczną przyjmowała 
Szkoła Marburska oraz Wincenty Lutosławski. Ten ostatni, po
wołując się na teksty Timaiosa, idee platońskie rozumiał jako 
myśli Bożego intelektu88. 

W spółc�eśni.Ł.Qgół hi storyków-i�lLQ!ltologicz
ną interpretację, przyznając ideom realność. Tak sądzą: F. Dber
weT,�eller in:Ifoss!4. leli zdamem-;-Fraron idee wiązał nie
wątpliwie z Absolutem, ale ich z nim nie uto±samfał. Wspomnia
ni autorzy obaWiają się, iż lOgiczna inte-rpretacja iaei może su
gerować, że bytowość widzialnego świata sprowadza się do-in
tencjonalnego istnienia we wzorczych ideach Bozego umysłu. 
Poważną trudność przy eksplikacji teorii idei nastręcza dWog 
Parmenides, w którym znajduje się ostra krytyka tejże teorii35• 
Prawdopodobnie jednak nie chodziło Platonowi o zakwestiono
wanie istnienia idei, lecz pogłębienie swej teorii oraz uwzględ
nienie niektórych zarzutów przeciw niej wówczas wysuwanych. 

Idee - według Platona - nie są jedynie mitami czy fikcg, 
lecz czymś realnym, stanowiąc istotny przedmiot ludzkiej wie 
dzy. Autor Rzeczpospolitej twierdził, że nauka charakteryzuje 
się stałością i pewnością. Z tego względu jej przedmiotem może 
być wyłącznie to, co jest niezniszczalne, niematerialne, niezmien
ne80. Świat dostrzegany zmysłami nie posiada takiej stabilności, 
dlatego w pewnym sensie "nie istnieje". Właściwym przedmio
tem wiedzy (episteme) jest dopiero świat idealny. 

Bóg jako Najwyższe Dobro wedlug św. Augustyna, w :  Opera Philosopho
rum Medii Aevi, 3 (1980), s. 43 - 51. Obecny rozdział wykorzystuje prze
prowadzone tam analizy. 

32 Dawniej sądzono, iż teorię idei głosili już Pitagorejczycy i Sokrates. 
Badania L. Rabina i D. Rossa wskazują na bezzasadność powyższej teorii. 

33 W. L u t o s ł a w  s k i, T he Origin and Growth of Plato's Logic, 
London 1905, s. 314 - 477. Por. Timaios 28 a, 29 a. 

3• F. 'O b e r  w e g, Die Philosophie des Altertums, Berlin 1926, s. 328 .. 

333 ; E. Z e I ł  e r, Die Philosophie der Griechen ... , Th. II, 1, s. 686 - 705. 
35 Parmenides 130 c-d, 133 a - 134 d. 
J& Fedon 65 e; Państwo VI, 490 b, 534 b ;  Timaios 51 b-52 b. 



36 WIEKI O BOGU (r- Czym są idee? Są to podstawowe realności (ousia), najpełniej 
i pierwotnie istniejące, charakteryzujące się autonomią byto
wania. R. Loriaux, uzasadniając realność idei, odwołuje się do 
greckiego terminu ho estin, będącego w języku Platona termi
nem technicznym na oznaczenie bytu17• Skoro dla Platona idee 
posiadają istnienie najbardziej realne i pełne, to bezpodstawna 
jest sugestia, iż odmawiał on ideom realnego istnienia. Inna 
rzecz, że istnienie idei platońskich uwierzytelnia się poprzez ich 
niezmiennośe8• Idee to obiektywne wiekuiste istoty rzeczy. 

Platon nazywał idee również formami względnie gatunkami 
rzeczy (ejdos)10• Wszystkie idee uznał za realności niematerialne 
(brak w nich elementów materialnych), transcendentne (nie są 
częścią rzeczy widzialnych), proste, odwieczne i niezmienne41• 
J. Wagner wykazywał, iż idee nie posiadają charakteru dyna
micznego, dlatego nie można ich uznać za przyczyny światau. 
Cytowane przez niego teksty są dobierane tendencyjnie oraz po
dobnie komentowane. Relacja idei do rzeczy w platonizmie nie 
została jeszcze całkowicie wyjaśniona, ale niekwestionawalna 
jest teza o realnym wpływie idei na powstanie rzeczy. \ -starogrecki myśliciel, charakteryzując uzależnienie widzial

l nego świata od idei, użył terminu matheksis, co odpowiada pol-l skiemu słowu "uczestniczenie" (niemieckie Teilnahme)41• Ter
min ten oznacza wspólnotę posiadania, to jest fakt partycypacji. 
Rzeczy widzialne uczestniczą w realności idei, które są wzglę-
dem nich immanentne i zarazem transcendentne. Są immanen
tne, ponieważ dają bytom cząstkę swej realności, ale są rów
nocześnie transcendentne, ponieważ ich stabilna natura nie mie
ści się w fakcie fluktuacyjności widzialnego świata. Uczestnicze
nie bytów widzialnych w świecie idei dokonuje się poprzez na-

37 R. L o r i a u x, art. cyt., s. 45 - 47. 
38 Jest to przejaw esencjalizmu Platona, por. E. G i l s o n, Byt i istota, 

Warszawa 1963, s. 25 - 30. 
39 Fedon 102 a, 1 04 e; Menon 72 c-d ; D. R o s s, Plato's Theory ot 

Ideas, s. 10 - 15. 
•o Uczta 211 a-b. 
tl J. W a g n e r, Die Idee des Guten . . .  , s. 11 - 30. 
u Parmenides 152 a ;  Fedon 103 d. 
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śladownictwo (mimesis)41• Tego rodzaju relacja wy]asma fakt, że 
przy zasadniczym niepodobieństwie idee i rzeczy łączy jednak 
częściowe podobieństwo. Idee są wzorami, modelami, natomiast] 
rzeczy są odbitkami i podobieństwem idei. W ten sposób idee 
spełniają rolę przyczyn wzorczych�•. �-

Platon spośród wszystkich idei na pierwsze miejsce wysunął 
Ideę Dobra. Najwięcej napisał o niej w Rzeczpospolitej, ale � .. 
również dialogi (Gorgiasz, Laches, Charmides) wielokrotnie o niej 
wspominają. W VI księdze Rzeczpospolitej, mówiąc o wychowa
niu, Platon stwierdza, że "największym przedmiotem nauki jest 
postać dobra"u. Dobro nie jest ani przyjemnością, ani też aktem 
myślenia. Nie jest formą przeżyć emocjonalnych ani poznaniem. 
Nie sprowadza się więc do subiektywnych przeżyć człowieka. 
Dobro jest obiektywną rzeczywistością, jest celem wszystkich 
dążeń człowieka, nadając pełną wartość wszelkim ludzkim dzia
łaniom. Faznawalne jest umysłem, a nie zmysłami44• 

Po wstępnych rozważaniach, Platon podejmuje charaktery
stykę natury i funkcji najwyższego idealnego Dobra, eksponu
jąc jego relację tak wobec świata idei jak świata widzialnego. 
"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 ( ... ) Więc to, co nadaje prawdę przedmiotom poz
nania, a poznającemu daje moc poznawania, nazywaj Ideą Dobra 
i myśl sobie, że ona jest przyczyną wiedzy i prawdy, gdy staje 
się przedmiotem poznania, i chociaż to jedno i drugie jest pięk
ne i poznanie, i prawda, to jednak, jeśli Dobro b�dziesz uważał 
za coś innego i jeszcze piękniejszego od nich, będziesz uważał 
słusznie. A wiedzę i prawdę, podobnie tak jak światło i widze-

u Timaios 29 a ;  Fedon 74 d ;  Fajdros 248 e. Por. Z . J. Z d y b i c k a, 
Partycypacja bytu. Próba wyjaśnienia relacji między światem a Bogiem, 
Lublin 1972, s. 21 - 38. 

44 D. R o s  s, dz. cyt., s. 221 - 224 ;  J. S o u i l h e, La philosophie reli
gieuse ... , s. 435. 

45 Państwo VI, 505 a ;  wyd. cyt., t. I, s. 344. Grecki tekst zawiera ter
min "Idea" Dobra. 

48 Państwo VI, 508 c - 509 b, s. 351 - 352. Ideał dobra odgrywał dużą rolę 
w platońskiej pedagogice. Por. W. Jaeger, Paideja, Warszawa 1964, t. II, 
s. 135 - 305. 
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nie za coś do słońca podobnego uważać jest rzecz słuszna, ale 
uważać ich za samo słońce nie należy, tak i tu słusznie jest 
uważać te dwie rzeczy za podobne do Dobra, ale za samo Dobro 
uważać którąkolwiek z nich nie jest słusznie; Dobro należy 
jeszcze stawiać wyżej ( ... ) Przyznasz, że słońce, jak mi się wy
daje, rzeczom widzialnym nie tylko widzialności dostarcza, ale 
i powstawania, i wzrostu, i pożywienia, choć ono samo nie jest 
powstawaniem. Jakżeby? Tak więc i przedmiotom poznania nie 
tylko poznawalność dzięki Dobru przysługuje, ale również ist
nienie oraz istota ich od niego pochodzi, chociaż Dobro to ni� 
jest istotą, tylko to coś ponad wszelką istotę, coś wyższego 
i mocniejszego o wiele"47• 

Platon, chcąc wyjaśnić rolę Idei Dobra, odwołał się do meta
fory zaczerpniętej z widzialnego świata. Czym jest słońce dla 
tego świata, tym idealne Dobro na terenie świata idei i niemate
rialnych wiekuistych wartości. Bezpośrednio grecki myśliciel 
miał na uwadze relację między Dobrem a pozostałymi ideami, 
pośrednio jednak - można domniemywać - wskazywał na rolę 
najwyższej z idei wobec świata widzialnego. Zastosowana me
tafora wyraża dwie prawdy: transcendentny charakter Dobra 
oraz jego ontyczną pierwotność. Słońce warunkuje umysłowe 
poznanie człowieka w dwojakim aspekcie: oświeca poznawaną 
rzecz oraz równocześnie umożliwia władzy wzroku akt widze
nia. Chóć jest ono źródłem światła, to jednak samo w sobie 
światłem nie jest. Podobnie - wnioskuje Platon - jest z Ideą 
Dobra. Jest ono transcendentne zarówno na płaszczyźnie episte
mologicznej, jak na płaszczyźnie ontycznej48• Nie można go 
utożsamiać z prawdą ani z aktami intelektualnego poznania. Do
bro samo w sobie (auto agathon), będąc ostatecznym źródłem 
wszelkiej prawdy, warunkuje zarazem jej poznanie. 

Grecki myśliciel rozgraniczył świat niewidzialnych wiecznych 
idei - na czele z Ideą Dobra, oraz świat bytów widzialnych jako 
odwzorowań idei. Ten ostatni świat partycypuje w pierwszym. 

47 Państwo VI, 508 c - 509 b, s. 351 - 352. 
48 Analizę metafory słońca z idealnym Dobrem, zawartą w pismach 

Platona, przeprowadza wielu autorów. Por. D. R o s  s, Plato's Theory of 
ldeas, s. 39 - 44. 
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Niektórzy autorzy sugerują, że "relacja partycypacji w syste
mie platońskim nie posiada charakteru przyczynawania spraw
czego. Przyczynowość idei ogranicza się - mówiąc przenośnie -
do roli ogniska, z którego emanują odbitki"ł9• Rzeczywiście spe
cyfiką platońskiej koncepcji partycypacji jest przyczynowanie 
wzorcze. Wydaje się jednak, że Idei Dobra autor Rzeczpospolitej 
przypisuje dwojakie przyczynowanie: tak wzorcze jak spraw
cze. Za taką interpretacją przemawia wiele racji. Końcowy frag
ment cytowanej uprzednio wypowiedzi Rzeczpospolitej stwier
dza, iż zarówno słońce jak dobro przyczynują "istnienie" oraz 
"istotę" bytów. David Ross sądzi, że platońskie Dobro idealne 
przyczynuje istnienie innych idei - w tym znaczeniu, że jest 
podstawą ich bytu50• Adam Krokiewicz Ideę Dobra nazywał 
"twórczym pryncypium wszystkich niższych od siebie idei-by
tów"u. Analogia ze słońcem wskazuje, że dobro działa jako 
przyczyna sprawcza. Życiodajne słońce nie tylko świeci, ale po
woduje także wzrost i rozwój żywych organizmów. W ten spo
sób jest ono przyczyną istnienia wszystldego co żyje. Podobną 
rolę w sferze duchowej odgrywa Idea Dobra. Jej działanie jest 
swoistym przyczynowaniem sprawczym. Wskazują na to rozwa
żania zawarte w Timaiosien. Dialog mówi bezpośrednio o roli 
Demiurga, ale ten sprawczy czynnik boski - kształtując 
świat - korzysta z idei jako prawzorów. W ten sposób party
cypacja platońska łączy dwa wątki: przyczynowanie wzorcze 
z przyczynowaniem sprawczym. ·wielu autorów przyznaje, że 
dynamizm Idei Dobra u Fiatona wyraża się także poprzez przy
czynowanie sprawcze58• 

Do problematyki najwyższego Dobra powraca VI księga 
Rzeczpospolitej. Dobro istotne jest porównane d'o słońca, nato
miast byty świata widzialnego są odpowiednikiem cieni padają·-

•9 Z. J. Z d y b i c k  a, Partycypacja bytu ... , s. 25. 
so D. R o s s, dz. cyt., s. 41. 
Sl A. K r o k i e w i c z, Zarys filozofii greckiej, s. 299. 
sa Timaios 30 c-d, 31 a-b. 
'3 J. P e g h a i r e, L'axiome "bonum est diffusivum sui" dans Ze neo

platonisme et Ze thomisme, "Revue de l'Universite d'Ottawa" 2 (1932), s. 9 ;  
N .  B o u s s o u l a s, La Causalite du Bien e t  la metaphysique du melangc 
platonicien, "Revue du Metaphysique et de la Morale" 67 (1962), s. 65 - 109. 
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cych na sc1anę jaskini. Metaforę kończy Platon następującym 
wnioskiem: "Zdaje mi się tak, że na szczycie świata myśli świeci 
idea Dobra i bardzo trudno ją dojrzeć, ale kto ją dojrzy, ten 
wymiarkuje, że ona jest dla wszystkiego przyczyną wszystkiego, 
co słuszne i piękne, że w świecie widzialnym pochodzi od niej 
światło i jego pan, a w świecie myśli ona pa1uje i rodzi prawdę 
i rozum, i że musi ją dojrzeć ten, kto ma postępować rozumnie 
w życiu prywatnym lub publicznym"st. A więc powtórnie Platon 
stwierdza, że Idea Dobra jest przyczyną zarówno świata ideal
no-duchowego (myśli, poznania, prawdy}, jak świata widzialnego. 
Nieco dalej raz jeszcze odwołuje się do ar:alogii do słońca, wska
zując na transcendentny charakter Dobra, będącego "szczytem 
świata myśli"n. 

To, co Platon mówi o roli idealnego Dobra, pozwala w nim 
widzieć Boga. Dobro nie ogranicza się do roli przyczyny celowej 
świata, ale jest także źródłem jego istnienia, współtwórcą każ
dego działania, dawcą prawdy. W ten sposób jest ontologiczną 
i epistemologiczną podstawą rzeczywistości. Tego rodzaju atry
buty są możliwe wyłącznie w naturze Bożej56• 

Fazostaje jeszcze do omówienia problem poznawalności Idei 
Dobra pełniącej rolę Absolutu. Jest ona jedną z idei, dlatego 
jest poznawalna w analogiczny sposób jak one. Platon rozgrani
czył dwa rodzaje wiedzy: poznanie naukowe (episteme} oraz po
znanie doksalne o charakterze mniemania (doxa}. Swiat idei jest 
"niezmienny, niezrodzony i nieginący ( . . .  } niewidzialny i w żaden 
inny sposób niedostrzegalny - oglądać go może jedynie myśl 
rozumna. I drugi rodzaj rzeczy, nazywany tak samo i podobny 
do tamtego, spostrzegalny, zrodzony, zmienny ustawicznie, który 
powstaje w pewnym mieJSCU i znowu stamtąd przepada -
uchwycić go potrafi mniemanie i spostrzeżenie"57• Z wypowiedzi 

54 Państwo VI, 517 c; t. I, s. 31!4. 
ss Państwo VI, 532 a-b ; t. I, s. 391. 
50 Nawet J. W a g n e r  (Die Idee des Guten ... , s. 49) przyznaje, że 

pewne atrybuty idei Dobra i Boga są zbieżne, np. wieczność, nieskończo
ność i niezmienność. 

n Timaios 52 a. Por. J. S p r u t e, Der Begriff der Doxa in der Pla
tonischen Philosophie, Gottingen 1962. 
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cytowanej wynika, że oba typy poznania rozmą się tak swym 
charakterem jak przedmiotem. Świat idei jest przedmiotem 
poznania intelektualnego dającego pewność, natomiast świat wi
dzialny stanowi przedmiot poznania hipotetycznego. 

Intelektualne poznanie świata idei jest specyficznym pozna
niem. Platon, wyjaśniając swoją epistemologię, odwołuje się do 
teorii anamnezy i metempsychozT". Poznanie świata widzialne
go, będącego odbiciem idei, jest okazją do przypomnienia sobie 
znanych - z uprzednich etapów koło życia - wiedzy o świecie 
wartości wiekuistych. Poznanie idei posiada charakter dialek
tyczny5', zarazem zaś jest rodzajem umysłoweJ intuicji. W Liście 
VII Platon pisał: "Owa nauka [o ideach] nie da się zgoła wysło
wić tak jak inne nauki, lecz dzięki długiemu współobcowaniu 
z samym przedmiotem i zżyciu z nim rozbłyśnie nagle, jakby od 
iskry, światło w duszy i karmi się już samo"60• 

Intuicyjne poznanie ma miejsce również w odniesieniu do 
Idei Dobra. W przekonaniu omawianego myśliciela, rozpoznanie 
tego Dobra dokonuje się nie tyle na drodze dyskursywnej co 
umysłowo-intuicyjnej . Szukając go, należy wyzwolić się od 
ograniczeń poznania zmysłowego, wracając "myślą do tego, co 
jest Dobrem samym"; jest to "oglądanie tego, co najlepsze po
śród bytów"61 • Kontemplatywny ogląd "bytu wiecznego" nie jest 
udziałem szerokiego grona ludzi, wymaga bowiem wewnętrzne
go wyzwolenia się z fascynacji świata przemijalnego62• Intuicyjne 
rozpoznanie najwyższego Dobra posiada więc uwarunkowania 
egzystencjalno-moralne. 

sa Z. J. Z d y b i c k  a, Partycypacja bytu, s. 27 - 38 ; Menon 81 c-d ; 
Fedon 73 c. 

59 Państwo VII, 532 b. 
60 P l a t o n, List VII, 341 c. Cyt. za: A. K r o k  i e w i c z, Zarys filozofii 

greckiej, s. 302. 
&l Państwo VII, 532 b-c. 
62 "A filozof w swoich rozumowaniach oddaje się zawsze oglądaniu 

postaci bytu wiecznego. Koto niego znowu jest tak jasno, że w żaden spo
sób dojrzeć go nie łatwo. Duchowe oczy szerokich kół nie potrafią strzy
mać tego, co boskie, i słabną". Sofista, 254 a, Warszawa 1956, s. 75. Por. 
Fedon 66; Fajdros 249 d-e. 
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4. DEMIURG JAKO ABSOLUT 

W platońskiej filozoficznej teologii istotną rolę odgrywa 
koncepcja Demiurga jako sprawczej przyczyny widzialnego świa
ta. Koncepcja ta jest różnie interpretowana. Sugeruje się nie
jednokrotnie, że teoria Demiurga posiada charakter mit�czny, 
mianowicie w sposób antropomorficzny przenstaw�lworz.e.nie 
świata przez czynnik boski"3• Interpretacja ta jest kontrowersyj
na z tego względu, że o Demiurgu mówi nie tylko Timaios ale 
wiele innych pism Platona. Rzeczpospolita mówi o "twórcy n-a
szych zmysłów" i "wykonawcy nieba""'. W dialogu Sofista znaj
dujemy wiele mówiące stwierdzenie, że widzialny świat "stwa
rza Bóg rozumem i boską wiedzą""6• Wreszcie dialog Folityk 
zawiera następujący fragment : "[Świat] prowadzi przyczyna 
inna, boska, i on wtedy znowu nabiera życia i dostaje nieśmier
telność nabytą od swego wykonawcy, a raz, kiedy go Bóg opuści, 
on wtedy idzie sam przez się, jak długo jest zostawiony sobie"68• 
Wszystkie teksty dotyczą niewątpliwie Demiurga, uwypuklają 
bowiem sprawczą przyczynowość Absolutu. Zresztą Folityk 
i Timaios używają tej samej terminologii, określają bowiem bos
kiego Demiurga jako "wykonawcę i ojca"87• To wszystko podwa
ża tezę, że koncepcja Demiurga posiada charakter mitologiczny. 

Kontrowersyjna jest także identyfikacja Demiurga z duszą 
świata. Platon nie miał żadnych powodów do dublowania spraw
cy widzialnego świata, mianowicie traktowania duszy świata 
jako czynnika immanentnego, a Demiurga jako czynnika trans
cendentnego. 

W platońskiej filozofii Boga niezmiernie ważną rolę odgrywa 
dialog Timaios. Powraca on do dychotomicznego podziału rze
czywistości na świat idei f świat zmysłowomaterialny. Pierwszy 

'3 F. C o p l e s t o n, A History of Philosophy, t. I, cz. 2, s. 203; 
Z. C z a r  n e c k  i, Religia i spoleczeństwo ... , s. 49; Z. J. Z d y b  i c k  a, Par
tycypacja bytu, s. 24 - 25. 

6' Państwo 507 c; 530 a. 
"5 Sofista 265 c. 
66 Polityk 270 a. 
li7 Polityk 273 b; Timaios 41 a. Por. D. R o s  s, Plato's Theory ot 

Ideas, s. 127 - 128. 
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z nich "istnieje wiecznie, a powstawania nie ma", drugi nato
miast "powstaje zawsze, a nie istnieje nigdy"�8• Ten ostatni świat, 
tj . świat gignetyczny, "powstaje z konieczności pod wpływem 
jakiejś przyczyny"; materialny kosmos "powstał kiedyś i miał 
jakiś początek"8". Swiat zjawiskowy posiada swego twórcę, zwa
nego przez Plotyna ;-;Demiurgiem" (gr. demiourgos - robotnik, 
artysta). Jego rolę określił myśliciel następująco: 

"Mówmy z ja
kiego powodu organizator zorganizował wszystko, co powstaje, 
i ten wszechświat. Dobry był. A dobry nie ma w sobie żadnej 
zazdrości o nic ( . . .  ) Bóg chciał, żeby wszystko było dobre, a liche
go, żeby nie było nic, ile możności, więc wziął wszechświat cały 
widzialny, który nie miał spokoju, tylko się poruszał byle jak 
i bez porządku, wyprowadził go z chaosu i doprowadził do ładu, 
uważając, że to ze wszech miar lepsze niż tamto ( . . .  ) Złożył 
rozum w duszy, a duszę w ciele i w ten sposób wszystko zmaj
strował, aby wszechświat był j ak najpiękniejszy w swej na
turze"'0. 

Opis powyższy dowodzi, iż Platon pojmował Demiurga j ako 
Absolut. Wskazuje na to nie tylko nazwa "Bóg" (theos)11, lecz 
przede wszystkim przypisywane mu funkcje ontologiczne. Jego 
dziełem jest świat widzialny: uporządkowanie, mechanizm dzia
łania, pojawienie się rozumu, dusz, "piękna". Autor Timaiosa 
jest oczywiście człowiekiem swej epoki, dlatego zdaje się sympa
tyzować z teorią panpsychizmu i hilozoizmu, pisząc: "Ten świat 
jest istotą żywą, ma duszę i rozum naprawdę - dzięki opatrz
ności boga"n. Demiurg, choć pełni istotną funkcją sprawczo
ontyczną, nie jest odpowiednikiem chrześcijańskiego Stwórcy. 
Nie był mianowicie dawcą istnienia świata, nie stworzył go z ni
cości, Jego rola ograniczała się do formowania świata z istnieją
cego już tworzywa. Platoński Demiurg jest myślącym organiza
torem świata, lecz w swym działaniu sprawczym posłużył się 

re 'l'imaios 27 d ;  s. 35. 
c• Timaios 28 c; s. 35. 
70 'l'imaios 29 e - 30 b ;  s. 38 - 39. 
71 Por. E. M u g n i e r, Le sens du mot theios chez Platon, Vrin 1930. 

Terminem "bóg" obejmowano za czasów Platona wiele rzeczy : ciała nie
bieskie, herosów, siły przyrody, wreszcie bogów w rozumieniu politeizmu. 

7Z 'l'imaios 30 b ;  s. 39. 
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tworzywem istniejącej już materii. Bezkształtny ko�mo�
tworzył w ontologicznie sensowną całość. 

Z powyższego wynika, że Demiurg platoński nie dysponował 
nieskończoną mocą sprawczą. Pisma filozofa greckiego nie są 
jednak ca,łkowicie jednoznaczne w tej sprawie. Już w Timaiosie 
stwierdził on, że wszechświat nie istniał zawsze, lecz miiiiswoj 
początek71. Jeżeli rozumieć ten początek w sensie ontyczno-egzy
stencjalnym, to można mówić o Demiurgu j ako przyczynie za
istnienia świata. Bardziej kategoryczne stwierdzenia znajdujemy 
w Sofiście, gdzie mowa jest o boskiej "sile, która staje się przy
czyną powstawania rzeczy nie istniejących poprzednio"". Tego 
rodzaju wypowiedzi są wyjątkiem w pismach Platona, który 
zwykle mówił o dwu pryncypiach bytowych rzeczy: Bogu i ma
t€rii75. Ta ostatnia ogranicza sprawcze działanie Demiurga. 

Charakteryzując naturę "Organizatora", nie można pominąć 
jego relacji do idei. Platon, opisując działanie Demiurga, zdaje 
się umieszczać idee - pierwowzorY' rzeczy ponad nim78• Innym 

l jednak razem zauważa, że dziełem boskiego Demiurga są zarów
no widzialne rzeczy, jak idealne "wizerunki"77• Ostatnia uwaga 
sugeruje, że Demiurg to faktycznie sprawcza przyczyna wszel
kiego bytu: fenomenalnego i idealnego. Wskazuje to z kolei na 
jego tożsamość z Ideą Dobra. Autor Timaiosa wielokrotnie akcen-

1 tował atrybut dobra w naturze Demiurga, sugerując tym samym 
jego identyczność z absolutnym Dobrem. W każdym razie nie 
ulega wątpliwości, że Demiurg jest Bogiem ujmowanym w Junk
cji aktywnosprawczej. Tworzy on wszystko: byty nieożywione 

73 Timaios 28 b ;  s. 35. 
7ł Sofista 265 b ;  s. 97. 
75 "Platon przyjmował dwa początki wszechrzeczy: boga i materię. 

Boga nazywa rozumem i przyczyną, materię zaś, z której powstają rzeczy 
złożone, uważa za bezkształtną i nieograniczoną" D. L a e r t i o s, Żywoty 
i poglądy slynnych filozofów, s. 194. 

76 Demiurg, wykonując świat, "patrzył na wzór wieczny". Timaios 29a; 
s. 37. 

77 ,.Ale wizerunki też powstają boskim przemysłem". Sofista 266 a ;  
s .  99. Liczne teksty Platona, mówiące o powiązaniu Demiurga z podległy
mi mu ideami, omawia J. S o u i l h e: La philosophie religieuse de Plato·n, 
s. 434 - 435. 
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uporządkowane, żyjące organizmy, dusze, a także bogów finali 
zujących dzieło twórcze wszechświata78. 

Czy Demiurg i Idea D.:>bra są jednym i tym samym nume
rycznie Bogiem? Przeprowadzone rozważania pozwalają pozy
tywnie odpowiedzieć na to pytanie. To prawda, że Platon nigdy 
nie stwierdził jednoznacznie tożsamości Demiurga i absolutnego 
Dobra. Powodem tego prawdopodobnie był brak definitywnie 
skrystalizowanej koncepcji bóstwa. Mimo swej genialności był 
człowiekiem ówczesnej epoki, w której politeizm był religią ofi
cjalnie kultywowaną i wymaganą od obywateli. Równocześnie 
nie ulega wątpliwości, że atrybuty Idei Dobra oraz Demiurga są 
identyczne względnie komplementarne. 

Platoński Bóg posiada dwojaką postać: osobową i bezosobo
wą. Demiurg to konkretna boska osoba, przyczyna sprawcza 
świata kształtująca go od zewnątrz i kierująca się w swej aktyw
nosci dobrocią. Natomiast Idea Dobra to przyczyna wzor
cza wszechświata, najwyższe źródło jego istnienia i wartości -
na czele z prawdą. Trudno przypuścić, aby Platon afirmował 
dwa równorzędne absoluty, gdyż byłoby to zbędnym dublowa
niem. Demiurg działa głównie jako przyczyna sprawcza, a Dobro 
najwyższe jako przyczyna wzorcza. Wypowiedzi Platona nie do
magają się jednak, aby z faktu rozgraniczenia funkcji wniosko
wać o istnieniu dwu różnych absolutów71• 

Wielu autorów zajmuje odmienne stanowiska od tu przedsta
wionego. J. Wagner twierdzi, że platońskie idee nie posiadały 
natury dynamicznej, dlatego nie mogą być nazywane przyczy
nami80. W konsekwencji tego Idea Dobra nie może być utożsa
miana z Bogiem, który jest sprawczą przyczyną świata. W odpo
wiedzi należy stwierdzić, że autor stronniczo dobierał teksty: 
cytował wyłącznie mówiące o przyczynowaniu wzorczym, pomi
jając teksty wzmiankujące czy sugerujące dynamiczną naturę 
idei. Zresztą Idea Dobra jest nadrzędna wobec innych idei, dla-

78 Timaios 42 d-e; s. 56. 
79 Państwo VI, 508 c - 509 d; Timaios 28 a - 30 a ;  R .  D. A r  c h e r

H i n d, The Timacus of Plato, s. 344 nn. 
80 J. W a g n e r, Die Idee des Guten, s. 31 - 36. 
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tego ogólna analiza idei nie upoważnia do apodyktycznych wnios
ków na temat natury Idei Dobra. 

Poważniejszy jest inny zarzut Wagnera. Gdyby mianowicie 
Platon utożsamiał Boga z Ideą Dobra, to czemu Arystoteles 
w Etyce nikomachejskiej tak ostro polemizował z jego poglądem 
na naturę Dobra idealnego81• Stagiryta przyjmuje istnienie Dobra 
Najwyższego jako konkretnej osoby, odrzucając równocześnie 
istnienie Idei Dobra. Trudność tę wysunął również D. Ross, wska
zując na przeciwstawny charakter Boga i Idei Dobra82• Bóg jest 
konkretną osobą, a Dobro - j ak każda idea - posiada charakter 
uniwersalno-abstrakcyjny. Zasygnalizowaną trudność wyjaśnił 
E.  Zeller, wskazuj ąc na komplementarny charakter Idei Dobra 
i Demiurga. Fakt rozbieżności opisu ich natury wyj aśnia się od
rmennosclą celów, przyświecających pismom Rzeczpospolita 
i Timaios. Pierwsze dzieło było filozoficznym wyjaśnieniem na
tury Bożej, drugie natomiast popularnym opisem przedmiotu 
religii. Ostra polemika Arystotelesa z teorią idealnego Dobra 
prawdopodobnie była podyktowana ogólną niechęcią dla pla
tońskiego idealizmu. Stagiryta nie chciał czynić wyłomu w nega
tywnej ocenie teorii idei. 

Inny zarzut D. Rossa nawiązuje do słów Platona: "Bóg j est 
dobry"83• Gdyby starożytny myśliciel utożsamiał Boga z dobrem, 
to powyższe stwierdzenie byłoby tautologią, ponieważ by znaczy
ło: Dobro jest dobre. Postawiony zarzut jest niesłuszny, ponie
waż wypowiedź Platona wyrywa z kontekstu. Bóg obok dobra 
posiada wiele innych przymiotów, dlatego ogólną nazwę "Bóg" 

wolno łączyć z konkretyzuj ącym przymiotnikiem "dobry"IJ.I. Tak 
postępuje również teologia chrześcijańska, która choć stwierdza 

81 A r y  s t o t e l e s, Etyka nikomachejska I, 6, 1095 a 13-1097 a 15. 
Tłum. D. Gromska, Warszawa 1956, s. 12 - 17. 

s2 D. R o s  s, Plato's Theory of Ideas, s. 43. 
83 Państwo II, 379 n ;  t.  I, s. 122 ; D. R o s s, dz. cyt., s. 43. 
nc D. R o s  s (dz. cyt., s. 241 - 245) słusznie zwraca uwagę na zbieżność 

scholastycznej teorii transcendentalnych właściwości bytu oraz platońskiej 
teorii dobra. Platon w różnych swych pismach na czele idei stawiał kolej
no : jedność, prawdę, dobro, życie. Prawdopodobnie zależało to od aktual
nie interesującego go problemu analizowanego w konkretnym dziele. 
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realną tożsamość atrybutów z naturą Boga - to jednak używa 
różnych nazw dla Jego określenia. , 

Inną trudność wysuwa E. Gilson, którego zdaniem utożsamie
nie platońskiej Idei Dobra z Bogiem jest mieszaniem dwu po
rządków: egzystencjalnego i esencjalnego85• Bóg jest bytem real
nym, natomiast uniwersalne abstrakcyjne Dobro należy do po
rządku esencjalnego. Gilson zbyt schematyzuje rzeczywistość. 
Nie kwestionując esencjalizmu Platona, trzeba ostatecznie przy
znać, że afirmował on autonomiczne realne istnienie idei80• Skoro 
tak, to Idea Dobra jest posiadaczem najpełniejszego istnienia, 
a więc może być utożsamiane z Bogiem. 

W filozoficznej teologii Fiatona można dostrzec zarówno 
dziedzictwo przeszłości, jak nowe twórcze elementy. Duchowo
-kulturowe patrimonium ówczesnej Grecji łączy się przede 
wszystkim z uznaniem elementów ludowego politeizmu. którego 
wyraźne relikty napotykamy w wielu pismach wzmiankujących 
o "bogach młodszych", boskich siłach przyrody, bogach - cia
łach niebieskich itp. Równocześnie starogrecki filozof ironizował 
antropomorfizującą koncepcję bóstwa, wskazując na jej manka
menty ontologiczne oraz etyczne. Foliteizm platoński posiadał 1 
wyraźny charakter henoteizmu, dlatego eksponował Ideę Dobra 1 
oraz aktywność D�rzeprowadzone wyżej rozważania 1 
pozwalają wnioskować o tożsamości desygnatów obu teorii, 
uwzględniaj ących różne funkcje tego samego Absolutu. Są to 
teorie filozoficzne odbiegające od symplifikacji ludowego poli
teizmu. Powoduje to określone konsekwencje.  Bóstwo greckiej 
mitologii posiadało charakter konkretno-egzystencjalny. Bóg 
filozofii Fiatona jest uwikłany w kontekst bądź spekulatywnego 
racjonalizmu - Idea Dobra, bądź posiada charakter kosmolo
giczny - teoria Demiurga87• Stąd też nawiązanie kontaktu z tak 
pojmowanym bóstwem realizuje się głównie na płaszczyźnie 

8• E. G i l s o n, Bóg i filozofia, s. 31 - 36; t e n ż e, Byt i istota, s. 22 - 29. 
86 R. L o r i a u x, L'etre et l'Idee chez Platon, s. 7 - 15, 45 - 47 ;  J. M o

r e a u, Realisme et idealisme chez Platon, Paris 1951. 
87 Por. A. J. F e s t u g i e r  e, La 1'evelation d' Hermes Trismegiste. II. 

Le Dieu cosmique, Paris 1949, s. 138 - 155 ; S. D e c I o u x, Temps, Dieu, 
I.iberte dans les Commentaires Anstoteliciens de Saint Thomas d'Aquin, 
Paris 1967, s. 152 - 157. 
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poznawczo-racjonalnej. Choć autor Rzeczpospolitej mówił o kon
templacji Pradobra, to chodziło mu głównie o kontemplację od
wiecznego Logosu88• W ten sposób preferował prymat noetyki 
przed aktywnością woli - zwłaszcza w formie miłości. Eros 
platoński wywodził się genetycznie z naturalistycznie pojmowa
nej miłości, dlatego mniejszą odgrywał rolę na drodze ku Bogu. 

Bóg, dojrzany w wyniku analizy filozoficznej, zasługuje na 
egzystencjalną więź z człowiekiem. Autor Ttmaiosa był przeko
nany, że "bogowie interesuj ą się sprawami ludzi"89• Było to uzna
nie idei opatrzności Bożej nad światem. Troska Boga o ludzi jest 
zarazem zobowiązaniem tych ostatnich do respektowania od
wiecznego prawa moralnego, a więc realizowania zasad spra
wiedliwości. Religia platońska posiada elementy egzystencjalne: 
etyczne i kultyczne. "Celem człowieka jest upodobnić się do 
boga"90• Etyczna prawość winna łączyć się z kultem religijnym, 
tj .  oddawaniem czci bóstwu91• Teologia Platona nie zawsze jest 
konsekwentna i jednoznaczna, ale stanowi wielki krok w racjo
nalnym opisie Absolutu. 
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4 - Wieki o Bogu 



III. ARYSTOTELES : FUNKCJE FILOZOFICZNEGO 
ABSOLUTU 

Analizując filozoficzną teol�"i stotelesa, należy ognisko-
wać uwagę na dwu pismach: II (L) siędze- �fizyJsi - mó
wiącej o Najwyższej lnteligen p;-or XVIII księdze Fizyki -
uzasadniającej istnienie Pierwszego Poruszycielą świata. Obie 
prace analizują ideę Absolutu w różnych aspektach, dlatego 
w literaturze napotyka się sugestie o ewolucji poglądów staro
greckiego myśliciela. Werner Jaeger sądzi, że księga XII Meta
fizyki nie była finalnym etapem redagowania tego dzieła, lecz 
pochodziła z okresu platońskiego1• Później Arystoteles, intere
sując się w większym stopniu problematyką kosmologiczną, cha
rakteryzował Boga jako Pierwszy Motor. Było to równoznaczne 
z odejściem od koncepcji Absolutu jako najwyższej Myśli, na
wiązującej do platońskiej teorii Boga jako duszy świata. 

Interpretacja Jaegera została zakwestionowana. Augustin 
Mansion wykazał zgodność księgi XII z centralnymi księgami 
Metafizyki mówiącymi o substancji, co wskazuje na późniejszy 
etap sformułowania teorii Najwyższego Intelektu boskiego1• Ge
novieve Rodis-Lewis wysuwa hipotezę przeciwstawną wobec in
terpretacji Jaegera, sugerując, że Fizyka i traktat O Niebie właś
nie doprowadziły do wyklarowania się teorii zawartych w XII 
księdze Metafizyki3• 

W dalszych rozważaniach pomijamy spory interpretacyjne, 
akceptując komplementarny charakter teorii absolutnego Inte-

1 W. J a  e g e r, Aristotle. Fundamentais ot the History ot H ts Develop
ment, Oxford 1962, s. 342 - 367. 

2 A. M a n s i o n, La genese de l'oeuvre d'Aristote, "Revue neoscholas
tique de philosophie" 29 (1927), s. 307 - 341, zwłaszcza 326 - 328. 

3 G. R o d  i s - L e v i s, Hypotheses sur l'evolutton de la theologie 
d'Artstote, w :  La Philosophie et ses problemes. Recueil d'etudes de doctri
ne et d'his�oire offert a Mgr R. Jolivet, Lyon-Paris 1960, s. 45 - 68. 
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lektu i nieporuszonego pierwszego Poruszyciela. Ich wspólnym 
rysem jest opozycja do platońskiej teorii idei, w tym także\ 
Idei Dobra. W tym miejscu warto odwołać się do wypowiedzi 
Stagiryty: "Wydaje się, że również powszechnik według pew
nych filozofów jest w całym tego słowa znaczeniu przyczyną i za
sadą. Bo substancja każdej rzeczy to substancja jej właściwa, 
która nie należy do żadnej innej rzeczy; natomiast powszechnik 
jest wspólny; to bowiem nazywa się powszechnikiem, co z natury 
swej przysługuje wielości. Czego w1ęc jest substancją? Albo 
wszystkich rzeczy, albo żadnej: ale nie może być substancją 
wszystkich rzeczy. Jeżeli zaś ma być substancją jednej rzeczy, 
to takie rzeczy będą inne; bo rzeczy, których substancja jest 
jedna i istota jedna, są również same jedną rzeczą"4• Tok argu
mentacji Arystotelesa jest klarowny: substancją, czyli bytem . 
samodzielnym, może być jedynie byt jednostkowo-konkretny. � 
Tylko taki byt może stanowić realną przyczynę, dlatego grecki 
myśliciel kwestionował przyczynowość idei. Pisał mianowicie: 

"Jeżeli natomiast mają istnieć Idee lub Liczby, nie będą one 
przyczynami niczego, a w każdym razie nie będą przyczynami 
ruchu"5• Opozycyjny charakter platońskiej teorii idealnego Do- ) 
bra i arystotelesowskiej teorii najwyższego Intelektu jest ewi
dentny. Tylko Stagiryta w sposób jednoznaczny uznaje konkret- f 
no-jednostkowy profil Absolutu, wyjaśniając zarazem jego funk-
cję w kategorii przyczynowości sprawczo-celowej. J 

Koncepcja Absolutu, zawarta w pismach Arystotelesa, posiada 
w przeważającej mierze profil filozoficzny. W tym aspekcie sta
nowi ona istotny krok, zwłaszcza w odniesieniu do problemu 
uzasadnień istnienia Boga. Nastąpiło również ostateczne zerwa
nie z trendem panteizmu, charakterystycznym dla wielu filo
zofów greckich okresu presokratycznego. Dlatego Stagiryta opo
nował przeciw twierdzeniu Talesa z Miletu, że "wszystko jest 
pełne bogów"8• Bóg posiada naturę swoistą, dlatego Jego defini
cja jest różna od definicji innych bytów7• 

4 A r y s  t o t e I e s, Metafizyka VII, 13, 1038 b 7-15. Tłum. K. Leśniak, 
Warszawa 1938, s. 192. 

5 Metafizyka XII, 10, 1075 b 27 - 29. Por. XII, 8, 1073 a 15-25. 
s O Duszy I, l, 402 b 5-10. 
7 O Duszy I, 5, 411 a 7-15. 
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Najprawdopodobniej nie było doktrynalnej ewolucji na tere
nie teologii arystotelesowskiej. Nie wyklucza to faktu różno
rodności aspektów w opisie natury Absolutu, dlatego należy wy
różnić dwie istotne funkcje bóstwa: kosmologiczno-ontologiczną 
i noetyczno-moralną. 

l. FUNKCJA KOSMOLOGICZNO-ONTOLOGICZNA ABSOLUTU 

Początkowo Arystoteles, pisząc między innymi dialog O Filo
zofii, pozostawał pod wyraźnym wpływem Platona w sposobie 
uzasadnień obecności bóstwa'. Twierdził mianowicie, że pierw
szym źródłem naszej wiedzy o Eogu jest ludzka dusza, a następ
nym dopiero fenomen aktywności kosmosu•. W tymże dialogu 
znajdujemy antycypację argumentu klimakologicznego. Miano
wicie autor zauważa, że skoro istnieje w świecie gradacja war
tości - to należy logicznie uznać istnienie bytu najdoskonal
szego. "Lepsze" implikuje realność "najlepszego1118• Taki zaś byt 
posiada charakter boski. 

Właściwa motywacja istnienia Boga pojawiała się dopiero 
w pismach okresu dojrzałego Arystotelesa, tj. Fizyce i Meta
fizyce. Był on pierwszym filozofem, który w sposób refleksyjno
-systematyczny podjął się tego zadania. Jego teoria Pierwszego 
Poruszyciela wychodzi poza platońskie rozważania, stanowiąc 
naukową próbę uzasadnienia istnienia Absolutu. K9n_cepcja ta 
bazuje ..:1a �yczn�etacj!_ koslllosu. Nie było � 
wisk o samq w so� nowatorskie, gdyż już Anaksagoras, Sokra
tes i Platon byli rzecznikami teleologii. Stagiryta poszedł ich 
śladem, stwierdzając: "Wszystko jest jakoś uporządkowane, ale 
niejednakowo"11• Uporządkowanie jest efektem nakierowania na 
dQbro12, które z kolei stanowi eel dla działającego. Przyczyna 

--
a Por. P. S i w e k, Le Dieu d'Aristote dans les dialogues, .,Aqu!nas" 

12 (1969), s. 11 - 46. 
1 Aryst?telis Fragmentu, Berlin 1870. Ed. V. Rose, 1476 a 34-b 1 1. 
to Frag. 1476 b 22 - 24. 
u Metafizyka XII, 10, 1075 a 15. 
u "Bo dobro armii polega na porządku, ale stanowi je również do

wódca i to tym więcej, gdyż nie jest on zależny od porządku, lecz porzą
dek od niego". Metafizyka, XII, 10, 1075 a 13-14. 
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aktywności kosmosu, tzn. Pierwszy Poruszycie!, identyfikuje się 
dlatego z posiadaczem najdoskonalszej myśli. Pierwszy Motor 
jest absolutnym Umysłem11• Teleologia Stagiryty, choć niewątpli
wa, posiada mankamenty. Przede wszystkim brak u niego wy
odrębnienia argumentu z celowości, gdyż motyw finalistyczny 
został włączony do argumentu kinetycznego. Nie ma także wy
jaśnienia relacji pomiędzy transcendentną celowością absolutne
go Umysłu a immanentnymi celami związanymi z naturalnym 
mechanizmem przyrody14• 

Omówienie kosmologicznej funkcji Boga, jako Pierwszego Po
ruszyciela świata, wymaga charakterystyki fenomenu ruchu. 
Arystoteles w pełni akceptował starogrecki eternalizm kosmosu, 
dlatego uznał również wiekuistość ruchu. Ruch pojmował jako 
aktualizację bytu możliwego15• Opis ten ujmuje fenomen zmia
ny w kategoriach metafizycznych. Argumentacja wiekuistości 
ruchu posiada charakter bardziej kosmologiczny aniżeli meta
fizyczny. Jedynym metafizycznym jej elementem jest uznanie 
bytów substancjalnych podlegających zmianie18• Zmiana jest fak
tem ewidentnym i powszechnie przyjmowanym. Arystoteles dy
stansuje się jednak od skrajnego dynamizmu Heraklita, przyjmu
jąc istnienie bytów substancjalnych charakteryzujących się 
określonym stopniem trwałości. 

W Fizyce zawiera się próba uzasadnienia wiekuistości ruchu. 
Można w niej wyróżnić trzy argumenty. Pierwszy z nich spro
wadza się do tezy, iż nie jest możliwe wiekuiste istnienie świata 
pozbawionego jakiegokolwiek ruchu17• Zresztą każda zmiana im
plikuje inną uprzednio zachodzącą, wobec której posiada charak
ter pochodno-skutkowy. Gdyby rzeczy były całkowicie pasywne, 

11 Stagiryta powołuje się na teorię Nous Anaksagorasa. Metafizyka 
XII, 10, 1075 b 5-10. 

14 D. R o s  s, mając ten fakt na uwadze. mówi na\\·et o "nieświadomej 
teleologii' u Arystotelesa. Aristote, Paris-New York 1971, s. 261. 

15 Fizyka III, l, 201 a 10-11. Por. S. A d a m c z y  k, Arystotelesowa 
koncepcja TUchu, "Roczniki Filozoficzne" 17 (1969), z. 3, s. 5 - 25. 

1& Metafizyka XII, 6, 1071 b 6-8. 

17 Fizyka VIII, l, 251 a 8-28. Por. S. D e c l o u x, Temps, Dieu, Liberte, 
d ans les Commentaires Aristoteliciens de Saint Thomas d' Aąuin, Paris 
1967' s. 52 - 54. 
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to brak wyjaśnienia powodów ich przejścia ze stanu inercji do 
stanu aktywności. 

Argument następny sugeruje wewnętrzną sprzeczność kate
gorii "pierwszego poruszenia", gdyż implikuje ona zarówno etap 
spoczynku, jak etap zmiany wcześniejszej18• Zresztą świat całko
wicie immobilny nie zawiera w sobie racji ontycznej tłumaczą
cej jego późniejszy dynamizm. Ostatni argument za wiekuistością 
ruchu odwołuje się do kategorii czasu. Czas istnieje wiekuiście, 
w przeciwnym bowiem wypadku nie można wyróżniać przeszłości 
("przed") i przyszłości ("po")18• Wiekuistość czasu wskazuje na 
wiekuistość ruchu, gdyż oba fenomeny są ze sobą organicznie 
sprzężone. 

Arystoteles, mówiąc o wiekuistości ruchu, miał na myśli prze
de wszystkim ruch lokalny. Zmiany ilościowe i jakościowe nie 
posiadają charakteru ciągłego, tym bardziej zaś wiecznotrwałego. 
Wiekuistość przysługuje jedynie ruchowi lokalnemu, zwłaszcza 
zaś "kołowemu"10• Rekapitulacją rozważań Arystotelesa nad pro
blemem ruchu jest wypowiedź Metafizyki: "Jest niemożliwe, 
ażeby ruch albo powstał, albo przestał istnieć (był bowiem zaw
sze): tak samo czas. Nie mogłoby bowiem istnieć ani 'przedtem', 
ani 'potem', gdyby czas nie istniał. Ruch bowiem jest tak ciąg
ły jak czas; gdyż albo czas jest tym samym co ruch, albo jest 
atrybutem ruchu. Ale nie ma ruchu ciągłego poza ruchem w 
miejscu i tylko ruch kołowy jest ruch�m ciągłym"11• 

Kolejnym elementem kosmologicznej argumentacji za istnie
niem Boga, rozwijanej przez Arystotelesa, jest metafizyczna za
sada ruchu. "Wszystko, co się porusza, musi być poruszane przez 
coś; bo jeżeli nie ma źródła ruchu w sobie, jasne jest, że jest 
poruszane przez coś innego"22• Zasada ruchu jest konsekwencją 
wykluczenia autokinezji. Problem niemożliwości samoporuszania 
się, rozumianego jako samodoskonalenie, omawia Stagiryta ob
szernie w Fizyce. Można u niego wyróżnić dwojaki typ moty
wacji: empiryczny i racjonalny. Księgi V i VI Fizyki wskazują 

1e Fizyka VIII, l, 251 a 28 - b  10. 
19 Fizyka VIII, l ,  251 b 10-28. 
to Fizyka VIII, 8, 261 b 27 - 28. 
zt Metafizyka XII, 6, 1071 b 8 - 11 ;  cyt. tłum. pol., s. 310. 
22 Fizyka VII, l, 241 b 24. 
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na f�łt--a.ut.Qk�.!J..�ji w kosmosie, natomiast księgi VII 
i VIII tego dzieła wykazują -rifernm!iwość autokinezji. Pierwszy 
typ motywacji można określić jako redukcyjny-{Oti, quia), dru
gi zaś jako dedukcyjny (dioti, propter quid)23• 

Starogrecki filozof, wykazując absurdalność autokinezji, miał 
na myśli zjawisko samoaktywizacji rozumiane w sensie właści
wym. Nie jest mianowicie możliwe, aby całość była poruszana 
przez całość24• Nie wyklucza to możliwości, aby jeden element 
bytu substancjalnego poruszał inny. Autor Fizyki kwestionuje 
także możliwość nieskończonego ciągu samych wtórnych czyn
ników, z których żaden nie jest w pełni autonomicznyl5• 

Powyższe przesłanki skłoniły Arystotelesa do wniosku o ist
nieniu praźródła wszelkiej zmiany. Wiekuisty ruch może po
chodzić jedynie od wiekuistej substancji. Taką konkluzję zawiera 
Fizyka, stwierdzająca odwieczność i jedyność pierwszego czyn
nika ruchu11• Bardziej pełną motywację znajdujemy w Meta
fizyce. "Gdyby jednak istniało coś, co jest zdolne do poruszania 
rzeczy albo do oddziaływania na nie, ale aktualnie tego by nie 
czyniło, to nie musiałby istnieć ruch [wieczny], bo to, co posiada 
potencję, nie musi działać. Niczego też nie zyskamy, gdybyśmy 
nawet przyjęli wieczne substancje, jak ci, co wierzą w Idee, je
żeli nie będzie w nich jakiejś zasady, która by mogła wywołać 
zmianę; ale nawet i ta nie wystarczy ani inna substancja poza 
Ideami, jeżeli bowiem nie będzie się poruszać aktualnie, nie 
będzie ruchu. Dalej, nawet jeżeli będzie się poruszać aktualnie, 
może nie powstać ruch, jeżeli jej istota będzie w potencji, bo nie 
ma ruchu wiecznego, skoro to, co jest w potencji, może nie po
wstać. Musi przeto istnieć zasada, której prawdziwą istotą jest 
akt"21• 

Tok analizy Stagiryty zawiera niewątpliwie wątki meta- J fizyczne. Niezbędność Pierwszego Poruszyciela świata dowodził 
on operując kategoriami aktu i możności. Realizacja zmiany wy
maga ingerencji bytu już zaktualizowanego, dlatego ostateczna 

za M. B u c k  I e y, Motion and Motion's G od, Princeton 1971, s. 48 - 49. 
24 Fizyka VIII, 5, 258 a. 
2s Fizyka VIII, 5, 256 a 20-256 b 5. 
ts Fizyka VIII, 6, 259 a- b. 
'rl Metafizyka XII, 6, 1071 b 12-20; tłum. pol., s. 310. 
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praprzyczyna wszelkiego ruchu winna być "substancją JUZ 
w akcie". Uznanie prymatu aktu przed możnością leży u pod
staw całej argumentacji. Pierwszy Poruszyciel jest bytem sub
stancjalnym i zarazem czystym aktem, w naturze swej wyklu
czającym jakikolwiek brak czy możność. 

Rozumowanie greckiego filozofa nie jest jednak wyłącznie 
analizą metafizyczną, gdyż zawiera również elementy kosmolo
giczne - dziś zdezaktualizowane. Złączone jest mianowicie z geo
centryczną wizją świata, rozgraniczeniem świata nad- i pod
księżycowego, teorią "piątej esencji" itp. Ślady tego napotyka
my w Metafizyce, gdzie teorię Pierwszego Poruszyciela wiąże 
z ruchem "pierwszego nieba". Arystoteles pisze mianowicie :  "Ist
nieje również coś, co je porusza, a ponieważ to, co jest porusza
ne i porusza, zajmuje miejsce pośrednie, istnieje przeto coś, co [będąc nieruchome, porusza, byt wieczny, substancja i akt czy
sty"28. Wiekuisty ruch wymaga wiekuistego Poruszyciela, którym 
może być jedynie byt będący czystym aktem. 

Stagiryta nie ograniczył się do argumentacji za istnieniem 
Pierwszego Poruszyciela, lecz także omawiał problem jego na
tury. Nie traktował go jako duszy świata, gdyż immanentny jej 
charakter kontrastuje z transcendencją pierwszego czynnika ru
chu. Pierwszy Motor funkcjonuje jako najwyższy Intelekt, a nie 
iako dusza pierwszego nieba". ( Arystotelesowski Pierwszy Poruszyciel różni się istotnie od { Eoga Stwórcy chrześcijańskiej myśli. Filozofia starogrecka nie 

i znała koncepcji kreacji świata, Stagiryta nie był tu wyjątkiem . 

. 
Jednym z nielicznych autorów zajmującym inne stanowisko był 

r Franz Brentano, który Pierwszy Motor określał nie tylko jako 
źródło -ruchu:ale i przyczynę istnienia świata80• Jest to wątpliwe, 
'dyż w pismach Arystotelesa nie ma żadnej wzmianki o stwo-

-..... . za Metafizyka XII, 7, 1072 a 24 - 26. Ks. S. A d a m c z y  k (Arystotele-
sowa zasada ruchu, art. cyt., s. 21) grecki termin energeia ousia tłumaczy 
jako "akt istniejący". Proponowany sens egzystencjalny wychodzi poza 
literalny sens greckiego tekstu. 

z• Por. F. S o l m s e n, Aristotle's System of the Physical World. 
A CompaTison with His Predecessors, Ithaca-New York 1960, s. 222 - 249. 

30 F. B r e  n t a n o, Aristoteles und seine Weltanschauung, Leipzig 1911, 
s. 75 - 78. Autor powołuje się na Metafizykę XII, 8, 1073 a 23. 
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rzeniu świata przez Boga. Traktat De Caelo et mundo polemizu
je natomiast wprost z hipotezą kreacji świata31• Teza o wiekui
stości materii i ruchu, związana z teorią necesytaryzmu, wyklucza 
niedwuznacznie kreacjonizm. Stagiryta nie przyjmował także 
faktu stworzenia ludzkiego umysłu, zdając się akceptować pre
egzystencję wiekuistego intelektu82• 

Pierwszy Poruszycie!, nie będąc Stwórcą świata, był jednak 
Bogiem. Stanowisko Arystotelesa w tej sprawie było jednoznacz
ne, czego dowodem jest charakterystyka atrybutów takiego bytu. 
Jest on nieruchomy i niezmienny; jest nieruchomy, gdyż "poru
sza jako nieporuszony"; jest "bytem poruszającym a sam niepo
ruszalnym"83. Pierwszy Poruszyciel "posiadając zdolność do po
ruszania innych rzeczy sam jest nieruchomy i nie podlega żad
nym zmianom ani istotnym, ani akcydentalnym"u. Oba atrybu
ty, nieruchomość i niezmienność, są znaczeniowo bliskie ale się 
różnią. Bóg jest nieporuszony, gdyż jest bytem niematerialnym. 
Równocześnie jest bytem niezmiennym, w przeciwieństwie np. 
do ludzkiej duszy uzależnionej od materialnego ciała i dlatego 
podległej prawu zmienności. W Bogu nie ma żadnych zmian: 
substancjalnych (powstawania i rozpadu), czy akcydentalnych 
(lokalnych, ilościowych, jakościowych) . Jest on nieporuszonym 
Pierwszym Poruszycielem (to proton kinun akineton). Oba atry
buty, nieporuszoność i niezmienność, są konsekwencją kolejnej 
właściwości Boga - niematerialności. "Pierwszy czynnik ruchu 
jest niepodzielny, bez części i pozbawiony jakiejkolwiek wiel
kości"85. Nie można go więc utożsamiać z jakimkolwiek bytem 
materialnym (wodą, ogniem, powietrzem itp.)86• Jest on niema
terialny, tzn. nierozciągły, nie zawiera elementów składowych; 
jest niewidzialny. 

Kolejnym atrybutem Pierwszego Poruszyciela, bytu niema- 2 
terialnego, jest nieskońeWfteśe; ·A:rystetełes-pisal: "Większość 
filozofów przyrody zgadz�ię z Anaksagorasem, gdy twierdzi, że � 

31 De Caelo 301 b 31-279 b 12. Por. W. D. R o s  s, Aristote, s. 258 - 259. 
32 De Anima III, 5, 430 a 23. 
33 Metafizyka XII, 7 ,  1072 a-b. 
34 Fizyka VIII, 6, 258 b. 
35 Fizyka VIII, 10, 267 b. 
36 Fizyka III, 5, 204 b. 
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nieskończoność jest boska, bo jest nieśmiertelna i niezniszczal
na"18. Autor Fizyki obszernie analizuje pojęcie nieskończoności, 
rozgraniczając różne jej typy. Materia i liczby posiadają nie
skończoność jedynie potencjalną i relatywną. Atrybutem Pierw
szego Poruszyciela jest nieskończoność wyższego rzędu, miano
wicie pozytywna i aktualna37• 

Grecki myśliciel, charakteryzując naturę Pierwszego Poru
szyciela, wskazał na inne jeszcze jego właściwości. Jest on bytem 
wiekuistym i jednym18, "bytem o charakterze koniecznym"", 
a wreszcie bytem transcendentnym. Praźródło ruchu "jest sub
stancją wieczną, nie podlegającą zmianie i oddzielną od rzeczy 
zmysłowych"co. Transcendencja Absolutu polega na przekracza
niu ram przestrzeni i czasu, związanych organicznie ze światem 
bytów materialnych. 

Jednym z bardziej kontrowersyjnych problemów arystotele
sowskiej teologii jest sposób rozumienia natury oraz funkcji 
kilkudziesięciu pierwszych poruszycieli, zwłaszcza zaś ich stosu
nek do absolutnie Pierwszego Poruszyciela. W Metafizyce czy
tamy: "Ogółem sfer o ruchu prostym i o ruchu przeciwnym 
będzie pięćdziesiąt pięć. Ale jeżeli się nie doda Księżycowi 
i Słońcu wspomnianych ruchów, pozostanie czterdzieści siedem 
sfer. Przyjmijmy więc, że taka jest ilość sfer; wobec tego będzie 
również rozsądnie przyjąć, że tyle jest substancji nieruchomych 
i zasad"u. 

Cytowany fragment odcina się wyraźnie od filozoficznego 
monoteizmu, charakterystycznego dla starogreckiego myśliciela. 
Jest też przedmiotem wielu kontrowersji. W. Jaeger sądzi, że 
rozdział ósmy księgi XII Metafizyki jest późniejszą wstawką 
Stagiryty, pragnącego ujednolicić swą naukę o wielości pierw
szych czynników ruchu42• Philip Merlan zajmuje stanowisko 
odmienne: to właśnie rozdział ósmy stanowi istotny fragment 

37 Fizyka III, 5 - B, 203 a - 20B a. 
38 Fizyka VIII, 6, 259 a 
39 Metafizyka XII, 7, 1072 b 10-11. 
•o Metafizyka XII, 7, 1073 a 4. Por. G.  R o d  i s - L e w i s, Hypotheses 

sur l'evolution de la theologie d'Aristote, dz. cyt., s. 64 nn. 

u Metafizyka XII, B, 1074 a 13-16 ; tlum. pol., s. 319. 
42 W. J a  e g e r, Aristotle, s. 342 - 367. 
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Metafizyki, dlatego w jego świetle należy wyjaśniać pozostałe 
teksty. Autor referuje szereg wypowiedzi greckiego myśliciela, 
które nie wykluczają politeizmu43• Wzmianka o kilkudziesięciu 
pierwszych motorach ma stanowić kontynuację platońskiej teorii 
liczb, zarazem zaś jest wtrętem ówczesnej astronomii. W przeko
naniu Merlana, Arystoteles przyjmował politeizm albo raczej 
polikinezję, wykluczając jednak w swej teologii antropomorfi
zację idei bóstwa. Odpowiednikiem wielości pierwszych poruszy
cieli u średniowiecznych myślicieli chrześcijańskich jest teoria 
duchów czystych (aniołów). 

David Ross pierwsze "zasady nieporuszone" nazywa "inteli
gencjami", które wywołują ruch kolejnych sfer niebieskich�. 
Każda mianowicie sfera posiada swe ciało, duszę oraz inteligen
cję; ta ostatnia pełni rolę siły napędowej. Interpretacj a  ta nie 
wyjaśnia natury kilkudziesięciu pierwszych poruszycieli. Kim 
bowiem jest "inteligencja"? Nie można j ej traktować jako duszy, 
bo ta jest immanentna widzialnemu światu. Jeżeli zaś nie jest 
bóstwem, to jej ontologiczna funkcja jest niejasna. 

Jednoznaczne i definitywne rozwiązanie problemu wielości 
pierwszych poruszycieli, jak dotąd, nie jest możliwe. Niewątpli
wie filozoficzny monoteizm Stagiryty nie był zbyt konsekwentny. 
Powodów było kilka: powiązanie teologii z astronomią45 oraz re
miniscencje platonizmu i ludowego politeizmu. W każdym razie 
nie ulega wątpliwości naczelna rola absolutnie pierwszego poru
szyciela. Fotwierdzeniem tego jest wypowiedź zamieszczona 
w Fizyce: "Wystarczy zresztą przyjąć jedną tylko zasadę, która 
będzie pierwszą wśród nieruchomych czynników ruchu i będąc 
przy tym wieczną, będzie zasadą ruchu dla wszystkich innych 
rzeczy"48• Cytowany tekst wydaje się transponować na język 
filozoficzny teorię religijnego henoteizmu. 

43 Ph. M e r l a n, Aristotle's Unmoved MoveTs, "Traditio" 4 (1964), 
s. 1 - 30. 

44 D. R o s  s, ATistote, s. 254. Opinię Rossa podziela M. A. K r ą  p l e c : 

Substancja najdoskonalsza (ATystotelesow.�ka teologia), w :  M. Krąpiec, 
T. Zeleźnlk, Arystotelesa koncepcja substancji, Lublin 1966, s.  62 - 77, 
zwłaszcza s. 73 - 74. 

45 G. R o d  i s - L e w i s, Hypotheses su T l'evoJution de la Theologie 
d' ATistote ... , s. 55 nn. 

46 Fizyka VIII, 6, 259 a. 
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Pozostaje do wyjaśnienia "mechanizm" wpływu Pierwszego 
Poruszyciela na aktywność kosmosu. Wypowiedzi greckiego 
myśliciela w tym względzie nie są jednoznaczne i zadowalające. 
Niewątpliwie pierwszy czynnik ruchu inicjuje dynamizm świata 
j ako dobro stanowiące przedmiot pragnienia. Przyczynowanie 
sprawcze łączy się więc z przyczynowaniem celowym. "Cel po
rusza j ako umiłowany, a za pośrednictwem tego ruchu wprawia 
w ruch wszystko inne"47• W j aki jednak sposób materialne sfery �'ebieskie mogą pragnąć najwyższego dobra? David Ross, na

iązując do wzmianki o kilkudziesięciu pierwszych poruszycie
ch z ósmego rozdziału księgi XII Metafizyki, mówi o "inteli

l gencjach" j ako pośrednikach48• Są one bytami niematerialnymi, 
dlatego są zdolne do kontemplacji i miłości Pierwszego Poruszy-

ciela. Konsekwencją tego j est ruch tych ciał niebieskich, którym 
towarzyszą poszczególne inteligencje.  Częściowym potwierdze
niem takiej interpretacji są niektóre wypowiedzi Arystotelesa, 
między innymi następująca: "Każdy z tych ruchów [planet] 
musi być również wywoływany przez substancj ę nieruchomą ze 
swej istoty i wieczną. Natura gwiazd jest wieczna, ponieważ jest 
pewnego rodzaju substancją i poruszyciel jest wieczny i wcześ
niejszy od ciała poruszanego"49• W myśl tej interpretacji dyna
mizm kosmosu j est inicjowany przez Pierwszego Poruszyciela, 

( Którego wpływ nie jest jednak ani bezpośredni, ani ontologiczno
-immanentny. Bóg wpływa na świat od zewnątrz, mianowicie 
za pośrednictwem pozostałych pierwszych poruszycieli towarzy
szących poszczególnym ciałom niebieskim50• 

2. FUNKCJA NOETYCZNO-MORALNA ABSOLUTU 

Drugim integralnym elementem arystotelesowskiej teologii 
j est teoria Boga j ako najwyższego Umysłu. Jest ona istotnie róż
�a od teorii ·Pierw�ecz nie jest z nią bynaj-

n Metafizyka XII, 7, 1072 b 3-4. 
48 D. R o s  s, Aristote, dz. cyt., s. 136 - 138. 
49 Metafizyka XII, 8, 1073 a 34-35. 
&o D. Ross nazywa je ,.inteligenCJalDl". 
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mmeJ sprzeczna. Dlatego też nie można j e j  traktować jako pla
tońskiego reliktu51• Istnieje wspólna platforma filozoficzna obu 
wspomnia'1ych teorii, j est nią teza o prymacie aktu przed moż
nością. Stagiryta aktem nazywa zarówno pierwszą przyczynę 
wszelkiego ruchu j ak boski intelekt62• Jego Absolut jest przede 
wszystkim Aktem Czystym, dlatego j est Pierwszym Poruszycie
lem i najdoskonalszym Intelektem. 

Arystoteles, analizuj ąc w Etyce nikomachejskiej problem 
najwyższego dobra człowieka, dostrzega je w intelektualnej kon
templacji świata. Mówi o tym cała niemal dziesiąta księga tego 
dzieła, rozgraniczająca cnoty intelektualne i etyczne człowieka, 
zaliczając do pierwszych mądrość (sofia). Umysłowa aktywność 
człowieka jest zarówno ubogaceniem bytu ludzkiego j ak źródłem 
szczęścia111• Stagiryta posuwa się nawet do stwierdzenia, że rozum 
jest "najbardziej boskim naszym pierwiastkiem"". Intelekt prze
wyższa wszelkie elementy natury, dlatego życie zgodne z rozu
mem jest życiem doskonałym i "boskim"65• 

Wysoka ocena intelektu nie była przypadkowa u Stagiry�y. 
Znajdował się on w kręgu prastarej sięgającej Anaksagorasa 
tradycji, określającej Absolut j ako intelekt50• Autor Metafizyki, 
zastanawiając się nad naturą Boga, również charakteryzuj e  ją 
jako pełnię umysłowego życia. Kim bowiem jest Bóg? Jest pra
zasaclą wszystkiego. "Zycie jej jest najwyższą doskonałością, 
jaką my się cieszymy przez krótki tylko okres naszego życia. Jej 
bowiem [życie] j est wieczne (co dla nas j est niemożliwe), ponie
waż jej przyjemnością jest sam akt ( ... ) Jeżeli więc Bóg znajdu
je się zawsze w tym stanie szczęśliwości, w jakim my się znaj
dujemy tylko czasem, j est to godne podziwu, a jeżeli w więk
szym, to j est j eszcze bardziej godne podziwu. Bóg znajduje się 
w tym stanie szczęśliwości. Zycie również przysługuje Bogu, bo 
życie jest aktem rozumu, a Bóg jest samym aktem; ten samoist-

61 Taką sugestię wysuwał W. J a  e g e r: Aristotle, s. 343 nn. 

n Metafizyka XII, 6, 1072 a 5-15 ; O Duszy III, 5, 430 a 15-16. 

53 Etyka nikomachejska X, 7, 1 177 a 20-27. 
114 Etyka nikomachejska X, 7, 1177 a 16 - 17. Tłum. D. Gromska, 

Warszawa 1956, s. 378. 
55 Etyka nikomachejska X, 7, 1178 a 29-31. 
ss Metafizyka XII, 6, 1072 a 5-7. 
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ny akt jest życiem najlepszym i wiecznym. Można więc powie
dzieć, że Bóg jest żywym bytem, wiecznym i najlepszym; przy
sługuje mu też wieczne i nieprzerwane trwanie, bo to właśnie 
jest Bóg"�7• 

W przekonaniu greckiego filozofa, Bóg jest posiadaczem naj
doskonalszego życia. Taką formą bytowania może być jedynie 
życie umysłu, dlatego ono charakteryzu je najgłębiej naturr: 
bóstwa. Absolut jest posiadaczem intelektu, posiadającego pozna
nie intuicyjne118• Jego przedmiotem nie jest świat materialny, lecz 
on sam. Dlatego poznanie Boże różni się od poznania ludzkiego, 
które wychodzi z poznania zmysłowego, a następnie opiera się na 
myśleniu dyskursywnym. Bóg poznaje wprost i intuicyjnie, nie 
zaś selektywnie oraz etapami. 

Identyfikacja bóstwa z posiadaczem najdoskonalszego umy
słu, obok filiacji historycznych, posiada podstawy metafizyczne. 
Arystoteles wyjaśniał oraz klasyfikował gradualizm bytowy za 
pomocą teorii aktu i możności. Głosił prymat aktu przed możno
ścią. Za najdoskonalszy akt uznał formę czyli duszę, której na
czelną władzą jest właśnie intelekt. Skoro Absolut jest Aktem 
Czystym, to tym samym jest on naj doskonalszym Umysłem. 
Zycie umysłu jest atrybutem osoby, dlatego tekst Metafizyki 
pozwala mówić o personalnym charakterze bóstwa. 

Pozostaje jeszcze wyjaśnienie zagadnienia przedmiotu boskie
go intelektu. Arystoteles sądził, że właściwym przedmiotem po
znania Boga jest On sam. Swe stanowisko wyjaśnia następująco. 

"Myślenie samo przez się jest myśleniem o tym, co jest najlepsze 
samo przez się, a to, co jest myśleniem w pełnym znaczeniu, jest 
myśleniem o tym, co jest najlepsze w pełnym znaczeniu. Rozum 
myśli o sobie samym przez uczestniczenie w przedmiocie myśli, 
staje się bowiem przedmiotem myśli wchodząc w kontakt ze 
swoim przedmiotem i myśląc o nim, tak że myśl i przedmiot 
myśli są tym samym"69• "Jasne więc, że myśli o tym, co jest 
w najwyższym stopniu boskie i najwartościowsze. ( . . .  ) Tak więc 
boski rozum myśli o sobie (skoro jest najznakomitszą z rzeczy), 

n MP.tafizyka XII, 7, 1072 b 15-30;  tłum. pol., s. 314 - 315. 
sa Metafizyka XII, 7, 1072 b 25. 
as Metafizyka XII, 7, 1072 b 18-23; tłum. pol., s. 314. 
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a jego myślenie jest myśleniem o myśleniu (noesis noeseos 
noesis}''10• Tok argumentacji greckiego myśliciela jest j asny. 
Boski Umysł kontempluje siebie samego, gdyż nie może kierować 
swej uwagi na rzeczy ontologicznie niższe od siebie, tj . świat 
widzialny. W ten sposób Bóg jest podmiotem i przedmiotem 
poznania, zanika w nim różnica pomiędzy myślącym a pomyśla
nym. On jest dobrem najwyższym, dlatego jedynie on godny 
jest najwyższej miłości. Sam dla siebie stanowi źródło najwyż
szego szczęścia. Egocentryzm j est charakterystycznym rysem 
arystotelesowskiej koncepcji Absolutu, pojmowanego jako "myśl 
myśli". 

Czy Absolut autora Metafizyki zna świat? Pytanie to było 
przedmiotem uwagi św. Tomasza z Akwinu, w przekonaniu któ
rego Bóg - poznając siebie samego - tym samym posiadał 
wiedzę o innych bytach61• Podobnie współcześnie odczytał grec
kiego myśliciela Franz Brentanou. Autor swe stanowisko uza
sadniał teorią kreacjonizmu Arystotelesa, co powszechnie jest 
podważane. Wypowiedzi Metafizyki przemawiaj ą przeciw inter- l 
pretacji św. Tomasza z Akwinu. Autor starożytny zdawał się 
kwestionować wiedzę Boga w odniesieniu do fenomenu zła, sta
wiając wiele mówiące pytanie: "Czy to nie absurd, żeby pewne 
rzeczy były przedmiotem jego [Boga] myślenia?"63• Analizując 
XII księgę Metafizyki odnosi się wrażenie, że Stagiryta nie pod
ważał ontologicznych podstaw wszechwiedzy Boga, przypisując 
mu np. nieskończoność, konieczność oraz pełnię doskonałości. 
Omawiany myśliciel kwestionował jedynie potrzebę i sensowność 
poznawania świata przez Boga. Jest prawdą, że nigdy wprost nie 
przypisywal bóstwu wiedzy o bytach naturalnych. Równocześnie 

60 Metafizyka XII, 9, 1074 b 27-33; tłum. pol., s. 321 - 322. 
6' Nec tamen sequitur, quod omnia a!ia a se ei sunt ignota; nam 

tntelligendo se intelligit omnia a!ia. Sw. T o m a s z z A k  w i n u, In Me
taph. III, 1. 11 .  

62 F. B r e  n t a n o, Artstoteles, dz. cyt., s. 79 - 80. 
63 Metafizyka XII, 9, 1074 b 25-26. D. R o s  s (Aristote, dz. cyt., s. 256 -

258) wykazuje, iż Stagiryta kwestionował jakąkolwiek poznawalno·3ć 
świata przez Boga, polemizując między innymi z teorią Awerroesa, zda
niem którego Bóg arystotelesowski - jako intelekt czynny - był zdolny 
do poznawania świata. 

r ,  
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jednak z przekąsem pisał: "z teorii Empedoklesa wynika, że 
najmniej wiedzy posiada bóg; bowiem tylko on jeden nie będzie 
poznawał jednego z pierwiastków, mianowicie nienawiści""· 
Ironia zawarta w wypowiedzi pozwala się domyślać, że sam Ary
stoteles przyznawał Absolutowi znajomość świata. W Metafizyce 
znajdujemy również uwagę, iż bogowie nie są ignorantami po
dobnymi do ludzi85• Wzmianka ta dotyczy politeistycznej kon
cepcji bóstwa, tym bardziej więc trudno odmawiać m o ż l i w o
ś c i wiedzy o świecie Bogu pojmowanemu jako najdoskonalszy 
Umysł. 

Interesująca jest charakterystyka funkcji moralno-opiekuń
czej Boga jako najwyższego Intelektu. W pismach Arystotelesa 
brak wyraźnie sformułowanej idei opatrzności oraz miłości Boga 
do człowieka. Dlatego Etienne Gilsan pisze: "Najwyższy bóg 
Arystotelesa nie stworzył naszego świata; on nawet nie poznaje, 
że świat różni się od niego samego, ani też, konsekwentnie, nie 
może się opiekować jakąkolwiek istotą lub rzeczą, które w świe
cie istnieją. ( ... ) Może powinniśmy kochać boga Arystotelesa, ale 
j akiż z tego pożytek, skoro ten bóg nas nie kocha?"86• W tej inter
pretacji najwyższy Intelekt boski nie spełnia żadnej funkcji 
aksjologicznej wobec świata i człowieka. 

Niektóre wypowiedzi Stagiryty zdają się potwierdzać powyl:
szą interpretację. W Etyce nikomachejskiej napotykamy uwagi 
kwestionujące możliwość przyjaźni pomiędzy Bogiem a człowie
kiem. "Na wspólnocie bowiem polega przyjaźń"67, co z kolei wy
maga równości partnerów zaangażowanych w przyjaźni. "Prze
paść" między bóstwem a człowiekiem jest zbyt wielka, aby 
można mówić o wzajemności w uczuciu przyjaźni68• Pierwszy 
Poruszyciel budzi miłość i pociąga ku sobie, ale czy kieruje się 
miłością wobec człowieka? Tego wyraźnie Stagiryta nigdy nie 
mówi, co z kolei stawia pod znakiem zapytania ideę opieki Bożej 
nad światem. 

14 O Duszy I, 5, 410 b 4-7. 
•s Metafizyka III, 4, 1000 b 2-5. Por. A. M a n s i o n, Le Dieu d'Aristo-

te et le Dieu des chretiens, dz. cyt., s. 35. 
6 8  E. G i l s o n, Bóg i filozofia, dz. cyt., s. 39 - 40 . 
.n Etyka nikomachejska VIII, 9, 1159 b 31-32. 
•a Etyka nikomachejska VIII, 7, 1159 a 1-10. 
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Problem opatrzności Bożej u greckiego myśliciela jest nie
zwykle złożony. Wiadomo, że św. Tomasz z Akwinu fakt opatrz
ności łączył z finalistyczną interpretacją świata. Uporządkowa
nie natury uznał więc za dzieło Opatrzności61• Teleologiczne wy
jaśnianie świata nie było obce Stagirycie, dlatego można i u niego 
dostrzec pośrednie uznanie faktu opieki Bożej nad światem. Po
twierdzeniem tego jest XII księga Metafizyki, gdzie ideę dobra 1 
łączy z ideą porządku. Autor porównuje porządek kosmosu z po
rządkiem oddziału wojskowego, dostrzegając analogię pomiędzy 
funkcją boskiego Umysłu a funkcją dowódcy. Oto istotny frag
ment wypowiedzi: "Musimy teraz zbadać, który z dwóch sposo
bów natura świata posiada dobro i najwyższe dobro: czy jako 
coś oddzielnego, co istnieje samo przez się, czy jako porządek 
części. Albo na obydwa sposoby jak w armii; bo dobro armii 
opiera się zarówno na jej porządku, jak i na jej dowódcy, i wię
cej na tym drugim, bo nie jest on zależny od porządku, lecz po
rządek od niego"70• 

Jak zinterpretować wypowiedź Arystotelesa: minimalistycz
nie czy maksymalistycznie? W pierwszym wypadku byłoby to 
uznanie finalizmu struktur i dynamizmu świata. Gdyby przyjąć 
drugą interpretację, to można już mówić o świadomym kiero
waniu świata przez najwyższy intelekt - w analogicznym sen
sie jak dobry dowódca celowo wdraża porządek panujący 
w armii. Użytej przez Stagirytę metafory nie można wyjaśniać 
zbyt detalicznie, gdyż grozi to antropomorfizacją idei Ab3olutu. 
Równocześnie za maksymalistyczną interpretacją porównania 
przemawiaJą niektóre wypowiedzi greckiego filozofa, co przy
znaje nawet David Ross11• Mianowicie w De Generatione et 
Corru.ptione mówi się o trosce Absolutu wobec gatunków, 
wyrażającej się w zapewnieniu im trwałości i możliwości konty
nuacji72. W innym piśmie znajduje się charakterystyczne twier-

69 Sw. T o m a s z z A k  w i n u, S. th . I, q. 103, a. l ;  In Phys. II, l. 12. 
70 Metafizyka XII, 10, 1075 a 11-15. Analizę tekstu przeprowadza 

A. M a n s i o n :  Le Dieu d'Aristote ... , s. 41 - 43. 
71 I! es t difficile de ne pas supposer qu' Aristote se reprćsente Dieu 

comme dirigeant pas sa volonte les principes lignes de dćveloppement de 
l'histoire du monde. D. R o s  s, Aristote, s. 260. 

72 De Gen. et Corr. 336 b 31. 

5 - Wlekl o Bogu 
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dzenie, że "Bóg i natura nie czyni niczego na próżno"71• Nie
jednokrotnie Arystoteles sugeruje także opiek� Boga nad czło
wiekiem, wyrażającą się w udzielaniu mu "dzielności etycznej" 
oraz szczęścia". Dotychczasowe analizy de pozwalają na jedno
znaczną afirmację czy negacj ę idei opatrzności Bożej u Stagiry
ty. Jego analiza natury najwyższego Umysłu nie implikuje bez
pośrednio faktu opieki nad światem, lecz teoria finalizmu daje 
teoretyczne przesłanki dla idei Opatrzności. Arystoteles znaj
dował się niewątpliwie w kręgu wpływów Platona, który uwy
puklał rolę opatrzności Bożej. Trzeba jednak przyznać, że autor 
Metafizyki nie rozpracował tego problemu w swej teologii75• Brak 
również u niego idei miłości Boga do człowieka, co jego kon
cepcję bóstwa różni istotnie od chrześcijaństwa. 

Zubożona funkcja moraJno-opiek.uń.c:Z9 , _Bj)ga, charaktery
styczna dla -arystotelesowskiej metafizyki, kulminuje się w ab
sencji religijnego kultu. E. Gilsan w związku z tym pisze: "Grecy 
zyskali niewątpliwie dzięki Arystotelesowi racjonalną teologię, 
ale stracili zarazem swą religię"11• Ostatnia część wypowiedzi jest 
słuszna tylko częsc10wo. Rzeczywiście metafizyczna teoria 
Pierwszego Poruszyciela i najwyższego Intelektu nie zawiera 
bezpośrednio egzystencjalnych przesłanek, aby taki Absolut stał 
się adresatem religijnego kultu: modlitwy, zawierzenia itp. 
Fizyka i Metafizyka nie wspominają nigdy o potrzebie życia re
ligijnego. Uwagi takie napotykamy jednak w pismach etycznych, 
między innymi w Etyce nikomachejskiej. Stagiryta uznał tam 
potrzebę obrzędów religijnych, świątyń, darów wotywnych17• 
Potwierdził nieodzowność religijnej czci okazywanej bogom, za
znaczając, że nie jest możliwe pełne wywdzięczenie się im za 
otrzymane dobra78• Wewnętrzna jedność z Absolutem jest źród-

73 De Caelo 271 a 33. 
74 Etylro nikomachejslro X, 9, 1179 b 23-24 ; I, 9, 1099 b 10-16. 
75 W. O a t e s (Aristotle and the Problem ot Value, Princeton 1963, 

s. 157 nn.) zwraca uwagę na Izolowanie bytu l wartości w metafizyce 
Arystotelesa, czego konsekwencją była marginalizacja aksjologicznej funk
cji boskiego Umysłu. 

7G E. G i l s o n, Bóg i filozofia, s. 40. 
17 Etyka nikomachejska VI, 2, 1 122 b 20-25. 
78 Etylro nikomachejska VIII, 14, ll63 b 15-19. 
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łem najgłębszego szczęścia71• Bogowie w swej ocenie człowieka 
kierują się zasadami niezmiennej sprawiedliwości80• Trzeba przy� 
znać, że ten aplauz dla religijnego kultu nie był konsekwencją 
metafizyki Arystotelesa, lecz był wynikiem wpływów ówczesne
go politeizmu. 

Zarysowana koncepcja Absolutu starogreckiego myśliciela 
skłania do kilku refleksji. Jego zasługą jest przede wszystkim 
fakt, że po raz pi� w dziejach filozofii sformułowany został 
w sposób systematyczny naukowy argument za realnością Boga. 
Zawiera on zdezaktualizowane elementy kosmologiczne, dlatego 
dziś należy jedynie do historii nauki. Pozytywnym rysem autora 
Metafizyki jest także zdecydowane odejście od ówczesnego poli
teizmu oraz anU:op.amarficznego_ uimowania natury Bożej , kon
sekwencją czego był metafizycznie UJ!lQUW..ow.any . monoteizm. 
Metafizyka kończy się słowami: "Ale świat nie chce być ile rzą
dzony. Nie jest dobre wielowładztwo, niech rządzi jeden"81• 
Uznanie jedyności Boga łączyło się u Stagiryty ze świadomością 
wielości jego funkcji, zwłaszcza kosmologicznej i noetyczno-mo
ralnej. Dlatego ukazane zostały dwa oblicza istoty absolutnej : 
jako Pierwszego Poruszyciela i jako najdoskonalszego Umysłu. 
Przedmiotem obu teorii jest jeden i ten sam Absolut, ujmowany 
jako bytowaść nieporuszona i niezmienna. Obie funkcje, kosmo
logiczna i noetyczna, są komplementarne wzgh:dem siebie. Dla
tego można mówić o równoczesnej transcendencji i immanencji 
arystotelesowskiego Boga. Jego poznanie jest istotnym celem 
człowieka i zarazem najwyższym jego szczęściem. Kontemplacja 
bóstwa jest metafizyczną podstawą religijnego kultu, o którym 
mówi autor Etyki nikomachejskiej dopiero w kontekście etycz
no-społecznych obowiązków człowieka 

Koncepcja Absolutu Stagiryty zawiera niewątpliwie elemen
ty kontrowersyjne i błędne. Przyjmował on necesytaryzm świa
ta materialnego (nadksiężycowego) i wiekuistość ruchu, łącząc 
w swej argumentacji tezy metafizyczne z przyrodniczymi. Kry
tycznie omawiał taką argumentację wiekuistości świata św. To-

79 Etyka nikomachejska I, 12, 1101 b 23-26. 
•o Etyka ntkomachejska V, 7, 1134 b 25-30. 
SI Metafizyka XII, 10, 1076 a 2-3. 
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\ masz z Akwinu82, który kinetyczny dowód istnienia Boga prze
: kształcił w argument metafizyczny. Innym mankamentem teo
logii greckiego filozofa było egocentryczne wyjaśnianie natury 
Absolutu, kontempluj ącego i kochającego samego siebie. Dlatego 
zabrakło j asno zarysowanej idei opatrzności Bożej. Pierwszy 
Poruszycie!, mimo istotnej roli ontologiczno--kosmologicznej,  nie 
był Stwórcą. Zabrakło także idei miłości zstępującej od Absolutu 
do świata, tak charakterystycznej dla teologii chrześcijańskiej. 

Arystoteles, mimo poważnych mankamentów swej filozoficz
nej wizji bóstwa, dostrzegł jednak rzecz istotną: istotne powią
zanie Logosu z Theosem. Ten, który jest najdoskonalszą Myślą 
i ostatecznym praźródłem dynamizmu świata, może być jedynie 
Bogiem. 
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IV. PLOTYN: ABSOLUTNE NAD-DOBRO I JEGO EMANATY 

Silny i żywotny przez wiele stuleci nurt neoplatonizmu 
ogniskował swą uwagę na problematyce bóstwa. W ramach tego 
nurtu istniało wiele szkół i odmian, najgłośniejsza z nich wy
wodzi się od Plotyna (205? - 270)1• Jego filozoficzno-religijna 
myśl, zawarta w E�ach, jest odczytywana różnorodnie. Jed
ni autorzy (E. Zeller, F. Heinemann, A. Drews) interpretują ją 
jako rozwinięty system filozoficzny, inni natomiast (R. Arnou, 
O. Sohngen, N. Baladi, W. Eborowicz) traktują ją głównie jako 
wyraz egzystencjalnych doświadczeń religijnych. Istnieje także 
pośrednia interpretacja, której patronuje głównie Emile Brehier. 
Ostatnie stanowisko jest najbliższe prawdy. 

Filozofia Plotyna jest tematycznie bogata, zawiera wiele 
wątków. Niektóre interpretacje tego myśliciela eksponują je
den wątek problemowy, pomijając inne. Etienne Gilsan widzi 
w Enneadach przede wszystkim henologię, wyjaśniającą całość 
rzeczywistości poprzez pryzmat Jedni'. Jest to trafna interpre
tacja, ale pomija ona istotne aspekty doktrynalne plotynizmu. 
Jednym z nich jest profil aksjologiczny, to jest spojrzenie na 
Boga jako pierwotne i najwyższe dobro. Dopiero kategoria dobra 
tłumaczy zarówno wewnętrzną naturę Absolutu jak jego eks
pansję w formie emanacji. Ten właśnie aspekt będzie tu oma
wiany. 

Pl.Q1yn b�lektykiem, stąd w jego koncepcji bóstwa moż
na dosz�tifrlozoficznych antenatów. Pru:m.enides doj
rzał w Bogu głównie element jedn_ości, Plat� aspekt dobra, 
Arystotęles wreszcie element noetyczny czystej myśli1. \Vszyst-

1 T. W h i t a k  e r, The Neo-Platonists, Cambridge 1918. 
2 E. G i l s o n, Byt i istota, Warszawa 1963, s. 37 - 39. 
, Jego wpływ eksponuje A. H. A r m s t r o n g  (The Architecture of the 

Intelligible Universe in the Philosophy of Plotinus, Cambridge 1940, s. 12) 
określając Jednię jako Boga arystotelesowskiego ubogaconego przez kon
cepcję absolutnego dobra. 



ABSOLUTNE NAD-DOBRO 71 

kie te wątki można rozpoznać w Jedni-Dobru Plotyna, względnie 
w jej emanatach - na czele których znajduje się Rozum. Naj
silniejszy niewątpliwie był wpływ Platona, który w swych dia
logach kolejno eksponował różne aspekty boskiej rzeczywistości. 

l. POZNAWALNOSC BOGA 

Na wstępie należy rozpatrzeć problem możliwości poznania 
Boga jako najwyższego Dobra, utożsamionego przez Plotyna 
z Jednią. Fritz Heinemann sądził, że autor Ennead w platoń
skim okresie swej twórczości za Absolut uznawał -dobro idealne4• 
Później jednak miał zmienić swe poglądy, dopatrując się w Abso
lucie głównie Jedni. Późniejsze badania platynologów wykazały 
bezzasadność teorilReinema:ma. Przecież już Platon pisał o Jed
ni jako Absolucie. Zresztą Plotyn pisał swe Enneady jako czło
wiek dojrzały (mający niemal pięćdziesiąt lat życia), u którego 
trudno zakładać istotną ewolucję poglądów. 

Emile Brehier twierdzi, że plotyńska koncepcja Absolutu nie 
jest wewnętrznie jednolita1• Fotwierdza to lektura VI księgi 
Ennead (zwłaszcza traktatów 7 - 9), poświęconej głównie proble
matyce dobra. Swiadczy ona, że wspomniane dzieło jest konglo
meratem zachodniego intelektualizmu ze wschodnim mistycyz
mem, wyraźnego racjonalizmu ze skrajnym spirytualizmem. Na 
filozofię Boga decydujący wpływ wywarli Platon i Arystoteles, 
ale równocześnie widać u niego zapożyczenia ze wschodnich mi
steriów religijnych Egiptu, Indii i PersW. To wszystko pozosta
wiło wyraźny ślad w teorii Nad-Dobra. Plotyn widział w ni� 
przyczynę wszystkich rzeczy, dzięki czemu możliwe jest jego 1\ 
racjonalne poznanie wychodzące od widzialnych wartości. Są 
one jakby odbitkami, które wskazują na istnienie i naturę wzor- 1 
ca. Dobro absolutne jest równocześnie szczęściem ludzkiej duszy. l 
Tu zawodzi już dyskursywne poznanie, a pozostaje jedynie dro-

4 F. H e i n e m a n n, Plotin (Forschungen ilber die plotinische Frage. 
Plotins Entwicklung und sein System), Leipzig 1921, s. 120 - 221. 

5 E. B r e  h i e r, La philosophie de Plotin, Paris 1928, s. 148 - 151. 
6 F. C u m o n t, La Culte �giptien et le mystique de Plotin, Paris 1921. 
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ga intuicyjnej kontemplacji, poprzedzona praktyką ascezy7• 
Poznanie dyskursywne daje nam wiedzę o absolutnym Dobru, 
lecz dopiero etyczne oczyszczenie i religijna ekstaza prowadzą 
nas ku niemu osobowo. 

Plotyn, mówiąc o poznawalności Dobra - Absolutu, wyróż
nił trzy poziomy noetyczne, a mianowicie: spostrzeganie zmysło
we, myślenie dyskursywne oraz kontemplacj ę intuitywną8• Są 
one nie tylko ułożone hierarchicznie, ale i przeciwstawne sobie. 
Dlatego osiągnięcie wyższego stopnia poznania implikuje etap 
noetycznie niższy, lecz zarazem uwarunkowane jest oderwa'1iem 
się od niego. Stąd też kontemplatywne doj rzenie boskiego Dobra 
jest możliwe tylko u tego człowieka, który zdolny jest do we
wnętrznego wyzwolenia się z ograniczeń poznania zmysłowego. 

Celem człowieka jest osiągnięcie Nad-Dobra. Możliwe jest 
to na podwójnej drodze: epistemologiczneL!_�cz�o�uchowej. 
Pierwsza z nich łączy się z wykorzystaniem na uralnych uzdol
nień władz ludzkiego poznania: zmysłowych i przede wszystkim 
umysłowych. "Dusze poszczególne posługują się tedy dążnością 
myślną w 'zwrocie' ku temu, z czego powstały"'. Istnieje mia
nowicie w człowieku spontaniczne nakierowanie ku praprzyczy
nie wszelkiego bytu. O istnieniu absolutnego Dobra "pouczają 
nas tedy podobieństwa oraz oderwane pojęcia i wszechstronna 
znajomość tych rzeczy, które od Niego pochodzą, tudzież szcze
blowaniem0. Język Plotyna, jak łatwo zauważyć, ma genezę pla
tońską. Dlatego mówi on o "podobieństwie" bytów widzialnych 
do niewidzialnej Jedni. Starożytny autor zwraca również uwagę 
na fakt aksjologicznego gradualizmu, związanego z istnieniem 
dóbr tworzących naturalną hierarchię wartości. Rozpoznanie ich 
natury pozwala widzieć w nich odwzorowanie Dobra czystego. 

Plotyn zwracał uwagę na bogactwo różnorodnych form dobra 
ontycznego. "Dobrem dla materii jest idea, bo gdyby mogła po
strzegać, to by ją powitała z radością, dobrem dla ciała jest 
dusza, bo bez niej ani by się zrodziło, ani zachowało, a dobrem 

7 P l o t y n, En. VI, B, 21 ; E. B r e h i e r, dz. cyt., s. 156 nn. 
a En I, 6, B ;  V, 6, 5 ;  J. T r o u i 1 1  a r  d, La purification Plotinienne, 

Paris 1955, s. 6 - B.  
9 En. IV, B, 4. Tłum. A. Krokiewicz, Warszawa 1959, t. II, s. 192. 
1o En. VI, 7, 36; t. II, s. 620. 
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dla duszy jest cnota; jeszcze wyżej jest oczywiście umysł, a nad 
nim ta tak przez nas nazwana Pierwsza Natura"11• Wypowiedź 
jest syntetycznym zarysowaniem gradualistycznej wizji rzeczy
wistości autora Ennead, w ramach której istotną rolę odgrywają 
trzy stopnie: Pierwotna Natura - intelekt - dusza. Są to róż
ne formy dobra, z tym iż należy wyakcentować opozycję zacho
dzącą pomiędzy dobrem pierwotnym a dobrami pochodnY.!}'li. 
Dobro pierwotne to "owo Samotne i jedyne [które] nie ma żad- \ 
nego dobra, lecz jest Dobrem w zupełnie innym i większym zna-
czeniu"0. _, 

Aksjologia autora Ennead nawiązuje nie tylko do Platona, 
lecz także do Arystotelesa. Ten ostatni w Etyce nikomachejskiej 
zdefiniował dobro jako "cel wszelkiego dążenia"18• Opis taki uka
zuje wewnętrzny związek dobra z przyczynowaniem celowym. __ J 
Do arystotelesowskiego opisu dobra nawiązują wyraźnie niektóre 
sformułowania Ennead, między innymi następujące. "Dobrem 
jest to, czego [dusza] pragnie"14• "Dobro musi być celem uprag
nionym, ale nie dlatego, że jest upragnionym, staje się dobrem, 
lecz dlatego, że jest dobrem, staje się celem upragnionym"15• 
Wpływ Stagiryty na Plotyna jest niewątpliwy: obaj dostrzegają 
dynamiczny charakter dobra, opisując je jako przedmiot ludz
kiego pragnienia oraz inicjatora działania. Dobro dlatego jest 
powszechne, ponieważ fenomen pożądania również posiada cha
rakter uniwersalny. Pożądalność nie stanowi jednak głównego 
tworzywa dobra, ponieważ jest zjawiskiem bytowo wtórnym. 
Rzecz jest pożądana wówczas, gdy stanowi wartość już zaktuali
zowaną. 

Organiczne powiązanie dobra z fenomenem pragnienia jest 
powodem, iż poznanie dobra nie może zawężać się do sfery spe
kulatywnych rozważań, ale winno obejmować całego człowieka. 
Obserwacja otaczającego nas świata pozwala zauważyć fakt 
aksjologicznego gradualizmu: dobra materialne, duchowe, abso-

11 En. VI, 7, 25 ; t. II, s. 603. 
12 En. VI, 7, 25 ; t. II, s. 602. Por. En. III, 8, 1 0 ;  V, 4, l ;  VI, 2, 17. 
13 Etyka nikomachejska I, l,  1094 a 3. 

14 En. VI, 7, 19; t. II, s. 594. 
15 En. VI, 7, 25 ; t. II, s. 603. Por. W. S z y m a ń s k i, Problematyka 

dobra w Enneadach Plotyna, "Roczniki Filozoficzne" 11 (1962), z. 2, s. 7 - 8. 



74 WIEKI O BOGU 

lutne. Te różne formy dobra, stanowiące hierarchię wartości, są 
zawsze niepełne - stanowiąc odwzorowanie Dobra czystego 
i pierwotnego. W ten sposób poznanie świata widzialnego jest 
wstępnym i normalnie niezbędnym etapem w rozpoznaniu ist
nienia najwyższego Dobra. Noetyczne ujęcie nie utożsamia się 
jednak z wewnętrznym -napotkaniem tego Dobra, poniewaz;;-prrr-
wadzą do niego oczyszczenia, cnoty i przystrajania, wzloty do 
umysłowego świata i trwałe w nim siedziby"u. Warunkiem doj
rzenia Dobra absolutnego j est etyczne oczyszczenie oraz oderwa
nie się od świata widzialnego i jego złudnych wartości. Zalecenie 
moralnego oczyszczenia zapożyczył Plotyn prawdopodobnie 
z platońskiego dialogu Fileb, w którym kontemplacja idealnego 
Dobra jest uwarunkowana spełnieniem podstawowych wymagań 
etycznych. 

Noetyka Plotyna jest zakorzeniona w jego antropologii, sta-1 
nowiącej kontynuację platońskiej koncepcji człowieka. Enneady 
opisują człowieka j ako duszę, dla której ciało jest "więzieniem" 

a świat "jaskinią"17• Etap życia ziemskiego, związany z posia
daniem materialnego ciała, powoduje wyalienowanie człowieka 
z kręgu wartości wiekuisto-absolutnych. Konsekwencją takiej 
optyld antropologicznej było deprecjonowanie poznania natural
nego: inicjowanego przez percepcj ę zmysłową a kontynuowanego 
przez intelekt dyskursywno-refleksyjny. Plotyn nie kwestiono
wał potrzeby takiego poznania, ale przestrzegał przed niebezpie
czeństwem "cielesnej niewoli". Dlatego zachęcał: "Kto może, 
niech pozostawi zewnątrz wzrok swych oczu i niechaj się nie 
odwraca do minionych kras cielesnych: trzeba bowiem, skoro 
zobaczy cielesne piękności, by nie ścigał ich więcej , lecz by wie
dział, że są podobiznami, śladami i cieniami tylko, i by uciekał 
się do tamtej, której one są tylko podobiznamim8• Noetyka taka 
posiada więc uwarunkowania egzystencjalno-etyczne. Rozpozna
nie istnienia Boga wymaga właściwej postawy moralnej czło
wieka. 

l& En. VI, 7, 38 ; t. II, s. 620. Por. J. K a t  z, Plotinus Search for the 
God, New York 1950. 

17 En. IV, 8, 3; t. II, s. 191. 
1s En. I, 6, B; t. I, s. 1 13. Por. En, VI, 8, 4. 
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Chociaż Plotyn uznawał walor poznania intelektualno-dys
kursywnego w poszukiwaniu Boga, to jednak zdecydowanie więk
szą wagę przypisywał poznaniu intuicyjno-religijnemu finalizu
j ącemu się w ekstazie. Rozpoznanie obecności Boga dokonuje się 
poprzez autorefleksję ludzkiego umysłu, który w samym sobie 
dostrzega ślad "Dobra arcyprawdziwego" jako wzoru i spraw
cy!'. Nie jest to poznanie dyskursywne, lecz spontaniczno-intu1-
cyjne związane z "uświadamianiem" sobie istnienia Boga jako 
"początku i źródła i mocy"20• 

Poznanie intuicyjne Boga realizuje się w najdoskonalszy spo
sób w doświadczeniu religijnomistycznym. Plotyn, nawiązując 
do platońskiej teorii trzech dusz, wyróżnił trzy etapy życia mo
ralno-ascetycznego. Są to : przezwyciężenie pożądliwości zmysło
wej, poznanie umysłowe, kontemplacja. Ostatni etap kulminuje 
się w ekstazie mistycznej, stanowiącej doskonałe zjednoczenie 
człowieka z Absolutem. Wówczas to "nagle ujrzy dusza w sobie 
objawionego Boga ( ... ) albowiem nie ma niczego pomiędzy nimi 
w pośrodku i nie są już dwojgiem, lecz Jednym są oboje; oto 
już ich nie rozróżnisz, jak długo On jest obecny. I ani już ciała 
nie odczuwa dusza, że w nim przebywa, ani też siebie samej nie 
mieni czymś innym"21• Powyższy opis kontemplacji wskazuje na 
jej istotne elementy: świadomość doskonałej unii z bóstwem, za
trata świadomości własnej osobowości, wewnętrzne oderwanie od 
rzeczywistości ziemskiej . Na nieco inne aspekty doświadczenia 
mistycznego zwraca uwagę autor Ennead w następującym frag
mencie: "l tak, nic się w nim [człowieku] nie poruszało, nie był 
obecny w nim zapał, nie była żądza czegoś innego, bo stanął na 
szczycie, a także ani rozum, ani myśl żadna, ani on sam w ogóle 
nie był obecny, jeżeli i to trzeba mówić, lecz doznał jakby po
rwania, czy też uniesienia bożego w spokoju i oto pozostaje 
w samotności oraz bezruchu"; człowiek obcuje wówczas "nie 
z posągiem i nie z obrazem, lecz z Nim Samym [Bogiem]""'. 

19 En. III, 8, 11 .  

20  En. III ,  8, 1 0 ;  t.  I,  s.  433. Por. En. V, 4,  2 ;  R.  M. M o s s e-B a s t i d e, 
Bergson et Plotin, Paris 1959, s. 174 nn. 

21 En. VI, 7, 34; t. II, s. 617. 
22 En. VI, 9, 10; t. II, s. 694. Por. En. III, 8, 6; VI, 9, 11; V, l, 6 ;  
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Mistyczna ekstaza jest więc bezpośrednim kontaktem z Bogiem: 

"porwaniem" i "uniesieniem bożym", "obcowaniem z Nim Sa
mym". Pośrednictwo poznania zmysłowego i intelektualno-dys
kursywnego jest tu zbędne, gdyż człowiek jednoczy się z Abso
lutem wewnętrznie i wprost. 

2. NATURA DOBRA ABSOLUTNEGO 

O ile Plotyn odwoływał się do poznania racjonalnego mówiąc 
o istnieniu Boga, to w odniesieniu do natury Bożej wielokrotnie 
podkreślał granice myśli dyskursywnej. Agnostycyzm Ennead 
jest tak skrajny, iż zdaje się wykluczać możliwość charaktery
styki Absolutu przy użyciu kategorii pozytywnych". Dla Plat� 
idealne Dobro było najwyższą z idei, ale jeszcze ideą. Dla Plo- 1 
tyna natomiast Dobro jest całkGwicie transcendentne wobec 
świata: tak materialnego jak duchowegou. Absolut nie jest 
dobrem (agathon): jednym z wielu, ograniczonym, lecz "Nad
Dobrem" (hyper agathon)25• Podstawową właściwością Prajec;�T Dobra jest ontologiczna i epistemologiczna transcendencja. -
między Absolutem a światem zachodzi nieprzekraczalny hiatus28• ! 
Jednia nie jest nawet bytem, gdyż to właśnie byt jest jej dziełern
{ona jest "rodzicem" bytu)n. Gdyby Jednia była bytem - choć
by najdoskonalszym, to nie byłaby już jednością i dobrem istot
nym, lecz jednością względną i dobrem przygodnym28• Dobro
Jednia znajduje się więc ponad sferą bytu (hyper ontos, hyper 
panta)u. 

W. E b o r o w i  c z, La contemplation seZon Plotin, Torino 1958, zwłaszcza 
s. 70 - 82;  E. Z e I I  e r, Die Philosophie der Griechen, Th. III, 2, Leipzig 
1881, s. 610 - 618. 

23 En. V, 3, l ;  VI, B, B i 19; A. M. F r e n k i e n, Les Origines de la 
theologie negative de Parmenides d Plotin, "Rivista classica" (1943), 
s. 1 1 - 58. 

24 En. VI, 7, 22 ; E. B r e  h i e r, La philosophie de Plotin, s. 147 - 168. 
211 En. I, B, B; V, 3, 1 1 ;  VI, 7, 33. 
20 En. III, B, 10. 
Z7 En. V, 2, l. 
28 En. V, 3, 1 2 ;  VI, 9, 6. 
u VI, B, l ;  VI, B, 14. 
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Transcendencję ontologiczną absolutnego Dobra syntetycznie 
ujmuje następująca wypowiedź Ennead: "A zatem nie jest Ono 
umysłem, albowiem umysł jest czymś z dziedziny bytów, a Ono 
nie jest 'czymś', lecz jest przed każdym czymś, i nie jest także 
bytem, bo przecież byt posiada jakby postać bytu, a Ono obywa 
się nawet bez umysłowej postaci. Oto Natura Jednego jest rodzi
cielką wszystkich rzeczy i dlatego nie j est żadną z nich, więc 
ani czymś, ani jakościowym, ani ilościowym, ani umysłem, ani 
duszą; nie pozostaje dalej w ruchu ani też znowu w spoczynku, 
nie przebywa w miejscu ani w czasie, lecz jest Tym, co jedno
postaciowe w sobie, a raczej bezpostaciowe"10• Utożsamiony 
z Dobrem Absolut Plotyna nie posiada żadnych ilościowych czy 
jakościowych atrybutów, dlatego jego istota pozostaje dla czło-J wieka nieznana. Jednia nie jest intelektem, duszą, życiem, ilo
ścią, jakością, nie ma wymiarów przestrzennych i czasowych, 
znajduje się poza zmianą i spoczynkiem, nie posiada żadnej 
określonej postaci. Jednia jest ponad wszelkimi kategoriami: 
materialnymi, biologicznymi czy psychicznymi. Kategorie te 
wnoszą momenty zdwojenia, ograniczeń i braków, co sprzeczne 
jest z naturą boskiego Dobra11• 

Jednia, transcendentne źródło bytu i myśli, sama znajduje 
się ponad bytem i umysłem. Nie chodzi tu jedynie o nieade
kwatność ludzkiego poznania, ale o istotną niezdolność ogarnię
cia Jedni ludzkim poznaniem. Język nie może jej opisać ani 
myśl ogarnąe2• Jednia jest niewyrażalna, nie posiada właściwej 
sobie nazwy. Nie wiemy c z y  m ona jest, a znamy jedynie to,l 
czym nie może bye'. Nawet wówczas, gdy stwierdzimy fakt jej' 
istnienia, to nie poznaliśmy tym samym, czym ona jest sama 
w sobie". Najwyższe Dobro pozostaje zawsze niepoznawalne dla 
ludzkiego umysłu i nieuchwytne dla jego języka, wszelkie nazwy 
i określenia są wobec niego nieadekwatne. Stąd nasuwa się wnio
sek, że dla Plotyna teologiczna nomenklatura posiada sens jedy
nie metaforyczny i symboliczny. 

3o VI, 9, 3 ;  t. II, s. 678. 
n En. VI, 8, 3 ;  III, 8, B ;  l, l, 8. 
32 En. V, 3, 12. 
33 En. V, 5, 13. 
34 En. V, 5, 6. 
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Wypowiedzi Ennead zdają się przeczyć możliwości opisu Boga 
przy użyciu pojęć tak negatywnych jak pozytywnych. Tymcza
sem autor dzieła wielokrotnie opisywał Jednię zarówno przy 
użyciu nazw tak negatywnych jak pozytywnych. świadczy to 
albo o immanentnych sprzecznościach teologii neoplatońskiej, 
albo też - co jest bardziej prawdopodobne - o ścisłym powią
zaniu teologii negatywnej i pozytywnej. Jean Guitton i Jean l 
Trouillard sądzą, że negatywna nomenklatura plotyńskiej teologii 
posiada ostatecznie wydżwięk pozytywny. Celem negatywnych 
określeń nie była logiczna annihilacja natury Absolutu, lecz 
wskazanie na jej transcendentny charakter15• Jeśli więc Jednię 
nazywamy "niebytem", to nie chodzi o abolicj ę cech pozytyw
nych, ale o inwersję :  chcemy mianowicie powiedzieć, że Jednia 
jest "Nad-Bytem"11• 

Podobnie interpretuje plotyńską teologię apofatyc:zną A. H. 
Armstrong, którego zdaniem autor Ennead "woli mówić o nie
skończoności Jednego w terminach 'teologii negatywnej ', prze
cząc, by jakiekolwiek nasze słowo czy pojęcie (łącznie ze słowem 
Jedno czy Dobro), z konieczności tające w sobie myśl o jakimś 
ograniczeniu, mogło stosować się ściśle do Jednego. W szczegól
ności unika stosowania do niego jako orzecznika pojęcia 'istnie
nie'. Według bowiem myśli Plotyna, byt i istota czy forma (on 
i ousia) są nierozerwalnie ze sobą związane. 'Byt' oznacza zawsze 
'ten byt', lub: 'tamten byt', byt szczegółowy, określony, ograni
czony, a to, co jest poza formą, jest z konieczności poza bytem. 
W ten sposób, kiedy Plotyn mówi, że Jedno 'nie istnieje', po 
prostu przeczy, wyrażając to możliwie najmocniej , że jest w ja
kiś sposób ograniczone"17• A więc teologia negatywna posiada cel 
głównie apologetyczno-utylitarny. Pragnie bowiem zaakcentowa-:: 
brak j akichkolwiek ograniczeń w naturze Jedni. Plotyn, nie 
chcąc używać terminu "nieograniczony", stwierdził krótko, że 

35 J. G u i t t o n, Le temps et l' eternitli chez Plotin et saint Augustin, 
Paris 1959, s. 129;  J. T r o u i I I  a r  d, La purtjicatton Plotinienne, 
dz. cyt., s. 146 - 148. 

ae En. V, 3, 10-1 1 ;  VI, 9, 5. 
37 A. H. A r m s t r o n g  i R. A. M a r k u s, W tara chrześcijańska a filo .. 

zofia grecka, Warszawa 1964, s. 20 - 21. Cytowana wypowiedź należy do 
pierwszego autora. 
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Jedno nie jest bytem, myślą, dobrem itp18• Adam Krokiewicz 
twierdzi podobnie, pisząc: "Negacja w zastosowaniu do Abso
lutu ( ... ) oznacza nie brak czy niższość, lecz wprost przeciwnie, 
wyższość i nadmiar"81• 

Plotyn, mimo programowego radykalnego agnostycyzmu, 
przypisywał Absolutowi wiele pozytywnych przymiotów. W spo
sób szczególny wyakcentował wśród nich dobro. Jednia jest 
dobrem bezpostaciowym i bezgatunkowym (agathoeides), tzn. nie 
da się zamknąć w granicach żadnego gatunku ani ująć w ramy 
żadnych pojęć. Właściwie Absolut nie jest dobry, bo wówczas 
byłoby w nim jakieś zdwojenie i niedoskonałość; miałby w sobie 
dobro i jakieś nie-dobro. Dobro nie może stanowić właściwości 
bóstwa, gdyż to właśnie samo Dobro jest Bogiem. N a pełną toż
samość dobra z naturą Absolutu wskazują używane przez Plotyna 
nazwy: naddobro (hyperagathon), dobro istotne (tagathon), dobro 
pierwotne (proton agathon)'0• Niektórzy autorzy przypisują Flo
tynowi świadome stosowanie pojęć analogicznych41• Trudno 
z tym się zgodzić, ponieważ wszystkie nazwy i określenia teolo
giczne Ennead mówią nie tyle o wewnętrznej naturze Nad-Dobra, 
ile raczej o jego odmienności wobec innych dóbr, dla których 
jest on� przyczyną i celemu. Dobro absolutne jest samowystar
czalne, automatyczne, czyste - wykluczające wszelką niedo
skonałość'', wreszcie dobro jakościowo nieskończone44• Jest ono 
pełnią (pleres) wszystkich doskonałości. 

Kategoria dobra nie wyczerpuje pozytywnej teologii Plotyna, 
gdyż odwołuje się do wielu innych pojęć pozytywnych w opi
sie natury Absolutu. Przypisuje mu mianowicie wszechobecność. 

31 Tamte, s. 18 - 19. Filozofia starogrecka przez apejron rozumiała ja
kąś bezkształtną nieokreśloność, zwykle związaną z materialnym podto
żem nieuformowanym. Plotyn pragnął odciąć się od tych ujęć, dlatego 
unikał pojęcia "nieograniczony" przy opisie Absolutu. 

39 A. K r o k  i e w i c z, Nauka Plotyna, "Meander" 4 (1949), s. 25. 
40 En. I, 8, 8 ;  I, 8, 13;  VI, 2, 17. 
41 J. G a r  r i d o, Vernunft und Katharsis bei Plotin, Miinchen 1962, 

s. 51 - 59. 
42 En. l, 8.2. 
43 En. I ,  8, 2; VI, 7, 25. 
4' En. VI, 9, 6. 
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Nie należy jej jednak rozumieć przestrzennie: Bóg jest obecny 
we wszystkich bytach, choć one nie zawsze o tym wiedzą45• 
Wszechobecność Boga jest konsekwencją Jego mocy sprawczej4�. 
Absolut jest przyczyną wszystkich bytów, zarazem zaś przyczy
nuje sam siebie. "Sam się usamobytnił", mając własne istnienie 
"od Siebie i z Siebie"47• 

Innym atrybutem najwyższego Dobra jest doskonałe pozna
nie. Jest to poznanie sui generis, różne od ludzkiego poznania 
'2-wiązanego z percepcją zmysłową w punkcie wyjścia a następnie 
opartego na dyskursywnej myśli. Poznanie Boga nie zawiera 
elementu "szukania", "dociekania o sobie" oraz "rozwoju"48; jest 
to więc poznanie intuicyjne: całościowe, nie podlegające sukce
sywności, doskonałe. Przedmiotem poznania Absolutu jest on sam 
jako najwyższe dobro, dzięki czemu nie ma w jego naturze 
żadnego zdwojenia i wielości49• 
' Do najpiękniejszych elementów teologii plotyńskiej należy 
'powiązanie Absolutu z ideą miłości. Autentyczna religijność 

' winna być przeniknięta miłością. "Bo skoro dusza [człowieka} 
jest czymś różnym od Boga, ale z Niego się rodzi, to miłuje go 
z konieczności"; Bóg "od początku wszczepił miłosne pragnienie" 

człowiekowi50, dlatego człowiek wierzący nie może Go nie kochać. 
Również sam Absolut, choć jest transcendentny wobec pragnień 
typowych dla bytów brakowych51, to jednak jest zdolny do mi
łości. Jej przedmiotem jest on sam, gdy tylko on stanowi natur� 
najdoskonalszą. "Nie ma tu bowiem miłość granic, jako że nie 
ma ich także Przedmiot miłości, lecz Jego miłość będzie nie
skończona"52. Egocentryzm miłości Absolutu nie jest równo
znaczny z egoizmem, gdyż żadne skończone dobro nie jest godne 
jego miłości. Choć Plotyn - w odróżnieniu od Arystotelesa -

45 En. VI, 9, 7. 
48 En. VI, 8, 19. 
ł7 En. VI, 8, 16; t. II, s. 663. 
48 En. V, 3, 10 ;  t. II, s. 249. 
48 En. VI, 8, 16. 
so En. VI, 9, 9 ;  t. II, s. 691 ; VI, 7, 31 ; t. II, s. 6 11 .  
lt En. VI, 8, 9. 
52 En. VI, 7, 32 ; t. II, s. 613. Por. A. N y g r  e n, Eros und Agape, t. I-11, 

Giitersloh 1930. 
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włączył miłość w naturę bóstwa, to w dalszym ciągu nie dostrze
gał możliwości miłości jego do człowieka. 

Plotyn, charakteryzując naturę bóstwa, określał go wielo
krotnie jako Akt (energeia). Nie jest akt związany z procesem 
doskonalenia się51, lecz akt pierwszy54• Czasem także nazywał 
Absolut aktywną możnością, zdolną do wykonania wszystkiego55• 
Kategoria aktu jest prawdopodobnie inspiracji arystotelesow
skiej . Bóg, jako akt czysty, jest bytem najdoskonalszym. 

3. EKSPANSJA DOBRA ABSOLUTNEGO 

Absolut jest pełnią dobra, dlatego w sposób nieunikniony 
jest -on -ekspansywny. Natt-Dobro jest początkiem (arche), przy
czyną (aitia) i aktywną możnością wszystkiego (dynamis panton)55• 
Termin "możność" nie posiada oczywiście sensu prywatywnego 
(jak w odniesieniu do materii), lecz wskazuje na bogactwo natu
ry Dobra wymykające się adekwatnemu ujęciu przez jakiekol-
w� ��L 1 

W ekspansji bytowej absolutnego Dobra można wyróżnić ko
lejne fazy, w trakcie których powstają: Umysł, Dusza świata, 
dusze indywidualne, byty ożywione i byty materialne nieoży
wione67. Ta hierarchiczno-emanacyjna wizj a świata nosi na sobie 
znamię platońskie. W przekonaniu niektórych autorów, tak Pla
ton, jak Plotyn wyjaśniają świat poprzez pryzmat człowieka 
i jego ontycznych poziomów. Człowiek pełni więc rolę mikro
kosmosu ogniskującego w sobie wszelkie elementy makrokosmo
su. Stąd też odpowiednikiem intelektu i duszy ludzkiej są dwa 
pierwsze emanaty absolutnej Jedni58• Umysł jest pierwszą hipo
stazą, stanowiąc intuicyjne poznanie, którego przedmiotem jest 
Jednia oraz sam umysł. W tym intelekcie istnieje cały bogaty 

53 En. VI, 8, 12. 
5ł En. I, 8, 2 ;  V, l, 6. 
55 En. III, 8, 10;  V, 3, 15. 
se En. III, 8, 9; V, 3, 15;  V, 5, 10. 
57 En. V, l, 3; V, 2-1-2. 
58 A. H. A r m s t r o n g, The Architecture of the Intelligi b Ze Univer

se ... , s. 113. 
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świat idei oraz rzeczy (kosmos noetos), to jest zarówno byty jed
nostkowe jak idee gatunkowe69• O ile Jednia jest absolutnie pro
sta, to w Umyśle inicjuje się pierwsze zróżnicowanie rzeczy. 
Jest on wiekuisty i trwa poza czasem. 

• -Kolejnym eroanatem jest Dusza świata, sama w sobie nie-\ cielesna i niepodzielna, lecz zarazem 1ąc'Ząea świat nadzmysło
wy ze światem widzialnym. Plotyn rozróżnił dwojaką duszę 
świata: wyższą i niższą, jedynie ta ostatnia posiada bezpo-śr€dni 
kontakt ze światem materialnym. W aktywności Duszy świata 
odbijają się wiekuiste idee, stanowiąc tzw. logoi spermatikoi60• 
Z Duszy świata emanują dusze indywidualne ludzi. Autor 
Ennead nazywa je "pociskami", które kiedyś wyłoniły si� na 
podobieństwo promieni światła wysyłane przez Słońce81• Niższy
mi ontycznie emanatami są byty materialne: czujące, ożywione 
i nieorganiczne. 

Aktywność Nad-Dobra trudna jest w opisie oraz interpre
tacji. Zwykle mówi się o "wyemaDowaniu" z Prajedni umysłu, 
dusz i świata widzialnego. Sam Plotyn nie używa wprost tego 
terminu, uciekając się do metafor i porównań, akcentując rów
nocześnie wewnętrzną konieczność pierwotnego Dobra do upow
szechriania się. "Jakże więc może to Dobro najdoskonalsze 
i pierwsze zatrzymać się w Sobie niby z zawiści i skąpstwa lub 
z niemocy - ta Moc wszech rzeczy? Jakże wtedy byłaby jeszcze 
początkiem? Więc musi i od Niego coś powstać, jako że będzie 
coś jeszcze i od innych jestestw, które od Niego otrzymały swój 
samobyt"81• Autor Ennead, charakteryzując twórczą aktywność 
Jedni, używa różnych wyrażeń: byty pochodne "opuściły" Jed
nię81; ona "przelała się" w nie64; widzialne jestestwa "wytrysnęły 

so En. V, 7, l ;  V 9, 9 .  
60 En. III ,  8, 3 ;  IV,  3, 1 0 ;  V 9, 3. 
61 En. VI, 4, 3 ;  E. B r e  h i e r, La philosophie de Plotin ... , s. 116 - l  Hl. 

r• En. V, 4, l ;  t .  II, s. 264. 
" En. VI, 5 ,  3. 
'4 "Albowiem Jedno jest doskonale - nie szuka bowiem niczego i nie 

posiada i nie potrzebuje - przelało się niejako i ten Jego nadmiar spra
wił coś innego". En. V, 2, l ;  t. II, s. 228. 
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jakby ze swego źródła" z najwyższego Dobra85; ono jest ich 

"ziarnem" i "korzeniem"81• 
Zinterpretowanie epistemologicznego i ontologicznego sensu 

powyższych metafor nie jest łatwe, dlatego w pewnym stopniu 
zawsze jest hipotetyczne. Pewne jest jedno: świat widzialny 
uczestniczy ontycznie w Dobru pierwotnym i absolutnym, nie 
będąc sam w sobie autonomiczny w istnieniu"7• Wydaje się, że 
można u Plotyna wyróżnić trzy rodzaje przyczynowania: spraw
cze, wzorcze oraz celowe. Pr.zyczynowanie sprawcze należy jed
nak u}mowac w :Kontekście emanacjonizmu Ennead. Plotyn nie 
znał przecież aktu stwórczego, a Boga nie nazywał nigdy Stwór
cą••. Tym niemniej ustawicznie pisał on o rozlewności Dobra, 
co można rozumieć jako swoiście rozumiane przyczynowanie 
sprawcze - zv.iązane z przyczynowaniem quasi-materialnym. 
Swiat widzialny powstał przecież z Boga (ex Deo), a nie tylko 
od Boga (a Deo). Chociaż autor Ennead nie identyfikował 
bóstwa z poszczególnymi bytami jednostkowymi czy gatunko
wymi, to jednak mówił o sukcesywnej ich generacji z Jedni: 
Umysłu, Duszy świata itd. 

Plotyn, charakteryzując przyczynowanie Dobra, odwoływał 
się często do pomocy metafor, odgrywających u niego dużą rolG 
noetyczną. Wśród wielu innych często powtarzała się metafora 
ze Słońcem, występująca już w Rzeczpospolitej Platona, którą 
następnie zapożyczyli niektórzy Ojcowie Kościoła (np. św. Grze
gorz z Nazjanzu)69• W Enneadach jednak znajdują się również 
takie wyrażenia, które można tłumaczyć jako zapożyczenia z teo
logii solarnej starożytnego Wschodu (wspomniane wyżej po
równanie dusz ludzkich do ,pocisków" wyemanowanych z Jedni). 
Większość wyrażeń wskazuje na fakt zwykłej analogii zachodzą
cej pomiędzy słońcem a Dobrem70• 

65 En. III, 8, 10. 
66 En. IV, 8, 6; III, 8 ,  10. 
' 7  En. I, 8, 14 ;  J. T r o u i 1 1  a r  d, La purification Plotinienne, s. 141.  
s a  Odmienne zdanie posiada J. B a r  i o n ;  por. Plotin und Augustinus. 

Untersuchungen zur Gottesproblem, Berlin 1 936, s. l l4. 
69 S w. G r  z e g o r z  z Nazjanzu, Oratio 21, 1 PG 35, 1084. 
70 En. VI, 7, 16; VI, 5, 8. 
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Enneady nazywają często Dobro pierwotne "źródłem", z któ
rego wszystko wytrysnęło: świat umysłowy, zmysłowy i biolo
giczny. Dobro jest jak "źródło bez żadnego innego początku, 
które się użyczyło wszystkim rzekom, ale nie zostało wyczerpane 
przez te rzeki, lecz trwa jako takie w spokojum1• Z praźródła 
świata, jakim jest Jednia, wyłoniło się wszystko - co istnieje -
etapami. Jednia spełnia również rolę "korzenia", z którego ana
logicznie do drzewa wyrasta cała rzeczywistość72• Autor Ennead 
porównuje Nad-Dobro także do "ziarna", z którego w tajem
niczy sposób wyłoniło się wszystko71• Wszystkie te metafory 
pozwalają określać Dobro pierwotne jako sprawczą przyczynę 
świata, ale jej działanie włączone jest w proces koniecznej 
ęmanacji. 
\ Jednia Plotyna pełni również funkcję wzorczej przyczyny 
świata. Swiadczy o tym wiele wypowiedzi, w których relacja 
rhiędzy światem pochodnym a Absolutem jest przedstawiona 
zk pomocą terminologii charakterystycznej dla platońskiej teorii 

�aśladownictwa. Jednia _ iest -narcywzorem'� jnne jestestwa 
to "odbitki"74• Ona jest bytem istotnym i pełnym, one ,;sladami-
byt�Tstnłehie każdego dobra wtórnego tłumaczy się faktem 
"upodobnienia" do "Nad-Dobra"78• Byt Pierwszy jest "ze wszyst
kiego najdoskonalszy" i "najmocniejszy ze wszystkich jestestw", 
zaś wszelkie inne byty jedynie "naśladują" go77• Choć Plotyn 
nigdy nie kwestionował realności widzialnego świata, to jednak 
silnie uwypuklił jego bytową heteronomię. \ Z procesem ekspansji pierwotnego Dobra związane jest 
również przyczynowanie celowe. Każde dobro, nawet heterono
miczne, działa twórczo na otoczenie w ten sposób, że budząc 

71 En. III, 8, 10 ;  t. I, s. 432. Por. En. III, 8, 9 ;  V, l, 6 ;  V, 2, l.  
72 En. III, 8, 10. 
73 En. IV, 8, 6. 
74 En. V, 1 ,  4; G. S o h n g e n, Die neuplatonische Scholastik und My

s tik der Teilnahme bei Plotin, "Philosophisches Jahrbuch der Gorresge
sellschaft" 49 (1936), s. lOB - 1 10. 

75 En. 5, 3, 13 
76 En. l, 7, l. 

77 En. V, 4, l; t. II, s. 264. 
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dokoła siebie akty pożądania i miłości, wyzwala w przyczynach 
sprawczych ukryte w nich zasoby energii. Pod tym względem 
miłość jest równie powszechna jak dobro. Materia pożąda idei, 
ciało duszy, umysł prawdy, a dusza cnoty78• Przyczynowanie ce
lowe dobra jest korelatem jego obiektywnej doskonałości: im 
wyższe dobro, tym akty miłości stają się bardziej intensywne, 
tym większy staje się krąg pragnących je zdobyć. Dobro abso
lutne, ze względu na autonomiczne istnienie i najwyższe dosko
nałości, działa najbardziej efektywnie, budząc powszechną mi
łość względem siebie. Wszystkie byty pragną je zdobyć, ono na
tomiast nie pragnie niczego poza sobą79• Dobro takie - jak zo
stało stwierdzone - jest w jednej osobie miłującym podmio
tem i umiłowanym przedmiotem80• 

R. Arnou i E. Brehier słusznie zwracają uwagę na fakt po
wiązań platońskiego Nad-Dobra i platońskiego Erosa z dialogów 
Uczta i Fedon81• Jeżeli jednak Platon pojmował miłość zbyt cie
leśnie, to Plotyn ją zinterioryzował i uduchowił. Pierwszy opi
sywał miłość w pięknych metaforach, drugi łączył ją z mistyką 
oraz ekstazą. Człowiek poprzez poznanie dyskursywne może zdo
być wiedzę o Bogu, ale jego uobecnienie w duszy ludzkiej doko
nuje się wyłącznie poprzez miłość82• Bóg "nie jest z zewnątrz 
nikogo ( ... ) lecz obcuje ze wszystkimi bez ich wiedzy. To tylko 
oni uciekają od Niego na zewnątrz, a raczej od samych siebie"81• 
Transcendentny Absolut, znajdujący się ponad bytem i wszelkim 
poznaniem, jest zarazem immanentny ludzkiej duszy. Sprawiają 
to właśnie akty miłości, nakierowanej na poszukiwanie dobra. 

Czy Pra-Dobro jest Bogiem? Enneady wielokrotnie określają 
go mianem "Bóg" (theos)84, ale w owych czasach "bogami" nazy-

78 En. VI, 7, 25. 
79 En. I, 7, l ;  P. H a d o t, Plotin ou la simplicite d u regard, Paris 1963, 

s. 63 - 84. 
'0 En. VI, 7, 15. 
81 E. B r e  h i e r, La philosophie de Plotin, s. 153 - 156. Por. En. VI, 7, 

21, 25-26. 
82 En. VI, 7, 3 1 ;  VI, 9, 9-10. 
83 En. VI, 9, 7 ;  t. II, s. 687. 
84 En. I, l, 8; VI, 9, 9; L. P a I I  o u x, L' As solu to nella dottrina d i 

Plotino, Milano 1941. 
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wano dusze, umysł, nawet szatana"5• Nie tyle więc sama nazwa, 
co funkcje spełniane przez Jednię pozwalają nazywać ją Bo
giem. Jest ona przyczyną sprawczą, wzorczą i celową świata. To 
upoważnia do użycia nazwy "Absolut", chociaż należy pamiętać 
o istotnych różnicach dzielących neoplatoński emanacjonizm od 
chrześcijańskiego kreacjonizmu8". 

4. CZY PLOTYN BYL PANTEISTĄ ? 

Zarysowana koncepcja Absolutu uwikłana jest dość wyrazme 
w panteizm. Tak sądzi wielu plotynologów, w tym także: Emi
le Brehier, Regis Jolivet, Eduart Zeller i Jean Guitton81• Nie 
jest to jednak powszechna interpretacja, gdyż np. Etienne Gilsan 
u autora Ennead dostrzega nie panteizm, lecz henologię88• Fosta
wiany problem nie jest łatwy do jednoznacznego rozwiązania, 
ponieważ u greckiego myśliciela można odnaleźć teksty przema
wiające zarówno za panteistyczną interpretacją jak przeciw 
niej . 

Teologiczna dwuznaczność Plot:y-na nie podważa jednak faktu, 
że zasadniczo można mówić u niego o umiarkowanym pan
teizmie. Można to uzasadniać szeregiem argumentów. Przede 
wszystkim powstanie świata nie jest aktem wolnej woli Abso
lutu, gdyż proces emanacji jest zdeterminowany poprzez bo
gactwo jego natury oraz jej dynamiczny profil81• Jednia nie 
mogła nie powołać do istnienia świata umysłowego i zmysło
wego. Nie ulega wątpliwości, że Nad-Dobro Plotyna nie jest 
Stwórcą powołującym byty z uprzedniej nicości. Umysł, dusze 

85 R. M. M o s s e - B a s t i d e (Bergson et Plotin, s. 168 - 176) twierdzi, 
że filozofia Plotyna nie jest monistyczną wizją rzeczywistości, dlatego ni� 
różni się istotnie od chrześcijańskiego kreacjonizmu. Odmienne stanowi
sko zajmuje J. G u i t t o n ;  por. Le temps et l'eterminte chez Plotin et chec: 
saint Augustin, s. 130 - 133. 

es En. V, l,  3 ;  V, l,  5 i 8. 
81 E. B r e  h i e r, La philosophie de Plotin, s. 164 - 165 ; R. J o l  i v e t, 

Saint Augustin et la neoplatonisme chretien, Paris 1932, s. 11 nn. ; 
J. G u i t t o n, Le temps ... , s. 134, 234 - 397. 

88 E. G i 1 s o n, Byt i istota, s. 37 - 38. 
so En. IV, 8, 6; V, l,  6. 
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i świat materialny są "z Niego"; absolutnego Początku i Dobra"". 
W ten sposób emanacjonizm kontrastuje z chrześcijańskim 
kreacjonizmem: Enneady powstanie widzialnej rzeczywistości 
wyjaśniają na bazie przyczynawania materialnego (z Boga), na
tomiast teologia chrześcijańska nawiązuje do kategorii związa
nych z przyczynowaniem sprawczym (od Boga)"1• Różnicę po
wyższą eksponuje między innymi św. Augustyn, mówiąc, że świat 
jest "od Boga" (a Deo) ale nie z "Boga" (ex Deo)"2• Również me
tafory, za pomocą których Plotyn objaśniał funkcję kauzalną 
Jedni, zdają się sugerować przyczynowość materialną. Absolut 
nazywał on: źródłem, ziarnem, korzeniem, światłem itp. Wszyst
kie wymienione przykłady mówią o jednorodności natury bytu 
pierwotnego i bytu skutkowego, choć zarazem uznają pewną 
różnicę pomiędzy nimi. 

Plotyn nie kwestionował bynajmniej wielości rzeczy, odmien
ności natur bytów należących do różnych gatunków, przede 
wszystkim zaś różnicy dzielącej Jednię od bytów pochodnych. 
Kilkakrotnie stwierdzał, że istnieje różnica pomiędzy przyczyną 
a skutkiem91• To pozwala mówić o różnicy natur Absolutu 
i świata. Mimo to można mówić o trendzie panteistycznym 
w Enneadach, ponieważ ich autor pisał: "Jeżeli wreszcie bytem 
i w bycie jest ono [Nad-Dobro], to będzie w sobie w każdym 
poszczególnym bycie. Nie odstąpiliśmy zatem od bytu, lecz 
jesteśmy z nim, i z drugiej strony znowu on nie odstąpił od nas. 
Więc wszystkie byty są 'jednem' "94• Ostatnie zdanie niewątpli
wie posiada wydźwięk monistyczno-panteistyczny, sugerując jak
by substancjalną tożsamość świata i bóstwa. Plotyn, charaktery
zując relację Jedni wobec bytów pochodnych, używał zwykle 
metafor. Czasem odwoływał się także do filozoficznej termino
logii inspiracji arystotelesowskiej, np. pojęcia substancji. Otóż 
w tym wypadku, nazywając Jednię substancją, ontologiczny 

90 "Albowiem nie początkiem są wszystkie jestestwa, lecz z początku 
są wszystkie jestestwa". En III, 8, 9 ;  t. I, s. 431.  

91 U Plotyna także występuje przyczynowanie sprawcze, lecz włączone 
jest ono w przyczynowość materialną (Jednia - tworzywem świata). 

02 św. A u g u s t y  n, De natura boni. l, l PL 42, 551. 
93 En. III, 8, 10. 
94 En. VI, 5, l ;  t. II, s. 506. 



88 WIEKI O BOGU 

pluralizm świata zdaje się redukować do sfery akcydentalnejn. 
Użyty grecki termin hypokejmenon może oznaczać: podłoże 
przypadłości lub w ogóle jakiekolwiek podłoże. Gdyby przyjąć 
drugie znaczenie, to można mówić o panteizmie Ennead. Za taką 
interpretacją przemawia cytowane wyżej stwierdzenie "wszystko 
jest jednym", w myśl którego zjawiskowa wielość świata spro
wadza się do substancjalnej jedności Absolutu. W Enneadach 
napotykamy również uwagi jakby podające w wątpliwość real
ność widzialnego świata. Jego elementy i składniki "nie istnieją", 
gdyż pierwotne i autentyczne istnienie posiada tylko Jednia98• 
Wypowiedzi tego typu są inspiracji platońskiej, lecz korelują 
także z panteistyczną wizją rzeczywistości. 

Choć panteizm Plotyna jest wyraźny, to jednak nie był eks
tremalny. Dlatego nigdy nie twierdził on, że bóstwo samoreali
zuje się w jednostkowych bytach widzialnego świata. Jednia od 
początku była wszechdoskonała. Pozostała taką również po wy
emanowaniu z siebie świata: "obejmuje" wszystkie jestestwa, 
lecz "nie rozcząstkowuje się na nie"n. Bóstwo jest Dobrem 
"wolnym od zmieszania się" z bytami pochodnymi'8• Radykalny 
panteizm kwestionuje jakąkolwiek transcendencję Absolutu. 
Plotyn tego nie czynił. Dostrzegał tak immanencję jak transcen
dencję Nad-Dobra, co zbliża jego koncepcję bóstwa do panen
teizmu. 

Umiarkowany panteizm greckiego filozofa przejawia się rów
nież w fakcie, że nie identyfikował bóstwa ani z całością świata, 
ani z żadną konkretną rzeczą. Nie można więc Absolutu trakto
wać jako sumy bytów widzialnego świata, gdyż on właśnie jest 
ich początkiem i przyczyną19• Tym bardziej nie należy identyfiko
wać bóstwa z konkretnym gatunkiem czy jestestwem, gdyż 

95 En. V, 6, 3. A. K r o k  i e w i c z (dz. cyt., t. II, s. 291) termin hypo
ke;menon tłumaczy jako "ostoja", co nie oddaje w sposób dostateczny 
ontologicznej funkcji Boga. Charakteryzowanie bóstwa jako substancji 
wszelkiego bytu posiada profil panteistyczny. 

96 ,.Zaprawdę, właśnie te rzeczy, które ktoś uważa za najbardziej 
istniejące, są najbardziej nie istniejące". En. V, 5, 1 1 ;  t. II, s. 283. 

o1 En. V, 5, 8 ;  t. II, s. 280. 
9a En. V, 5, 1 3 ;  t. II, s. 288. 
99 En. III, 8, 9. 
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wówczas nie byłby obecny w swej mocy sprawczej w innych 
bytach100• 

Klasyczny panteizm podważa osobowość Boga. Autor Ennead 
nie zajął w tym względzie jednoznacznego stanówis'ka. Zasadni
czo twierdził, że Jednia jest transcendentna wobec kategorii 
osoby. Równocześnie jednak przypisywał Absolutowi właściwo
ści personalne, np. życie, poznanie intelektualne, wolnośeo•j 
Z tego względu trudno mówić jednoznacznie o personalnym czy 
apersonalnym charakterze Nad-Dobra102• 

Reasumując rozważania dotyczące zagadnienia relacji Abso
lutu względem świata w interpretacji Plotyna, można mówić 
o umiarkowanym panteizmie czy nawet panenteizmie�Prtyznają 
to nawet autorzy opowiadający się- zasadniczo za przeciwstawną 
interpretacją. Dlatego Jean Trouillard pisze o "subtelnym" pan
teizmie u Plotyna101, zaś Rene Arnou wspomina o niekonsekwen
cjach tego myśliciela1M. E. Zeller mówi o "dynamicznym pan
teizmie" autora Ennead105• Mianowicie chodzi o to, że Plotyn 
miał przyjmować nie tyle substancjalną obecność Boga w świe
cie, co raczej obecność działania. Jeśli więc istnienie Jedni różni 
się od istnienia świata, to jednak dzieli się ona swą mocą spraw
czą ze światem. Wydaje się, że określenie "dynamiczny pan
teizm" jest zbyt łagodne. Absolut bowiem u Plotyna nie tylko 
emanował z siebie twórczą energię, lecz także emanował - eta
pami - wszelkie bytyl01• To prawda, iż nie przekształcał sic: 
w jestestwa ontycznie niższe107, pozostając nienaruszony w po
siadanym bogactwie bytowym. Wyżej stwierdzone jednak zo-

too En. III, 8, 10. 
toi En. II, 9, B; III, 2, 2; V, l, 6. 
102 G.  T h o m a s (Religious Philosophies of the West, s. 62) mow1 

o apersonalnym charakterze Jedni, natomiast A. H. A r m s t r o n  g i R. A. 
M a r k  u s (Wiara chrześcijańska a filozofia grecka, Warszawa 1964, s. 21) 
piszą : "Plotyn pojmuje Jedno lub Dobro jako Boga osobowego w tym 
znaczeniu, że przyznaje mu coś analogicznego do tego, co znamy jako 
intelekt i wolę". 

103 J. T r o u i 1 1  a r  d, La procession Plotinienne, Paris 1955, s. 44. 
104 R. A r  n o u, Le de sir de Dieu dans la philosophie de Plotin, s. 186. 
105 E. Z e 1 1  e r, Die Philosophie der Griechen, Th. II, 2, s. 507 - 509. 
106 En. V, 5, 8-9 ; III, 8, 10. 
101 En. III, 8, 9; V, 5, 13. 



90 WIEKI O BOGU 

stało, że w interpretacji autora Ennead Jednia pełni rolę sub
stancjalnego podłoża dla całej rzeczywistości. Wszystkie byty 
w niej tkwią, choć zwykle tylko pośrednio. Ontologiczn..y: ema
nacjonizm nie wyklucza jednak panteizmu. Za panteistyczną 
interpretacją Plotyna przemawiają poważne argumemy:--aefer
minizm ogólnego procesu emanacji i finalnej konwersji świata 
do Boga108, preferowanie przyczynawania materialnego na nie
korzyść przyczynawania sprawczego, niejasne ujęcie osobowości 
bóstwa, oraz ujmowanie go jako substancjalnego substratu 
świata. 

Plotyn, opowiadając się na płaszczyźnie filozoficznej za mo
noteizmem, nie wyzwolił się całkowicie z wpływów ludowego 
ówczesnego politeizmu. Dlatego mówił o bogach widzialnych 
i niewidzialnych, "ojcu bogów", bogach greckiej mitologii itp.10D 
Terminu "Bóg" nie rezerwował dla absolutnej Jedni, w której 
widział praźródło wszelkiego bytu i przedmiot godny wiekuistej 
miłości człowieka. 
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C z ę ś ć  d r u g a  

KLASYCZNY TEIZM CHRZEŚCIJAŃSKI 





V. ŚW. AUGUSTYN: BOG - NIEZMIENNYM DOBREM 
I STWORCĄ 

Do najwybitniejszych myślicieli wczesnego chrześcijaństwa 
należy bezsprzecznie św. Augustyn (345 - 430), którego filozo
ficzno-teologiczna myśl wciąż fascynuje kolejne generacje ludz
kie. Jego "niespokojne serce", uwikłane w dramat wyboru po
między światem a Bogiem, jest skrótem ludzkiej historii'. Doro
bek piśmienniczy wielkiego Afrykańczyka stoi na przecięciu 
Wschodu i Zachodu, starożytności i średniowiecza. To także tłu
maczy jego niegasnącą aktualność. Przedmiot zainteresowania 
starochrześcijańskiego myśliciela był szeroki: filozofia człowieka, 
aksjologia, historiozofia, teologia dogmatyczna, apologetyka, 
teologia moralna, biblistyka, problematyka społeczno-polityczna. 
Soczewką, w której ogniskowały się wszelkie zainteresowania, 
była problematyka człowieka i Boga. Dlatego pisał: "Pragnę 
poznać Boga i duszę. Nic ponad to? Nic więcej"2• Antropocen
tryzm łączył się harmonijnie z chrześcijańskim teocentryzmem. 

Problematyka Boga jest u św. Augustyna wieloaspektowa 
i wielopłaszczyznowa8• Rozważania obecne zostaną zawężone do 
zagadnienia natury Bożej, ujmowanej głównie w aspekcie filo
zoficznym. Autor Wyznań, charakteryzując Boga, korzystał za
równo z teologii negatywnej jak teologii pozytywnej . 

l. TEOLOGIA NEGATYWNA 

Teologię negatywną św. Augustyna omawiał Vladimir Lossky, 
lecz nie uwzględnił filiacji z myślą Plotyna•. Wpływ ten był 

1 Por. G. B a r d y, Sw. Augustyn, Cz!owiek i dzielo, Warszawa 1955. 
2 Soli!oquia l, 2, 7 PL 32, 872. 
3 Por. W. P. T o l i  e y, The Idea of God in the Philosophy of St. Aug1l

stin, London 1930. 
4 V. L o s s k y, Les elements de "Theologie negative" dans Za pensee 

de saint Augustin, w :  Augustinus Magister, Paris 1954, t. I, s. 575 - 581. 
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szczególnie silny w pismach młodzieńczych. Dlatego w traktacie 
De Ordine napotykamy twierdzenie, że Boga człowiek "zna tylko 
tak, iż wie, w jaki sposób Go nie zna"'. Wiedza o Bogu została 
więc nazwana niewiedzą. Należy to właściwie rozumieć. Nawet 
wypowiedzi teologii apofatycznej wymagają dużej wiedzy czło
wieka o otaczającym go świecie. Dopiero wówczas możemy nega
tywnie orzekać o Bogu, kiedy znamy naturę bytu materialnego, 
ożywionego, duchowego, czasu i wieczności, przemijania i trwa
łości. Poznanie tego wszystkiego pozwala sugerować, że Bóg nie 
zawiera przymiotów genetycznie związanych ze światem ma
terialno-zmiennym. 

W późniejszych pismach św. Augustyna również stosowana 
jest teologia negatywna. Dowodem tego jest list 130 (napisany 
około r. 4 12), w którym teologia otrzymała nazwę "uczonej nie
wiedzy" (docta ig�orantia)e. Również historiozoficzne dzieło De 
civitate Dei akcentuje niedoskonałość ludzkiej teologii. Wzglę
dem Boga j esteśmy tylko "człowieczkami" (homunculi), szczycą
cymi się swą "uczoną niewiedzą"7• Ludzka niewiedza o Stwórcy 
jest etycznie niezawiniona, w odróżnieniu od ignorancji wynikłej 
z lenistwa. 

Bóg w swej naturze jest niepoznawalny. Przyczyną tego jest 
zarówno nieskończoność Jego natury, jak i ograniczoność nasze
go umysłu. Gdybyśmy poznali i zrozumieli naturę Bożą, On nie 
byłby już Bogiem - istotą najwyższą i nieskończoną8• Stąd bar
dziej przystoi człowiekowi pokorne wyznanie swej niewiedzy 
w odniesieniu do Boga, aniżeli zarozumiałe głoszenie mniemanej 
wiedzy. 

Drugim powodem "uczonej niewiedzy" o naturze Bożej są 
ograniczone możliwości ludzkiego umysłu. Tylko Bóg może do
skonale poznać samego siebie9, natomiast my wiemy bardziej kim 
On nie jest, mniej zaś znamy kim jest. św. Augustyn wskazywał 
na nieadekwatność ludzkiego języka w zestawieniu z bogactwem 

s De Ordine 2, 1 7, 47 PL 32, 1017. 
6 Epistula 130, 1 5, 28 PL 33, 505. 
7 De civitate Dei 9, 16 PL 41, 269 - 271. 
a Sermo 1 17, 3, 5 PL 38, 663. 
9 Confessiones 13, 16, 19 PL 32, 853. 



NIEZMIENNE DOBRO I STWÓRCA 97 --------------------------------------------� 

natury Bożej. Słowa nie potrafią wypowiedzieć tego, co wiemy 
o Bogu, a przecież nasze poznanie nie nadąża za bogactwem 
Bożej natury10• Mimo ubóstwa i nieporadności ludzkiego języka, 
Bóg dozwala posługiwać się nim, a to głównie dla wyrażenia 
naszego uwielbienia Stwórcy11• Ograniczoność umysłu i nieade
kwatność j ęzyka są powodem, że wiemy o Bogu j edynie tylko 
to, czym On być nie może11• Nic dziwnego, ponieważ nie dostrze
gają Go nasze zmysły. 

Augustyńska teologia negatywna nie utożsamia si(! z irra
cjonalizmem. Swiadczy o tym choćby list 120, wyrażający się 
z wielkim szacunkiem o ludzkim umyśle. Ducha tej wypowiedzi 
dobrze oddają słowa: "Kochaj bardzo intelekt"11• Ograniczony 
intelekt ludzki jest niezdolny do wyczerpującego poznania na
tury Bożej . Z drugiej jednak strony, skoro Boga kochamy i prag
niemy Go spotkać "twarzą w twarz", to widocznie posiadamy 
cząstkową znajomość Jego natury!�. Nie pragniemy przecież tego, 
czego absolutnie nie znamy. Augustyńska teologia negatywna nie 
wyklucza teologii pozytywnej, ale ją właśnie zapoczątkowuj� 
Nasza "niewiedza" o Bogu jest równocześnie początkiem pozy
tywnej , oczywiście bardzo niedoskonałej, znajomości Boga. "Ni -
mała to już część poznania - pisze Augustyn w De Trinitate -
jeśli wzdychając ku szczytom z dna tej otchłani, zanim jeszcze 
będziemy mogli wiedzieć, kim jest Bóg, poznajemy już czym On 
nie jest. Bo z pewnością nie jest On ani ziemią, ani niebem ( .. .  ) . 
I choćbyś wyolbrzymiał w wyobraźni blask słońca ( ... ) po tysiąc
kroć, bez miary - nie będzie to Bogiem"15• 

A więc początkiem wszelkiej teologii jest negatywna znajo- � 
mość Boga. Wiemy kim On nie jest, �latego z Jego natury wy
kluczamy, że jest On niematerialny, nie posiada ograniczeń 
przestrzennych ani czasowych. Orzekanie o Bogu pojęć negatyw
nych nie jest jednak zwykłą ignorancją, ale staje się początkiem 

10 De doctrina christiana l, 6, 6 PL 34, 21 .  
11 Tamże. 
12 Enarrationes in ps. 85, 12 PL 37, 1090. 
u Epistula 120, 13 PL 33, 459. 
Ił Epistula 130, 15, 28 PL 33, 506. 
15 De Trinitate 8, 2, 3 PL 33, 948. Tłum. M. Stokowska, O Trójcy Swię

tej, Poznań 1962, s. 260. 

7 - Wiekl o Bogu 

l 
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wiedzy pozytywnej . Skoro zdajemy sobie sprawę z tego, czym 
On nie jest i nie może być, to zaczynamy tym samym poznawać: 
kim On jest16• Oczywiście jednak "łatwiej mówimy o tym, czym 
Bóg nie jest, aniżeli to, czym jest"17• Biskup Hippony orzeka 
o Bogu przymioty nie tylko negatywne (niecielesność, niezmien
ność itp.), ale również pozytywne (prawda, dobro, mądrość)18• 
Gdyby myśliciel chrześcijański przyjmował absolutną niepozna
walność natury Bożej, to powinien ograniczyć się do analizy 
łltrybutów negatywnych. 

Poznanie Boga - Jego istnienia i natury - jest możliwe po
przez poznanie świata19• Jego Stwórca nie może być całkowicie 
niepoznawalny dla człowieka, posiadacza natury rozumnej20• Bóg 
jest ubique secretus, ale zarazem jako pierwsza przyczyna świa
ta jest ubique publicus21• Jeśli materialny kosmos jest dalekim 
odbiciem doskonałości Boga, to świat ludzkiej duszy jest bardziej 
wiernym "obrazem Bożym"u. Dzięki temu znajomość świata 
materialnego i duchowego pozwala nam na pośrednie poznanie 
natury Bożej . Orzekamy o Nim nie tylko przymioty czysto ne
gatywne, ale i pozytywno-absolutne. W ostatnim wypadku mu
simy jednak pamiętać, że bezpośrednio znamy tylko natur'� 
stworzeń, natomiast o naturze Bożej wnioskujemy poprzez ana
logię do natury stworzeń, będących wytworem działania 
Stwórcy21• 

Augustyn nie zapomina dodać, że warunkiem poznania Boga 
jest posiadanie odpowiednich wartości etycznych24• Jeżeli czło
wiek nie dostrzega u siebie i u innych ludzi wartości ducho
wych, to tym bardziej nie będzie w stanie widzieć ich w naturze 

...5ożej . 

16 Epistula 120, 3 PL 33, 459 - 460. 
17 Enarrationes in ps. 85, 12 PL 37, 1.090. 
1s De TTinitate 8, 2, 3 - 8, 3, 5 PL 42, 948 - 950. 
19 Enarrationes in ps. 144, 6 PL 37, 1 872. 
2o In Joannis Ev. tract. 106, 17, 4 PL 35, 1910. 
21 Enarrationes in ps. 74, 9 PL 36, 952. 
22 Temat ten omawia św. Augustyn szczegółowo w De Trinitate. 
23 Terminu "analogia" Augustyn nie używał, ale wypowiedzi jego po

zwalają stosować to pojęcie. 
u De Trinita te 1, l, 3 PL 42, 821. Por. P l o t Y n, En. V, 6, 6. 
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Teologia apofatyczna św. Augustyna zawiera wiele elemen
tów cennych. Kiedy mówił on o poznaniu Boga, potrafił zacho
wać realizm i umiar. Jego teologia tonuje przesadny agnosty
cyzm teologiczny Plotyna. Wprawdzie niektóre wypowiedzi augu
styńskie akcentują niepoznawalność Bożej natury w sposób nieco 
przejaskrawiony, to jednak świadczą one głównie o poczuciu 
tajemnicy u starochrześcijańskiego myśliciela. W każdym razie 
nie był on irracjonalistą czy agnostykiem. Nie sądził bynajmniej ,  
że Bóg jest absolutnie niepoznawalny dla człowieka, ale jedynie 
twierdził, że "Boga całego poznać nie możemy"21• Negatywne 
poznanie Boga nie wyklucza poznania pozytywnego, ale go 
właśnie warunkuje i inicjuje. 

Teologia negatywna w augustynizmie służyła do wyakcen
towania transcendencji Boga. Bóg jest całkowicie odmienny od 
natury stworzeń. Jest inny i doskonalszy od tego wszystkiego, 
co widzimy dokoła siebie i osobiście posiadamy. Ale zarazem jest 
On j ak najbardziej immanentny. Skoro jest wolny od ograni
czeń przestrzeni i czasu, skoro nie da się związać z materią 
i przygodnością, to dzięki temu może być we wszystkim obecny. 
Jest ukryty i widzialny, transcendencja łączy się harmonijnie 
z immanencją. 

Augustyńska koncepcja Boga różni się w sposób zasadniczy 
od neoplatońskiej koncepcji Jedni. Plotyn wykluczył z Jedni: 
bytowość, cielesność, świadomość i życie: natomiasCśw. -Augu
styn wyłączył z natury Bożej j edynie cielesność i to, co się z nią 
koniecznie wiąże. Nie wykluczył zaś duchowości, właściwości 
ontycznych (jedności, prawdy, dobra) oraz właściwości etycz 
nych. Jednia neoplatońska nie posiadała - przynajmniej de iure 1 
- żadnych przymiotów wspólnych ze światem, natomiast Bóg l 
teologii Augustyna takie posiada. 

' l  
\ 

2. TEOLOGIA POZYTYWNA 

Sw. Augustyn, charakteryzując naturę Bożą, wielokrotnie 
omawiał atrybuty Boże. Najczęściej nie występował wówczas 
w roli teologa w sposób systematyczny prezentującego naukę, 

25 Enarrationes in ps. 144, 6 PL 37, 1090. 
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ale jako rozmiłowany w Bogu chrześcijanin. Dlatego w poda
nych przez niego rejestrach przymiotów Bożych brak logiczno
-systematycznego uporządkowania, uderza natomiast_jwi�ć 
spojrzenia na świat Bożych wartości. Przyk� takiej postawy 
jest młodzieńczy dialog Soliloquig.211 �raz autobiograficzne Wy
znania11. W obu wypadkach eksponowane zostały atrybuty rela
tywne ..:.:._ mówiące o stosunku Boga do stworzeń, oraz przyi?loty 
etyczne - szczególnie interesujące wierzącego człowieka. 

Bardziej systematyczną enumerację przymiotów Bożych znaj
dujemy w De Trinitate11• Augustyn wymienił tam dwanaście 
następu)ących atryoutów: wieczność, nieśmiertelność, nieznisz
czalność, niezmienność, życie, mądrość, moc, piękno, sprawiedli
wość, dobroć, szczęśliwość, duchowość. Przymioty te sprowadził 
następnie do trzech fundamentalnych, do których zaliczył : wiecz
ność, mądrość i szczęśliwość. Omówione zostaną jedynie niektó
re atrybuty Boga: najpierw negatywne, później pozytywno-abso
lutne. 

Jedną z negatywnych cech Bożej natury jest niecielesność 
czyli niematerialność. Nie tylko mitologie starogreckie i staro
rzymska, ale również niektórzy filozofowie (stoicy, manichejczy
cy, częściowo Tertulian) mówili o materialnej strukturze bóstwa. 
Augustyn, po przejściowym okresie manicheizmu, ustawicznie 
akcentował niematerialność Bogan. W jednym ze swych prze
mówień stwierdził: .,Ten, który stworzył niebo i ziemię, nie jest 
ani niebem ani ziemią. Nie można o nim pomyśleć niczego z zie
mi czy nieba, niczego z ciała czy ducha [zmiennego], ( . . . ) nie jest 
Bóg ludzką formą, nie zawiera się w miejscu czy czasie. Nie 
jest również Bóg złotem ( ... ), nie mów, że Bóg jest czymś takim, 
co widzisz na niebie: księżycem lub słońcem, lub gwiazdą"10• 
Cytowany fragment dowodzi, że autor żarliwie oponował przeciw 
współczesnym sobie kultom (stelarnym, solarnym itp.) deifiku
jącym materialne elementy kosmosu. 

26 Soliloquia 1, l, 3 PL 32, 970. 
27 Confessiones l, 4 PL 32, 662. 
28 De Trinitate 15, 5, 8 PL 42, 1062. 
29 De civ. Dei 8, 5 PL 41, 230 ; Confessiones 7, l, l PL 32, 733. Odejście 

od materialnej koncepcji bóstwa zawdzięcza! Augustyn wpływowi Plotyna. 
3o Sermo 4, 4, 5 PL 38, 35. Por. Confessiones 10, 6, 9 PL 32, 783. 
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Za niematerialnym charakterem natury Bożej przytoczył 
św. Augustyn wiele argumentów. Pierwszy w nich wychodzi 
z analizy człowieka, stanowiącego "obraz Boży". Człowiek za
wiera dwojakie elementy: materialne i duchowe. Do Boga jest� 
my podobni nie przez element materialnego ciała, lecz dzi:� \ 
posiadaniu niematerialnej duszy. Ludzka dusza różni się istotni� 
od wszelkiej formy materii: wody, ziemi, powietrza czy ognia. 
Akty ludzkiego poznania (pojęcia, rozumowanie) i całe życie 
umysłowe nie posiadają kategorii materialnych. "Skoro więc 
nasza dusza nie jest ciałem, to czyż ciałem może być Bóg -
Stwórca duszy?"11• Jest to niemożliwe. Zresztą żadna bytowość 
materialna nie może wytworzyć samej siebie, dlatego material
nego ciała nie może wytworzyć materialny "bóg", lecz istota 
wyższa od materii czyli byt duchowy. 

Bóg nie posiada natury materialnej także z tego powodu, że 
materia ogranicza swego posiadacza do określonych ram prze
strzeni i czasu. Każdy byt materialny posiada elementy o różnej 
doskonałości. Obu wspomnianych cech nie można przypisać 
Bogu, ponieważ jest On wszędzie cały i nie mieści się w żad
nej - największej choćby - przestrzeni. Nie ma w nim złożei1 
materialnych ani elementów o różnej doskonałości". 

Bóg nie może stanowić bytu materialnego z innego jeszcze 
powodu. Każde materialne ciało, obok cennych zalet, posiada 
wiele braków. Jest przede wszystkim ustawicznie zmienne: roz
wija się lub niszczeje, często traci jednostkową formę88• Bóg nie 
posiada niczego, co charakteryzuje materialne ciało ożywione: 
wieku, płci, elementów składowych. Jest kardynalnym błędem 
myśleć, że Bóg rośnie, starzeje się, jest podobny do ludzi w ich 
zaletach i tym bardziej wadach14• Ostatni argument za niema
terialnością Boga jest charakterystyczny dla św. Augusty9 
Wiąże on duchowość natury Bożej z atrybutem absolutnej nie
zmienności. Materię cechuje ustawiczna fluktuacja i mutabilizm, 
Boga natomiast całkowita niezmienność. 

31 De civ. Dei 8, 5 PL 41, 230. 
32 Canfessianes 6, 3, 4 PL 32, 721. 
Ja De civ. Dei 8, 5 PL 41, 230. 
34 De civ. Dei 4, 27 PL 41, 134 ; De Trinitate 5, 2 PL 42, 912. 
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Atrybutem natury Bożej jest nieograniczoność w aspekcie_ 
przestrzeni i czasu. "Boga tak rozum1emy

- =._ pis�e-Augustyn -
że bez czasu pozostaje wieczny, bez miejsca istnieje wszędzie, 
bez zmiany własnej [natury} jest autorem zmiennych [rzeczy)"16• 
Bóg, w przeciwieństwie do ciał materialnych, nie zawiera się 
w przestrzeni. Byty materialne, mimo zawartego w nich dobra 
ontycznego (istnienie, natura gatunkowa itp.), są niedoskonałe 
w wyniku wielorakich ograniczeń i nietrwałości posiadanych 
przymiotów••. Takie mankamenty nie mogą przysługiwać Bogu 
jako duchowi czystemu i niezmiennemu. Augustyn, uzasadniając 
swe stanowisko, wskazuje na opozycję sposobu istnienia material
nych ciał i niematerialnej duszy ludzkiej. Materialne ciało istnie
je w przestrzeni w ten sposób, że poszczególne elementy ciała 
zajmują odpowiednie "fragmenty" przestrzeni. Odmienny jest 
sposób bytowania bytów duchowych, w tym przede wszystkim 
Boga. "Nie można powiedzieć, aby Bóg napełniał świat [jak 
napełnia) woda, powietrze, samo światło [tak], aby mniejszą swą 
częścią napełniał mniejszą część ciała, a większym elementem 
większą część świata. [Bóg] wszędzie istnieje cały i nie zawiera 
się w żadnym miejscu"". Bóg, nie posiadając elementów ma
terialnych, nie jest ograniczony żadną przestrzenią czy miej
scem, lecz "wszędzie jest cały"18• 

Augustyn, określając wszechobecność Boga, stwierdza lapi
darnie: Nihil est secretius, nihit prne.rentius1u. Wszechobecnuść 
Boga w świecie charakteryzują: duchowy sposób trwania, nie
podzielność, nieskończoność, ontyczna immanencja, "totalna'' 
obecność, niezmienność. Bóg istnieje w świecie nie w sposób 
ilościowo-przestrzenny, jak ciała materialne, lecz w sposób ja-

35 De Trinitate 5, l, 2 PL 42, 912;  Confessiones 7, 1 PL 32, 733. 
36 De civ. Det 12, 5 PL 41, 352. 
37 Epistula 137, 2, 4 PL 33, 517. 
38 Epistula 148, 1, 2 PL 33, 623 ; por. De civ. Dei 11, 5 PL 41, 320-321, 

De Trinita te 5, l PL 42, 911 ; 14, 15 PL 42, 1052; S. G r  a b o w s k i, T he 
All-Present God. A Study in St. Augustine, St. Louis-London 1954, 
zwłaszcza s. 60-78-96-105, 108-135, 163 nn. Autor rozgraniczył dwojakq 
obecność Boga w świecie : statyczną - przez swą istotę, oraz dynamicz
ną - jako przyczyna stwórcza i zachowawcza w istnieniu. 

39 De ąuant. animae l, 34 PL 32, 1079. 
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k�ciow_y. Jego obecność w świecie jest analogiczna do obecności 
wartości duchowych w człowieku: mądrości, prawdy, sprawied
liwości itp.40 Wartości te są wszystkim dostępne, lecz nie w sen
sie lokalno-materialnym. Bóg, duchowo-osobowa substancja, jest 
wszędzie obecny jako stwórcza moc. Bóg to artifex świata, który 
mu nadał istnienie i ustawicznie zapobiega jego unicestwieniu41• 

Bóg istnieje poza i ponad czasem, to znaczy jest odwieczny. 
Augustyn rozróżniał "wieczność" (aeternitas) i "czas" (tempus). 
Tylko Absolut ist�iejew1e"kufście� natomiast stworzenia - w tym 
ta"KZeJesfestwa duchowe - trwają w czasie. Myśliciel wczes
nego chrześcijaństwa zdawał sobie sprawę z" trudności zdefinio
wania czasu, dlatego przyznał w Wyznaniach: "Czymże jest czas? 
Jeśli mnie o to nikt nie pyta, wiem, gdy zaś chcę wyjaśnić pyta
jącemu, nie wiem"42• Czas związany jest z obrotami ciał niebies
kich, to jest ze zjawiskiem ruchu, ale się z nim nie utożsamiałll. 
Rzeczy materialne pojawiają się, zamierają i giną całkowicie. 
W fen sposób kształtuje się kategorie czasowe: teraźniejszości, 
przeszłości i przyszłości. 

Całkowicie odmienny jest sposób bytowania Boga, w którym 
nie ma czasu związanego z ruchem i przemijaniem. Bóg pozosta
je poza kręgiem j akiejkolwiek zmiany, dlatego nie ogranicza się 
do żadnych momentów czasowych, posiadając wieczność44• Mię
dzy istnieniem stworzeń w czasie a trwaniem wiekuistym Boga 
zachodzi różnica istotna: stwor��a- posiadają swoją przeszłość 
i przyszłość, w Bogu realizuje się ustawiczne JEST45• Natura 
Boża nie posiada początku czy końca, lecz je::;t tożsama z wiecz
nością. Bóg Jest ustaWi-czną terazniejSżoscią: nie ma w Nim źad
n�h zmian ��terialnych, nie ma powstawania (przeszłości) �ni 
niszczenia (przyszłości). Jest sprawczą przyczyną wszelkich prze-

4D Sermo 4, 6 PL 36, 35-36. 
41 Por. Gen. ad litt. 4, 12 PL 34, 304-305 ; De civ. Det 7, 30 PL 41,  

219-220 ; Epistula 187,  4, 14 PL 33, 837. 
42 Confessiones 11, 14, 17 PL 32, 816. 

43 Confessiones 11 ,  24 PL 32, 621-622. 
44 Sermo 215, 2 PL 36, 1073. 

45 In Joan. Ev. tr. 36, 10 PL 35, 1660 ; De Trtnitate 4, 16 PL 42, 904-905 ; 
Enar. in ps. 134, 6 PL 37, 1742 - 1743. 
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mian, czasu spoczynku, ale sam znajduje się ponad tymi ka
tegoriami. 

Kolejnym atrybutem Bożym, jaki wyakcentował biskup Hip
pony, była niezmienność. "Prawdziwa zaś jest nieśmiertelność 
niezniszczain�,cie��ność - jest samą wiecznością"48• Cech� 
niezmienności jest konsekwencją niematerialności i wiekuistości 
Boga, równocześnie zaś jest jakby soczewką skupiającą w sobie 
wszelkie przymioty Boże. ł{ięzmien!lo�� :ęoga ko�trast�j� ��ie
t!"wał_gścią i mutabilizmem stworzeń, które to cechy dotyczą tak 
płaszczyzny materialnej jak życia psychiczno-duchowego. W obu 
płaszczyznach bóstwo transcenduje krąg przemijania i zmienno
ści. "Całkowicie bowiem natura Boża, jako taka, wyklucza jaką
kolwiek zmienność: zarówno w wieczności, jak prawdzie, jak 
w woli, ponieważ odwieczna jest w Nim prawda, odwieczna mi
łość"47. Każdy rodzaj złożenia suponuje istnienie dwu przynaj
mniej elementów: aktu i możności, doskonałości i niedoskona
łości. Fakt złożeń sugeruje istnienie elementów zmiennych 
i mniej doskonałych w naturze Bożej. Tymczasem Bóg nie za
wiera żadnej możności i zmiany. Taką możność kryją w sobie 
wszelkie przypadłości, które są przejściowe i przygodne. Dlatego 
w Bogu nie ma przypadłości, ponieważ nie ma tam nic utra
calnego. 

Uwypuklenie przymiotu niezmiennosc1, mające mieJsce 
w pismach myśliciela z Tagasty, było inspirowane niewątpliwie 
przez myśl platońską i neoplatońską. Dlatego właśnie "prawdzi
we istnienie" zostało utożsamione z niezmiennością411• Tylko trwa
łość istnienia bytu jest potwierdzeniem jego autonomii i war-

l tości. Augustyn przezwyciężył jednak p�aton!�m o tyle, że uznał 
\ prymat bytu wobec niezmienności41• James Anderson sądzi, że 
- kategorie zmienności i niezmienności pełniły u biskupa Hippony 

rolę analogiczną do arystotelesowskiej teorii "akt - możność":18. 
Jest to kontrowersyjna uwaga, gdyż pojęcia aktu i możności do-

46 De Trinitate 4, 18, 24 PL 42, 905. Por. Confessiones 13, 37 PL 32, 868. 
" De Trinitate 4, l, l PL 42, 887. 
48 In Joan. Ev. tr. 38, 9 - 10 PL 35, 1679 - 1680. 
49 Doc. chr. l, 14, 24 PL 34, 28 ; De civ. Dei 8, 6 PL 41, 231 ;  Enar. in 

ps. 134, 4 PL 37, 1740-1741. 
so J. A n d e r s o n, St. Augustine and Being, The Hague 1965, s. 17. 
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tyczą relacji infraontycznych, natomiast pojęcia zmienności i nie
zmienności odnoszą się do relacji pomiędzy bytami. 

Negatywnym atrybutem Boga jest jeszcze nieskończonJlŚĆ. 
Skończone są .hM materialne: zajmują określone miejsce i ist
nieją w określonym czasie. Tych ograniczeń nie zawiera natura 
Absolutu, będącego bytem całkowicie duchowej natury. Augu
styn najwyraźniej dystansował się od teorii Anaksymenesa, utoż
samiającego bóstwo z nieskończonością materialnie pojmowanąu. 
Dlatego twierdził, że Bóg nie jest nieskończoną przestrzenią czy 
liczbą. Bóg jest in-finitus, to znaczy nie dotyczy Go żadna for
ma limi1_acji0• Dlatego też jest w swej mądrości niezgłębiony 
(incomprehensibilis)11• 

Biskup Hippony, obok atrybutów negatywnych, omawiał 
również pozytywne przym!oty _Bo�a .. Należą do nich: jedność, 
prawda, dobro, życie, miłość. Jako neoplatonik, eksponowairolę 
jednoścf: tak w świecie stworzeń jak w Bogu. Dlatego "pojęcie 
Boga mTodego Augustyna przypomina niekiedy bardzo wyraź
nie w swych właściwościach Jednię Plotyna"". Każde jestestwo 
posiada j akiś stopień bytowej jedności. 

Istnieje wiele form jedności, gdyż istnieje pluralizm bytów: 
materialnych, duchowych i Absolutu. Ciałom materialnym przy
sługuje najniższy stopień jedności: ich elementy są aktualnie 
połączone ze sobą, ale jedność ta dokonuje się wyłącznie w as
pekcie zewnętrzno-przestrzennym. Jedne elementy nie są toż
same z drugimi, dzięki czemu na przykład zmiana barwy owocu 
nie pociąga automatycznie zmiany jego wielkości55• Wyższy sto
pień jedności przysługuje duszy ludzkiej, która "o tyle jest 
bardziej prosta od ciała, że nie zajmuje w nim przestrzeni lokal
nej, lecz w każdym ciele jest cała zarówno w jego całości jak 
elementach"1141• Tym niemniej dusza ludzka również posiada zło-

51 De Trin. 6, 10, 11 PL 42, 932 ; 15, 5, 8 PL 42, 1062 ; De civ. Dei 12, 18 
PL 41, 368. 

" In Joan. Ev. tr. l, l, 8 PL 35, 1383. Por. E. G i l s o n, L'infinite divi-
ne chez saint Augustin, w :  Augustinus Magister, t. I, s. 569-574. 

53 Confessiones l, 4, 4 PL 32, 662-663. 
"4 J. B a r  i o n, P!otin und Augustinus, Berlin 1935, s. 86. 
55 De Trin. 6, 6, 8 PL 42, 928-929. 
sa De Trtn. 6, 6, 8 PL 42, 929. 
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żenia, ponieważ stanowi ontyczną podstawę dla władz poznaw
czych i dążeniowych oraz dobrych i złych sprawności. Człowiek 
nie utożsamia się na przykład z posiadanymi cechami: odwagi, 
inteligencji, dobroci itp., gdyż są one nabywalne i utracalne 
przez niego. 

Najwyższy stopień jedności przysługuje Bo�_,;,_}�L�o
lutnie prosty: nie ma w BożeJri:atilrze- realnego rozgraniczenia 
na akt i możność, istotę i przypadłości, nie ma elementów prze
strzennych czy momentów czasowych67_ Bóg "dlatego nazywany 
jest prostym, ponieważ jest tym, co posiada"18• Wszelkie właści
wości są tożsame realnie z naturą Bożą. Naczynie różni się od 
swej zawartości. Człowiek nie musi posiadać mądrości, lecz je
dynie może. Jedność prostoty sprawia, że Bóg nie jest w sensie 
właściwym substancją, ale naturą. "Substancja jest � 
jącym---:- - gens etymologiczny terminu "substancja" (subsf!in
tia = sub-sistere, esse subiectum) wskazuje, że posiada ona takie 
czy inne przypadłości60• Przypadłości przynależą do zmiennej na
tury stworzeń, nie mogą natomiast przysługiwać Bogu. Elemen
tem składowym natury Bożej nie może być żadna przypadłość, 
ponieważ w Bogu nie ma niczego, co by mu "przypadało" czyli 
przysługiwało w sposób fakultatywny••. 

Augustyn wykluczył z natury Bożej jakiekolwiek przypad
łości, nie wykluczył natomiast istnienia atrybutów. Zastrzegł się 
jedynie, że wszystkie atrybuty - przysługujące Bogu - należą 
do Jego natury, to znaczy przysługują mu w sposób konieczny. 
Bóg nie posiada dobra, życia czy osobowości,. lecz sam jest
Dobrem, Zyciem i Osobowością. Między naturą a przymiotami 
Boga zachodzi realna tożsamość. Tożsamość taka zachoclzi ró�-_ 

' nież pomiędzy poszczególnymi przymiotami, dzięki czemu wszyst
kie atrybuty w równym stopniu współkonstytuują bytowaść na
tury Bożej'". 

17 Fide et symb. 1, 9, 20 PL 40, 192-193. 
58 Ideo simplex dicitur, quoniam, quod habet, hoc est. De civ. Dei 11,  

10,  1 PL 41, 3
.
25. 

59 Enar. in ps. 68, 5 PL 36, 844. 
so De Trin. 7, 4, 9 PL 42, 942 ; 7, 5, 10 PL 42, 942. 
61 De Trin. 5, 4, 5 PL 42, 913. 
'2 De Trin. 6.7.8 PL 42, 829. 
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Jeżeli Bóg jest naturą doskonale prostą, to czy może posiadać 
realną wielość atrybutów? Sw. Augustyn świadomy był wagi 
tej trudności, odpowiadając, iż prostota nie wyklucza bytowego 
bogactwa63• Prostota Boża nie oznacza ubós1wa.1ecz wyklucza 
jedynie' fakt realnych złożeń. Bóg nie jest abstrakcyjną iaeą, 
beztreściowym "wzorem" rzeczy, ale naturą realną i ontycznie 
jak najbardziej bogatą. Wszystkim pojęciom, za pomocą któ
rych opisujemy Absolut, odpowiadają realne jego aspekty. Bóg 
jest jeden jednością prostoty, zarazem zaś wieloraki. Jest -we
wnętrznie prosty i wszystko co posiada należy do Jego natury. 
Równocześnie jednak przysługuje mu wielość atrybutów w tym 
znaczeniu, że kiedy orzekamy o Bogu doskonałości pozytywno
-absolutne, to istnieje w nim coś co odpowiada poszczególnym 
określeniom 64• 

Następnym pozytywnym atrybutem Boga jest ...2!:awda. Jest --.. 
On Prawdą samoistną, stwórczą, oświecającą i uszczęśliwia}ącą65• 
Pierwszy aspekt dotyczy-wewnętrznej natury Bożej, pozostałe 
ujmują Absolut w relacji do stworzeń: ontologicznej, epistemolo
gicznej i aksjologiczno-eschatologicznej. W Soliloquia prawda 
jest opisana jako "to co istnieje"18• Jest to ontologiczne rozU: 
mienie pra��� _to �n�czyujmowaiife lej jako transcendental
nej cechy ka�de.&Q bytu. Prawda Bożej natury jest pochodna wo 
bec samoistności. Bóg jest prawdą autonomiczną, to jest istnie
jącą dzięki sobie67• Wszelka inna prawda - ontologiczna, etycz
na, estetyczna i logiczna -=---POChodzi od Boga, będącego Prawdą 
Najwyzszą�zarazem "niesmiertelną, niezniszczalną, niezmien
nif'88. Choć Augustyn prawdę natury Bożej łączył z samoistno-

63 De Trin. 7, l, 2 PL 42, 934-935. 
64 H. S c h o l e r  (Augustinus V erhćiltnis a n Plato in genetischer Ent

wicklung, Jena 1897, s. 63) widzi u Augustyna nawiązanie do platonizmu. 
W interpretacji Platona jedność idei i wielość rzeczy splatają się ze sobą, 
analogicznie w ujęciu chrześcijańskiego myśliciela łączą się ze sobą jedność 
Bożej natury i wielość jej atrybutów. 

'5 Ch. B o y e r, L'idee de verite dans la philosophie de saint Augustin, 
Paris 1921. Autor pomniejsza różnice, jakie dzielą Augustyna i Tomasza 
z Akwinu, między innymi w zakresie rozumienia prawdy. 

Gs Soliloquia 2, 5, 8 PL 32, 889. 
67 V er. re l. 38, 69 - 71 PL 34, 153. 
GO De Trin. 4, 18, 24 PL 42, 905. 
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ścią, to ostatnią cechę rozumiał często w duchu platońskim jako 
absolutną niezmienność. Potwierdza to wypowiedź z Wyznań: 
"0 prawdo, Prawdo, jakże już wówczas z najgłębszych tajników 
duszy wzdychałem do Ciebie ( ... ), jak łaknąłem ( . . .  ) Ciebie sa
mej, Prawdo, w 'której nie masz odmiany ani zaćmienia prze
miany"'". Esencjalne rozumienie autonomii istnienia Boga, zwią
zane z wpływami myśli platońskiej , było powodem wyakcento
wania cechy niezmienności w rozumieniu prawdy jako atrybutu 
Bożej natury70• 

Kolejnym atrybutem Bożym jest dob�o) Istniejąca hierarchia 
wartości wskazuje na realność Dobra Najwyższego czyli Boga. 
Różni się ono od innych dóbr nie stopniem konkretyzacji, lecz 
zakresem posiadanych doskonałości i intensywnością istnienia. 
Summum Bo!!-um jest najwyższą naturą, doskonałością wew
nęlrzme prostą. Bóg jest dobrem duchowym, niezmiennym, 
wiecznym, niezależnym od kategorii przestrzennych czy czaso
wych. W świecie widzialnym najbliżej Absolutu stoi człowiek, 
lecz i on nie jest jeszcze dobrem n a j  w y ż s z y  m. Istotne różni
ce między Dobrem Najwyższym a dobrami przygodnymi wy
rażają się w relacjach: samoistność-pochodność, niezmienność
-zmienność, prostota-złożoność. 

Bóg jest Dobrem Najwyższym w pierwszym rzędzie dlatego, 
że posiada najwyższe autonomiczne istnienie. Stworzenia posia
dają "umniejszone istnienie", w wyniku czego są dobrami tylko 
relatywnymi. Różnica w sposobie istnienia nie jest wyłącznie 
różnicą stopnia, lecz posiada charakter jakościowy. "Bóg jest 
dobrem najwyższym, ponieważ jest najwyższym bytem [Ten], 
który powiedział: Jestem, który jestem"71• Jedynie Bóg w swej 
naturze zawiera istnienie: autonomiczne i konieczne. Dlatego nie 
jest On kumulacją dóbr pochodnych, ale dobrem "wyjątko
wym": sobie samemu zawdzięcza własną doskonałość. Dobro 
stworzeń to dobro partycypowane ("cudze") ,  dobro Boga to dobro 

89 Confessiones 3, 6, 10 PL 32, 687. 
1o Por. Confess!ones 7, 11, 17 PL 32, 742. Wpływ platonizmu na 

św. Augustyna nie upoważnia do twierdzenia, że autor Wyznań hiposta
zował pojęcie prawdy na sposób platoński. 

?l Sermo 156, 6 PL 38, 853. 
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autonomiczne. "Wszystko jest dobre, lecz zostało stworzone 
przez Boga, a nie przez siebie. Ten, który je uczynił, dobry jest 
ponad wszystko, ponieważ nikt nie uczynił go dobrym, lecz do
brym jest dzięki samemu sobie"72• Całkowita autonomia jest więc 
istotnym rysem dobra Bożej natury, "Nośnikiem" Najwyższego 
Dobra jest także absolutna jego niezmienność. Bóg jest naturą, 
która nie podlega żadnym zmianom: substancjalnym (powsta
wanie, zanik) czy akcydentalnym (doskonalenie się, regres)11• Ko 
lejnym rysem dobra ontycznego Boga jest jego prostota. Dobro 
nie jest cechą Boga, lecz Jego naturą. Nie tyle Bóg jest dobry, 
co dobro jest Bogiem7'. Pełna tożsamość natury Bożej i dobra 
kulminuje się w identyfikacji ontycznego i moralnego dobra, 
czego właśnie brakuje stworzeniom rozumnym. W tym momen
cie zagadnienie ontycznych atrybutów Boga łączy się z domeną 
atrybutów moralnych, poznawalnych w sensie właściwym do
piero na bazie Objawienia i analizowanych przez teologię. 

Bóg jest nie tylko prawdą i dobrem, lecz również najwyż: 
szym zyciem.Zycie _jes..t formą istnienia, którą-cnarakteryzują_: 
celowa struktura. ruch 'ijitaln�.spontanicżność działania, moż
liwość doskonalenia75• Życie, w interpretacji biskupa Hippony, 
posiada kilka stopni. Istnieje mianowicie życie: roślinne, zwie
rzęce, ludzkie, czysto duchowe, wreszcie Boże78• W innym aspek
cie wyróżnił życie wegetatywne, zmysłowe i umysłowe, oraz na
turalne i nadprzyrodzone. 

Bóg jest "pierwszym i najwyższym życiem", to znaczy jest 
prażród�rn.._wszelkiego życia - w tymta'Kże duchowego i nad
przyrodzonego. Sw. Augustyn charakteryzując specyfikę życia 
Bożego, pisał w De Trinitate:  "Zyje Bóg i żyje dusza, ale życie 
Boże jest niezmienne, natomiast życie duszy zmienne. Bóg nie na-

12 Sermo 19, 1, l PL 38, 185. 
13 Enar. in ps. 101, 10 PL 37, 1311. 
1' De Trin. 8, 3, 5 PL 42, 950. 
75 Lib. arb. 2, 4, lO PL 32, 1245 ; Confessiones 12, 8, 8 PL 32, 829 ; Gen. 

ad litt. 7, 16, 32 PL 34, 363 ; 8, 21, 42 PL 34, 389 ; J. M a u s b a c h, Wesen 
und Stujung des Lebens nach den heiligen Augustinus. w :  Aurelius Augu
stinus, Ki:iln 1930, s. 169 - 196. 

7" De civ. Dei 5, 11 PL 41, 154 ; Sermo 126 3 PL 38, 480; De quant. an. 
23, 70-75 PL 32, 1074-1076. 
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bywa, ani nie traci niczego, lecz zawsze jest taki sam wewnętrz
nie, jest taki, jaki jest: nie inny później i wcześniej"77• Uwypu
klony został rys trwałości i niezmienności życia Bożego, kontra
stujący z kruchością i fluktuacyjnością życia stworzeń. Życie 
Boże nie podlega prawu rozwoju i śmierci, nie jest inne w prze
szłości i teraźniejszości. U podstawy życia Bożego, podobnie jak 
w wypadku prawdy i dobra, znajduje się absolutna niezmien
ność. Bóg jest życiem substancjalnym, to znaczy życie nie różni 
się od Jego istnienia, natury, myślenia itp.78• O stworzeniach 
życie orzeka tylko akcydentalnie, o Bogu natomiast w sposób 
konieczny. Byty stworzone, nie wyłączając duchów czystych 
i człowieka, partycypują jedynie w mocy Boga. On natomiast 
naprawdę j e s t życiem. "Bóg jest pierwszym i najwyższym ży
ciem, w którym istnieć i żyć jest tym samym"79• 

Życie duchowe Boga jest ontologiczną podstawą wszelkich 
atrybutów moralnych, wśród których na pierwsze miejsce wybi
jają się sprawiedliwość i miłość. Augustyn wyróżnił różnorodne 
znaczenia pojęcia sprawiedliwości: jurydyczne, społeczne, aksjo
logiczne i religijne. Sprawiedliwość jest sprawnością bytu ro
zumnego, uzdolniającą do oddania każdemu tego co mu się 
słusznie należy80• Cnota sprawiedliwości odmiennie realizuje się 
w stworzeniach i Bogu. W naturze ludzkiej istnieje na sposób 
przypadłości, natomiast w Bogu przynależy do samej istoty. 
W ujęciu św. Augustyna, sprawiedliwość autentyczna winna łą
czyć się z miłością81• Sprawiedliwość bez miłości ulega we
wnętrznej degradacji, tracąc z oczu pełne dobro człowieka. 
W Bogu realizuje się pełna harmonia sprawiedliwości i miłości. 

Kwintesencją atrybutów moralnych życia Bożego jest miłość. 
Boża sprawiedliwość, dobroć, miłosierdzie, życzliwość, to różne 
formy miłości Boga81• Sw. Augustyn, charakteryzując Boga, po
wołał się na słowa Jana Ewangelisty: Deus caritas est. "Bóg 

T1 De Trin. 7, 10, 11 PL 42, 931. 
7H De Trin. 15, 5, 7 PL 42, 1061. 
79 De Trin. 6, 10, 11 PL 42, 931. Por. Sermo 141 l PL 38, 776. 
ao Div. quaest. 83, 31  PL 40, 20-22. 
at De perf. iust. 3, 8 PL 44, 295; P. T h o n n a r  d, Justice de Dieu et 

justice humaine seZon saint Augustin, "Augustinus" (1967), s. 387 - 402. 
a2 De Trin. 8, 6-8 PL 42, 953-958. 
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jest miłością, przeto z pewnością Boga kocha ten, kto kocha mi
łość"81. Miłość nie jest jednym z przymiotów Bożych, ona stano
wi syntezę ich wszystkich - "sama bowiem istota Boża jest mi
łością'-. Bóg jest miłością całkowicie altruistyczną, dowodem 
czego jest fakt wcielenia. Bóg ukochał człowieka nie dla włas:.. 
nego pożytku czy potrzeby, lecz wyłącznie dla dobra samego 
człowieka. Bóg, który jest miłośCią, także dopiero przez miłość 
jest uchwytny egzystencjalnie przez człowieka. "Kto nie ma 
miłości, Boga nie zna, bo Bóg jest miłością"85• "Nie możemy na-
leżeć do Boga inaczej , jak tylko przez upodobanie, ukochanie, 
miłość"86• Miłość, stanowiąca istotę Boga i najwyższy wykwit 
ludzkiego życia, stanowi w ten sposób pomost łączący Boga 
i człowieka. Niedosyt ludzkiego serca zdolna jest zaspokoić tylko 
ta miłość, która stanowi wiekuiste życie Ojca i Syna i Ducha 
Świętego. 

3. NIEZMIENNO�C - ISTOTĄ METAFIZYCZNĄ BOGA 

Który z atrybutów Boga uważał św. Augustyn za centralny? 
Prawdopodobnie nie posiadał on skrystalizowanego i jednolitego 
poglądu w tej sprawie. W traktacie dogmatycznym De Trinitate, 
pisanym w okresie późniejszym, eksponował mądrość jako pod
stawowy atrybut Boży87• Pod wpływem neoplatonizmu szczególną 
uwagę zwracał na fakt, i:t Bóg j_ęst Najwyższym Do.brem 
(Summum Bonum)88• Pismo Święte ukazywało egzystencjalny 
profil natury Absolutu jako tego, który i s t n i e j  e. Dlatego 
w przel{onanfu Josepha Mausbacha, św. Augustyn istotę Boga 
miał dostrzegać "w najwyższym, 11iezależnym bycie oraz najbo-

83 De TTin. 8, 8, 12 PL 42, 958. 
84 De TTin. 15, 17, 29 PL 42, 1081. 
85 De TTin. 15, 17, 31 PL 42, 1082. 
su MoT. Eccl. 14, 24 PL 32, 1322. 
87 "W mądrości skupiają się wszystkie doskonałości Boże, w niej leży 

podstawa najbardziej wewnętrznego życia Bożego". L. K r u p  a, ObTaz 
Boży w czlowieku wedlug nauki św. Augustyna, Lublin 1948, s. 1 19. 

oa F. C a y r e, La contemplation augustinienne, Paris 1954, s. 251. 
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gatszym istnieniu"89• Podobnie interpretuje myśliciela staro
chrześcijańskiego M. Schmaus, pisząc: "Jako naczelny ton dźwię
czy nam wszędzie u niego charakteryzowanie Boga jako abso
lutnego bytu. ( . . .  ). Przy Bogu chodzi wyłącznie o byt. Jest on 
bytem absolutnym"90• 

Uwagi wspomnianych augustynalogów eksponują jedynie 
część prawdy. "Ten, który j e  s t" zinterpretował bowiem Augu
styn jako niezmienną i wieczną naturę. Pozwala to wnioskować, 
iż absolutną stabilność Boga uznał za atrybut najbardziej istot
ny. Tak sądzi wielu autorów, np. M. Straszewski11, R. Bradlei2 
oraz E. Gilson11• Biskup Hippony, w Komentarzu do Ewangelii 
św. Jana, pisał: "Rzekł Bóg do Mojżesza: 'Jam jest, którym 
jest'. Po czym powtórzył: 'KTORY JEST' posłał mnie do was. 
Tu również nie powiedział: Jestem Bogiem, ani: Jestem tym, 
który uczynił świat, ani: Jestem stwórcą wszechrzeczy, ani na
wet: Jestem razmnożycielem tego ludu, który uwolnić trzeba, 
ale powiedział tyle tylko: 'Jam jest, którym jest', a potem: 
'powiedz synom Izraelowym: KTORY JEST' "u. 

Cytowany fragment komentarza posiada niewątpliwie pro
fil egzystencjalny, ukazując specyfikę natury Boga w cesze 
samoistności. Tylko Bóg istnieje samodzielnie, mocą swej na
tury. Dalszy jednak fragment komentarza wskazuje, iż wer
balny egzystencjalizm augustyński ewoluuje ku esencjalizmowi. 
Pojawia się mianowicie sformułowanie: "Być naprawdę, znaczy 
być zawsze w ten sam sposób"". Słowa te są kluczowe dla zro-

89 J. M a u s b a c h, Die Ethik des hei!igen Augustinus, Freiburg 1909, 
t. l, s. 134. 

90 M. S c h m a u s, Die psychoZogische Trinitiitslehre des heiligen 
Augustinus; Miinster 1927, s. 82. 

11 M. S t r a s  z e w s k i, Sw. Augustyn jako największy z filozofów 
chrześcijańskich, Kraków 1910, s. 64. 

12 R. B r a d  l e y, Naming God in St. Augustine's Confessions, "The 
Thomist" 27 (1954), s. 186 - 196. 

n E. G l l s o n, Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza, War
szawa 1960, s. 130. 

N In Joannis Ev. tr. 38, 9 PL 35, 1680. Por. Cz. B a r  t n i k, Z prehi
storii nauki Akwinaty o Bogu jako samoistnym istnieniu, "Roczniki Teo
logiczno-Kanoniczne" 8 (1961), z. 4, s. 106. 

u In Joannis Ev. tr. 38, 10 PL 35, 1680. 
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zumienia stanowiska augustyńskiego. Synonimem pełni istnienia 
Boga jest trwałość i absolutna niezmienność. Jedynie Bógjstnie:
je n�rawdę, ponieważ istnieje_ w i?entyczny sposób. Specyfika 
Bożego istnienia sprowadzałaby się więc do faktu całkowitej nie
zmienności. W takim razie egzystencjalizm św. Augustyna po
siada charakter połowiczny, nie sięgając sfery znaczeniowo-by
towej używanego terminu określającego Boga jako tego SIUi est86• _ 
Cecha zmienności czy niezmienności dotyczy głównie treści bytu, 
a nie jego istnienia. Z tego względu eksplikacja autonomii ist
nienia Boga poprzez atrybut niezmienności jest równoznaczna 
z -on1010gicznym esencjalizmem. 

, -Augustyńs-ka koncepcja BO"ga jest zrozumiała w kontekście) 
historyczno-filozoficznym. Jest ona w znacznej mierze reakcją! 
na teorie manichejczyków, którzy w naturze Bożej przyjmowaRi obecność elementów materialnych. Augustyn, pod wpływe 
Ennead, odmaterializował koncepcję Boga, wysuwając w niej n 
plan pierwszy przymioty niezmienności i wiekuistości� Gilson, 
wskazując na esencjalny charakter augustyńskiej teorii Boga, 
słusznie wskazał na koneksje platońskie98• Należy jednak dodać, 
że bezpośredni wpływ na św. Aygustyna wywarł Plot�n. Dla
tego ich sformułowania są zbieżne••. Obaj pełne istnienie !ITzy: 
zmrt!feaynie temu - bytowi, który istnieje- "zawsze w ten sam 
sposób'-'-. Takim -bytem-jest"'jedyni� !3óg, ktO'Fe'goTśl.nienie-wery:
flkuJe się wiekuistością i niezmienoością-. -

--Btarm�nrześdjański myśliciel, wyjaśniając metafizyczną isto
tę Boga, łączy werbalny egzystencjalizm_ z_ e�encjalny�u
mieniem używanej terminologii. Potwierdzają to następujące 
wypOwieózf. "Byt to imię niezmienności. Wszystkie rzeczy, pod
legające zmianie, przestają być tym, czym były, i zaczynają być 
tym, czym nie były. Ten tylko posiada byt prawdziwy, byt bez 
przymieszki, byt w pełnym znaczeniu, kto się nie zmienia. Cóż 
znaczą słowa: 'Jam jest, którym jest, jeśli nie: jestem wieczny, 

98 M. C a m p e l o, Esencialismo "existancial" de San Augustin, "Reli-
glon y Cultura" 2 (1957), s. 1 15 - 120. 

97 C. Faustum Man. 33, 9 PL 42, 518 ;  De Trin. 5, 2, 3 PL 42, 912. 
sa E. G i l s o n, Tomizm, s. 130. 

99 Por. P l o t y n, En. III, 6, 5 ;  Sw. A u g u s t y n, Sermo 7, 7 PL 38, 66. 
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nłe mogę się zmienić' moo. "Czym jest istnieć dzięki sobie? Tym, 
że zawsze w ten sam sposób trwa''101• W świetle tych wypowiedzi 
nie ulega wątpliwości, że św. Augustyn przez "prawdziwość" ist
nienia Bożego, tj. jego całkowitą autonomię, rozumiał niezmien
ność. W naturze "Tego, który j e  s t" uderzyła go najbardziej 
cecha stabilności. W ten sposób immutabilitas wysuwa się przed 
aseitas, egzystencjalizm przekształca się w ontologiczny esencja
lizm. 

Biskup Hippony nie tylko bytową autonomię interpretował 
jako niezmienność natury, lecz ostatni atrybut uznał za bardziej 
fundamentalny niż pierwszy. Dlatego pisał: "Tylko Boga mo
żemy nazywać istotą. On bowiem jedyny jest naprawdę, po
nieważ jest niezmienny, i to imię oznajmił swemu słudze Mojże
szowi, mówiąc: Jam jest, którym jest"102•  "Wspaniale i łaskawie 
Bóg powiedział swemu słudze: Jestem, który jestem. ( . . . ) Istnieje 
zaś On prawdziwie, ponieważ jest niezmienny"103• Niezmienność 
byłaby nie skutkiem, lecz źródłem pełni istnienia Stwórcy. 

Myśliciel wczesnego chrześcijaństwa nie tylko przyznał nie
zmienności prymat logiczny wśród atrybutów Bożych, lecz wi
dział w niej także differentia specifica natury Bożej. Dlatego, 
powołując się na Platona, przeciwstawił niezmienne istnienie 
Boga zmiennemu bytowaniu stworzeń10ł. Jego zdaniem, opozycja 
między Stwórcą a stworzeniem nie jest tak wyraźna na płasz
czyźnie egzystencjalnej, ponieważ oba człony opozycji zawierają 
doskonałość istnienia, choć oczywiście istnienie bytu pochodnego 
jest bliższe nicoścP05• Pełna kontrastowość między Bogiem a świa
tem jest dostrzegalna dopiero w płaszczyźnie esencjalnej . Spro·
wadza się ona do faktu absolutnej niezmienności natury Bożej, 
wyłamującej się z ogólnego prawa zmienności charakteryzujące-

100 Sermo 7, 7 PL 38, 66. 
1o1 Enar. in ps. 121, 5 PL 37, 1622. 
1o2 De Trin. 7, 5, 10 PL 42, 942. 
1o3 De natura boni l, 19 PL 42, 557. Por. De fide et symb. 4, 7 PL 40, 

185. 
lO< De civ. Dei B, 11 PL 41, 236. 
1os A T r a p e, La nazione de l mutabile e dell'immutabile secondo 

Sant Ag?stino, Talentino 1959; H. I z u m u, The Notion of Mutabilitas in 
Augustine's Philosophy, "Studies in Medieval Thought" 4 (1961), s. 102 - 121. 
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go świat przygodny. Istotna linia demarkacyjna między Bogiem 
a stworzeniem ujawnia się na płaszczyźnie istoty: niezmienność 
Boga odcina się nieprzekraczalnym hiatus od fluktuacyjnego 
sposobu bytowania stworzeń. Byty przygodne posiadają zawsze 
swój początek, podlegają przeobrażeniom, często giną (jestestwa 
materialne). Całkowicie odmienny jest sposób trwania Boga, 
w którym nie zachodzi "było" czy "będzie", ale ustawiczne 
"JEST"108• 

Niezmienność w interpretacji św. Augustyna jest podstawą 
ontyczną innych atrybutów Bożych. Skoro Bóg jest absolutnie 
niezmienny, to jest również wewnętrznie prosty, jest najwyższą 
prawdą, dobrem, życiem. "Natura Boża, jako taka, wyklucza 
jakąkolwiek zmienność: zarówno w wieczności, jak i w prawdzie, 
jak w woli, ponieważ odwieczna jest w Nim prawda, odwieczna 
miłość"107• Nawet atrybut dobra wywodzi chrześcijański platonik 
z cechy niezmienności: "Bóg jest najwyższym dobrem, ponieważ 
najwyższym bytem jest [Ten], który powiedział: Jestem, który 
jestem"109• 

4. BOG - STWORCĄ SWIATA 

Augustyńska koncepcja Absolutu różni się diametralnie od ) 
teorii bóstwa myślicieli starożytnej Grecji. Bóg chrześcijański 
nie posiada tak zawężonej funkcji ontologicznej jak platoński J Demiurg, arystotelesowski najwyższy Umysł czy plotyńska Jed- f 
nia. Dlatego św. Augustyn jednoznacznie uznał funkcję kreacyj-
ną Boga, pisząc: "Wszystkie inne dobra [stworzeń) poch?.dzą--
wprawdzie tylko od Niego, ale nie są z Niego. To, bowiem, co jest 
z Niego, jest tym, czym On sam, to zaś, co pochodzi od Niego, 
nie jest tym, czym On. I z tego względu, jeżeli On jeden tylko 
jest niezmienny, zmienne zaś wszystko, co stworzył, ponieważ 
stworzył to z niczego. Jest bowiem tak wszechmocny, że może 
nawet z niczego, to znaczy z tego, czego w ogóle nie ma, stwa-

Joe Enar. łn ps. 101, Sermo 11, 10 PL 37, 1311 .  Por. Sermo 214, 
2 PL 38, 1073. 

1o1 De Trin. 4, l, l PL 42, 887. 
1oa Sermo 156, 6 PL 38, 853. 
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rzać dobra wielkie i małe, niebiańskie i ziemskie, duchowe i cie
lesne"101. 

Wypowiedź wymaga analizy. Nie ulega wątpliwości, że u jej 
podstaw można doszukać się idei przyczynowości sprawczej110. 
Wskazuje na to fakt stosowania terminów: a-rtifex, faber, factor, 
-e-onstructor, creator111. Nazwy te działanie Boże kwalifikują wy
raźnie w kategoriach typowych dla przyczynawania sprawczego. 
Skoro Bóg jest Stwórcą, to "niebo i ziemia" stanowią "dzieła 
Boże". Intelektualna analiza otaczającego świata doprowadza 
Augustyna do wniosku o jego charakterze pochodno-skutkowym. 
Dlatego człowiek "najpierw za pomocą zmysłów ciała doświadcza 
tych rzeczy, które są uczynione i zdobywa w miarę słabości ludz
kiej pewne ich poznanie, a następnie pyta o ich przyczyny"112• 
Wypowiedź jest zastosowaniem zasady przyczynowości spraw
czej111. Występuje tu rozumowanie typu segukcyjlleg� wzcho
dzące od analizy kosmosu jako skutku, a wnioskujące o istni�n1u 
Boga jako ostatecznego sprawcy (artificis). \ -Bóg, pełnia bytu i najwyższe dobro, jest przyczyną sprawczą 
świata. Sposób przyczynawania Augustyn rozumiał odmiennie 
niż autor Ennead. Plotyn rozlewność Nad-Dobra interpretował 
jako proces koniecznej stopniowej emanacji, w trakcie kMrej 

/ �bsolut dzieli się własną naturą lub mocą z bytami pochodnymi. 
Chrześcijański myśliciel odciął się od takiej koncepcji, akcentu
jąc różnorodność aktu kreacji i aktu generacji (odpowiednika 
procesu emanacji). Syn i dom pochodzą od tego samego człowie
ka, ale syn jest z niego zrodzony i dzieli jego naturę, natomiast 
dom jest tylko zbudowany przez człowieka, posiadając własną 

109 De natura boni l, l PL 42, 551. 
uo Kwestionuje to E. G i l s o n; Wprowadzenie do nauki św. Augusty

na, Warszawa 1953, s. 18 - 19. 
111 Sermo 241, l PL 38, 1133 ; Confessiones 10, 6, 7 PL 32, 783 ; De civ. 

Dei 12, 25 PL 41,  374. 
m De Gen. ad litt. 4, 32, 49 PL 34, 316 - 317. Tekst mówi zarówno 

o przyczynowości wzorczej jak sprawczej Boga. 
m Istnieją również wypowiedzi św. Augustyna, które expressis verbis 

formułują zasadę przyczynowości sprawczej. Por. Nulla res se facit aut 
gignit, alioąuin erat anteąuam esset, quod si falsum est, illud est verum. 
De imm. animae l, 8, 14 PL 32, 1028 ; De ord. l, 4, 11  PL 32, 983. 
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niższą naturę. Odwieczne Słowo jest zrodzone "z Boga" (ex Deo), 
natomiast świat widzialny jest tylko stworzony "przez Boga" 
(a Deo). Augustyńska teoria kreacji znajduje swoje potwierdze
nie w domenie wartości: dobra przygodne "pochodzą od Niego 
[Boga], ale nie są z Niego"114• Są one dziełem wszechmocy Bożej, 
nie będąc elementem Bożej natury. 

Plotyna i św. Augustyna dzieli jeszcze coś innego. Pierwszy 
z nich mówił o sukcesywnym wyłanianiu się jestestw z Jedni, 
drugi przyjmował uniwersalny charakter aktu stwórczego. 
Wszystkie stworzenia otrzymały swą bytowaść i dobro od Boga: 
zarówno wyższe jak i niższe - materialne116• Bóg stworzył 
wszystko "z niczego, to znaczy z tego, czego nie ma w ogóle". 
Słowa te wskazują na samą istotę aktu stwórczego. Bóg stwarza
jąc świat nie posiadał żadnego tworzywa, w czym różni się od 
ludzi, którzy np. budując dom posługują się odpowiednim ma
teriałem, nadając mu zaplanowaną formę i doskonałość. Sw. 
Augustyn zastrzegał się, aby nicości nie rozumieć jako swoistego 
substratu, co byłoby jej reizacją. Nicość nie może być podłożem 
czy tworzywem bytu i dobra, ponieważ jest właśnie brakiem 
tworzywa, jest nie-bytem. Bóg nie posiadał żadnego tworzywa, J ale "stworzył wszystko z nicości"ue. 

Działanie przyczynowo-sprawcze Boga, w interpretacji chrze
ścijańskiego myśliciela, różni się od bytowej funkcji platońskie
go Demiurga. Ten ostatni w pierwotny chaos odwiecznie istnie
jącej materii wprowadził porządek, natomiast Stwórca dał światu 
dobro najbardziej cenne: istnienie. Bóg jest nie tylko przyczyną 
sprawczą organizacji świata i źródłem doskonałości ontycznie 
wtórnych, ale jest przede wszystkim dawcą bytu. 

Biskup Hippony postawił pytanie: dlaczego stworzenia są 
ontycznie nietrwałe? Odpowiedź jest jasna: "Natury, które mogą 
ulec rozpadowi, nie zostały zrodzone przez Boga, lecz z nicości 
zostały przez Niego stworzone"'17• Powodem naturalnej nietrwa
łości bytu stworzonego jest fakt, że został powołany do istnie-

m De natura boni l, l PL 42, 551. 
115 C. epist. Ma n. l, 25, 27 PL 42, 191 ; De natura boni l, 25 PL 42, 559. 

111 Rebus quas ex nihilo creavit esse dedit. De civ. Dei 12, l PL 41, 350. 

117 C. epist. Man. l,  36, 41 PL 42, 202. 
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\ nia z uprzedniej nicości. Bóg, stwarzając świat, nie dał mu włas
nego trwałego istnienia, ale istnienie "kruche", graniczące usta

l wicznie z nicością. 
Jeszcze jedna różnica istotna dzieli augustyński kreacjonizm 

od neoplatońskiego emanacjonizmu. Enneady pozwalają mówić 
o determinizmie procesu emanacji. Sw. Augustyn natomiast 
stwierdza całkowitą wolność aktu stwórczego: Bóg stworzył nas, 
ponieważ tak c_I:!s_iał118• Nie brakowało Mu żadnej cioskonałosci, 
dlatego c1aJąc nam istnienie - czynił to dobrowolnie, kierując 
się życzliwością. Ta sama dobroć każe Bogu stworzony przez sie
bie świat podtrzymywać ustawicznie w istnieniu119• Teoria "za
chowania w istnieniu" występuje również w neoplatonizmie, ale 
posiada tam inny zupełnie wydźwięk, głównie przez swe powią
zanie z panteizującym emanacjonizmem. 

Oceniając teorię kreacjonizmu starochrześcijańskiego myśli
ciela można zgodzić się z opinią, że "doktryna wolnego aktu 
stwórczego świata w czasie, rozwinięta przez Augustyna, jest 
całkowicie chrześcijańska"u0• Stwierdzenia tego nie podważa by
najmniej fakt wielokrotnego korzystania z terminologii charak
terystycznej dla platonizmu i neoplatonizmu. Dlatego akt stwór
czy jest opisywany jako "formowanie", to jest nadawanie rze
czom formy uporządkowania121• 

św. Augustyn, uznając bezsprzecznie teorię kreacji związaną 
z przyczynowaniem sprawczym, jako platonik odwoływał się 
wielokrotnie do idei przyczynawania wzorczego. Fotwierdzeniem 
tego jest jego teoria egzemplaryzmu, nawiązująca do platońskiej 
teorii idei. O ile jednak dla Fiatona idee były prawzorami ca-\łych gatunków, o tyle_dla myśliciela z Tagasty były one=WZ!>�a/ mi bytów indywidualnych. Zresztą ten ostatni zlokalizował idee l w int�lekcie Bożym..: Istńiejące w Bogu idee wz-orcieOle- nar\iia.
ją Jego prostoty, mimo to od strony świata stworzeń można mó
wić o wielości idePn. Stwórca posiada jedną wiedzę o świecie, 

m De ctv. Dei 11,  24 PL 41, 338. 
us De Gen. ad litt. 5, 20 PL 34, 335. 
120 Th. R o s  e r, Emanation and Creation, "The New Scholasticism" 

19 (1945), s. 112 (85-116). 
m De !ib. arb. 2,  17, 45 PL 32, 1265 ; Confessiones 13, 2, 2 PL 32, 845. 
1t2 De Trin. 4, 3, l PL 42, 888. 
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będąc zarazem niewyczerpanym skarbcem idei wzorczych wi
dzialnego świata. 

Idee wzorc�e rzeczy. jako idee Bożego umysłu, partycypują 
w i�go wieczności i niezmienności. Są one "formami, względnie 
stałymi i niezmiennymi racjami rzeczy ( . . .  ) wiecznymi ( . . .  ) któ
re znajdują się w intelekcie Bożym"121• Augustyn nazywał rów
nież idee wzorcze zarodkami (rationes seminales) lub przyczy
nami rzeczyl2ł. Posiadają one swoją realność i dynamizm: są to 
odwieczne myśli Boże, które we właściwym czasie przez wszech
moc Stwórcy powołują rzeczy do istnienia. Teorię egzempla
ryzmu augustyńskiego pozytywnie ocenił św. Tomasz z Akwinu, 
łącząc fą z teorią iluminacji��. 

• 

Koncepcja Boga św. A.{igustyna jest doktrynalnym synkre
tyzmem w najlepszym tego słowa znaczeniu. Dziedzictwo filozo
fii greckiej, zwłaszcza platońskiej, zostało umiejętnie inkorporo
wane do nowego kontekstu doktrynalnego chrześcijaństwa. Teo
logia myśliciela z Tagasty jest po raz pierwszy tak szeroko zakro 
joną próbą poznawczego ujęcia problemu Boga: możliwości pozna 
nia, istnienia atrybutów, istoty oraz relacji wobec świata. Nic 
więc dziwnego, że teologia augustyńska wywarła kolosalny trwały 
wpływ na chrześcijaństwo: jego myśl filozoficzną i teologiczną128• 
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VI. ŚW. TOMASZ Z AKWINU: 
BOG - BYTEM SAMOISTNYM I OSOBOWYM STWORCĄ 

Myśl filozoficzna św. Augustyna przez długie wieki domino
wała w chrześcijaństwie, zaznaczając swą obecność między inny
mi w pismach św. Anzelma (t 1 109). Średniowiecze doprowadziło 
jednak do ukształtowania się nowych nurtów filozoficznych, 
z których najbardziej wpływowym i żywotnym okazał się to
mizm. Jego inicjatorem był św. Tomasz z Akwinu ( 1225 - 1274)1• 
Był arystotelikialr,--łecz nie .akceptowtlł-en-błoc wszystkich teorii 
Stagiryty. Doskonale znał i korzystał z pism innych myślicieli 
starogreckich (Platona, neoplatoników), Ojców Kościoła i pisa
rzy wczesnego chrześcijaństwa - zwłaszcza św. Augustyna, 
myślicieli arabskich i żydowskich (Awerroesa, Awicenny, Mojże
sza Majmonidesa). Uznawał epistemol�giczno-metodologiczną 
odrębność pozna_nia filoz.aficznega i .religiineg_Q,__al� ich n1e 1zoto:: 
war.--rnatego-jego filozofia tkwi swymi źródłami w Biblii2• Ucho 
dif -za-rzecznika intelektualizmu, h�cz· bliski · mu by( także świat 
wartości moralnych i religijnych. Niezwykła umiejętność asymi
lacji i syntezy sprawiła, iż jego system nie przekształcił się 
w doktrynalny eklektyzm. 

Tomaszowa filozofia Boga, mimo wielu doktrynalnych filia
cji, jest dziełem oryginalnym. Rozgraniczył teologię opartą na 
Objawieniu i teologię filozoficzną, formułując w ramach tej 
ostatniej słynne pięć "dróg"1• Koncepcja natury Bożej Akwinaty, 
stanowiąca główny przedmiot naszego zainteresowania, wymaga 
omówienia zarówno jego teologii negatywnej jak teologii pozy
tywnej. 

1 Por. J. P i e p e r, Tomasz z Akwinu, Warszawa 1966 ; W 700-lecie 
śmierci św. Tomasza z Akwinu, Lublin 1976. 

1 M. D. C h e n u, Wstęp do filozofii św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 
1974, s. 259 nn. 

3 S. K o w a  l c z y  k, Filozofia Boga, Lublin 1980, s. 69 - 153. 
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l. POZNAWALNOSC NATURY BOZEJ 

Tomasz z Akwinu, mówiąc o naturze Bożej , nawiązywał do 
teologii negatywnej - odgrywającej istotną rolę w neoplato
nizmie i augustynizmie. W Komentarzu do Boecjuszowego dzie
ła De Trinitate pisał: "Istnieją trzy stopnie ludzkiej wiedzy 
o Bogu: pierwszym jest poznać Boga jako działającego w stwo
rzeniach, drugim poznać Go w zwierciadle bytów duchowych, 
a trzecim najwyższym - znać Go jako nieznanego"'. Podobnie 
pisał w Sumie filozoficznej: "Nie możemy poznać czym Bóg jest, 
lecz tylko to, czym nie jest, oraz w jakim stosunku do Niego 
pozostaje wszystko inne"5• Również inne pisma wielokrotnie 
stwierdzają zasadniczą niepoznawalność natury Bożej: jako bytu 
duchowego6 oraz nieskończonego7• Bóg w swej istocie jest dla 
człowieka "ukryty" i niedostępny ludzkiemu umysłowi. 

Wypowiedzi powyższe zdają się przeczyć możliwości filozo
ficznego poznania natury Bożej. Tak właśnie interpretuje Akwi
natę Karl Barth, który zaznacza jednak, iż Tomasz odstąpił póź
niej od swego agnostycyzmu. A. Sertillanges teologię średnio
wiecznego myśliciela nazywa "agnostycyzmem definicji"8• Wresz
cie E. Gilson stwierdza: "Przypisywanie św. Tomaszowi twierdze
nia, jakobyśmy mogli dojść do jakiegokolwiek, choćby niedosko
nałego poznania tego, czym Bóg jest, jest fałszowaniem poglą
dów, którym dał wyraz wielokrotnie i niedwuznacznie"1• 

4 In Boeth. De Trinitate q. l, a. 2, ad l .  

5 C. G.  l, c .  30 .  Por. J. P i e p e r, Prawda i niepoznawalność. Element 
negatywny w filozofii św. Tomasza, "Znak" 13 (1961), s. 1510 - 1514. 

6 In Boeth. De Trinitate q. 6, a. 3, c. Tomasz stwierdza tam, że natura 
bytów niematerialnych jest nam nieznana. 

7 Illud quod est Deus remanet occultum. De ver., q. 8, a. l, ad 8 ;  D!
cendgm est quod essentiam Dei in hac vita cognoscere non possumus, 
secundum quod in se est. S. th. l, q. 13, a. 2, ad 3. Por. De ver., 7, a. 5, ad 
14 ;  C. G. I, c. 14. 

8 A. D. S e r t i I I  a n g e s, La philosophie de saint Thomas d' Aquin. 
Paris 1940, t. l, s. 167. 

9 E. G i l s o n, Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomaszn 
z Akwinu, Warszawa 1960, s. 160. Ze stanowiskiem Gilsona polemizuje 
J. H. N i c o l a s; por. Afirmacja Boga a poznanie, w: Studia z filozofii 
Boga, Warszawa 1968, t. I, s. 219 - 221. 
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Czy rzeczywiście św. Tomasz z Akwinu przyjmował całko
witą niepoznawalność natury Bożej ? Taka interpretacja cytowa- 'l 
nyc.h wyp

d
o�e

k
dzi . b�łab� �ed�ostronna. 

B
�omasz •:spę.dzał ca!

b
e \\ 

życie na oc1e amu 1 mow1emu, czym og jest, 1 me sposo 
czytając niezliczone stronice, napisane przez niego o Bogu ( . . . ) { nie dojść do przekonania, że ten, kto pisał te stronice, uważał, 

• iż wie coś o Bogu"10• Akwinata za formalny przedmiot ludzkiego 
umysłu uważał naturę bytów materialnych, dlatego stwierdzał, 
iż wszystko inne jest poznawalne pośrednio i w sposób niedo
skonały11. Człowiek, byt przygodny, nie może więc poznać Boga 
w Jego wewnętrznej naturze. Stoi temu na przeszkodzie zarówno 
ograniczoność umysłu człowieka jak i fakt, że stworzenia od
zwierciedlają naturę Absolutu w sposób niedoskonały. Chodzi tu 
więc o niemożliwość jednoznacznego poznania Boga, tomizm od
cina się od ujęć antropomorfizujących. 

Byłoby jednak błędem sądzić, że Akwinata był agnostykiem 
Wielokrotnie stwierdzał bowiem, że ludzl<-ie poznanie Boga doko 
nuje się na trzech drogach: negatywnej , pozytywnej i eminen 
cjP1• Częsty negatywizm Tomaszowej terminologii, mówiącej 
o naturze Stwórcy, nie płynął z ignorancji lecz posiadał charak
ter metodologiczny. Orzekamy o Bogu szereg nazw negatywnych!· 
niematerialność, nieprzestrzenność, nieograniczoność, niezmien 
ność itp. Nazwy te wykluczają z natury Bożej atrybuty zawie 
rające w sobie jakieś ograniczenie względnie brak. Tomasz słusz
nie jednak zauważył, że niemożliwa jest czysto negatywna wie
dza o Bogu. Tylko wówczas, kiedy posiadamy minimalną choćby 
pozytywną znajomość przedmiotu, możemy przeczyć posiadaniu 
przez niego doskonałości brakowych18• Każda negacja opiera się 

to J. H. N i c o l a s, art. cyt., s. 220. 
u s. th. I, q. 12, a. 4, c. 

a S. th. I, q. 1 1, a. 12;  De pot., q. 7, a. 5 ;  C. G. I, c. 14;  J. D e f e v e r, 
La preuve reelle de Dieu, Paris 1953, s. 70 - 81 ; E. W i n a n c e, L'essence 
divine et la connaissance humaine dans Ze Commentaire sur Ze Sentences 
de saint Thomas, ,.Revue philosophique de Louvain" 55 (1957), s. 171 - 215;  
C. J.  G e f f r l!, Teologia naturalna i Objawienie w poznaniu Boga jedy
nego, w: Studia z filozofii Boga, dz. cyt., t. I, s. 274 - 280. 

13 Et praeterea intellectus negationis semper fundatur in atiqua affir
matione: quod ex eo patet, quia omnis negativa per affirmativam proba-
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na afirmacji. Człowiek nie mógłby niczego przeczyć o Bogu, 
gdyby nie posiadał o Nim pozytywnego pojęcia. Zresztą nawet 
istnienie Absolutu byłoby trudno uzasadniać, gdybyśmy nie 
posiadali ogólnikowej wiedzy kim On jest14• Wszelkie negatywne 
nazwy, stosowane przez Akwinatę na określenie natury Bożej, 
mają również aspekt pozytywny. Bóg nie posiada swego "rodza
ju", dlatego nie można opisać Go przez genus proximum et diffe
rentiam specificam. Jedyną możliwą drogą jest podanie szeregu 
pojęć negatywnych, w wyniku czego posiadamy ogólnikową wie
dzę pozytywną o Bogu. W pierwszych kwestiach Sumy teologicz
nej Tomasz omawia szereg atrybutów pozytywnych Bytu Ko
niecznego: prostotę, wiekuistość, dobro, rozumność i wszech
wiedzę15. W ten sposób negatywizm terminologii posiadał osta
tecznie wydźwięk pozytywny, nie naruszając tajemnicy jaką dla 
na_s jest Bóg. � Poznanie Boga jest więc możliwe na drodze afirmacji, dowo
pzi tego Tomasz polemizując z teorią Mojżesza Majmonidesa18• tlydowski myśliciel twierdził, że wszelkie nazwy - nawet pozytywne - posiadają sens wyłącznie negatywny. Mówiąc o dobro
ci Boga pragniemy jedynie stwierdzić, że Bóg nie posiada dobra 
właściwego stworzeniom, względnie że jest On przyczyną dosko
nałości stworzeń. Akwinata wykazuje błędność teorii Majmoni
desa. Gdyby zdanie "Bóg jest dobry" było co do znaczenia toż
same ze zdaniem "Bóg jest przyczyną dobroci stworzeń", to 
z równą dozą słuszności można powiedzieć "Bóg jest ciałem". 
Bóg jest przyczyną materii, życia biologicznego, instynktu zwie
rzęcego, rozciągłości i czasu. Mimo to jednak nikt rozsądny nie 
będzie twierdził, że jest On materią, przestrzenią czy czasem. 
Teoria Majmonidesa jest sprzeczna z intencją wszystkich, którzy 
mówią o naturze Bożej . Orzekając "Bóg jest życiem" chcemy 
coś więcej powiedzieć aniżeli: Bóg jest źródłem życia, względnie: 
Bóg jest różny od istot nieżyjących. 

tur, unde nisi intellectus humanus aliquid de Deo affirmative cognosceret, 
nihil de Deo passet negare. De pot., q. 7, a. 5, c. 

14 In Boeth. De Trinitate q. 6, a. 3, c. 
ts C. G. I, c. 14 ;  S. th. I, qq. 3-1 1 ;  G. M. M a n s e r, Das Wesen des 

Thomismtts, Freiburg 1949, s. 480 - 484. 
te S. th. I, q. 13, a. 2, c.; J. D e f e v e r, La preuve reelle ... , s. 75 - 78. 
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W konkluzji św. Tomasz stwierdza, iż  nazwy pozytywne 
i absolutne orzekają o Bogu w sposób istotny, a nie tylko przy
czynowy17. Doskonałości absolutne (istnienie, dobroć, mądrość, 
szlachetność) istnieją w Bogu realnie i formalnie, lecz ich treścio
we bogactwo jest dla nas tajemnicą. Bóg, jako ostateczna przy
czyna świata, zawiera w swej naturze doskonałości w stopniu 
maksymalnym18. Poznanie natury atrybutów jest dla ludzi nie
dostępne, wiemy jedynie, iż np. dobro Boga przewyższa nieskoń
czenie dobro człowieka. Jest to droga eminencji (przewyższania}, 
odwołująca się do analogii metafizycznej . Doskonałości pozy
tywno-absolutne realizują się w Bogu formalnie, ale w sposób 
całkowicie różny od tego, w jaki posiadają je stworzenia. Bogu 
przysługują w stopniu nieskończonym, w bytach przygodnych są 
ograniczone ich gatunkową naturą. 

św. Tomasz, mówiąc o sposobie realizacji doskonałości Bożych, 
odróżnia: res significata oraz modus significandi19• "Res signifi
cata to doskonałość, ku której zmierza nazwa, modus significandi, 
to sposób, w jaki przejawia się ona w moim umyśle, lub sposób, 
w jaki mój umysł ją sobie przedstawia ( . . .  ) W tym, co jest zro
zumiałą treścią, nazwy ściśle odpowiadają Bogu, lecz co się 
tyczy sposobu oznaczania, należy raczej odmówić im ścisłości. 
A zatem ujmujemy rzeczywiście Boga, lecz Go nie widzimy. 
Stwierdzamy istnienie podstawowych atrybutów Bożych, ale nie 
poznając ich boskiego sposobu bytowania. Mamy pozytywne 
poznanie natury boskiej w tym znaczeniu, że zrozumiała treść 
naszych nazw Bożych weryfikuje się w Bogu: są one absolutnie 
prawdziwe. Nie mamy jednak poznania boskiej natury w tym 
znaczeniu, byśmy 'pojmowali' jej właściwości. Taką czy inną 
właściwość oznaczamy zawsze poprzez obce Bogu pojęcia ( ... ) 
Nasze analogiczne poznanie Boga jest poznaniem pewnym i praw
dziwnym na płaszczyźnie naszych sądów o Bogu. Nie daje nam 
ono jednak żadnego poznania poprzez przedstawienie sobie samej 

17 Ostensum est quod huiusmodi nomina non solum dicuntur de Deo 
causaliter, sed etiam essentialiteT. S. th. I, a. 13, a. 6, c. 

1s S. th. I, q. 13, a l, c. ; I, q. 13, a. 6, c. 
19 Et ex hoc in nominibus est duo considcrare: rem significatam et 

modum significandi. I Sent., d. 22, q. l, a. 2. Por. C. G. I, c. 30;  De veT., 
q. l, a 1 1 ;  G. M. M a n s e r, Das W es en des Thomismus, s. 485 - 486. 
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istoty Bożej . Z punktu widzenia przedstawień trzeba zawsze 
stwierdzać pierwszeństwo negatywnego poznania Boga. Jednak
że z punktu widzenia prawdziwości naszych zdań o Bogu pełne 
prawa zachowuje teologia afirmatywna"20• 

Pozytywne orzekanie o Bogu, związane z drogą przewyższa
nia, oparte jest na fakcie powiązań kauzalnych pomiędzy świa
tem a Bogiem. Każdy skutek wyraża mniejsze lub większe po
dobieństwo do przyczyny. Bóg jest ostateczną przyczyną spraw
czo-wzorczą świata, w wyniku czego stworzenia partycypują 
w Jego doskonałościach21• Przyczynowość sprawcza i celowa Boga 
pozwala mówić o Jego immanencji w świecie, natomiast bogactwo 
natury decyduje o transcendencji. Bóg, Jako Byt samoistny, Akt 
Czysty i Dobro najwyższe, jest transcendentny względem świata 
bytów przygodnych - nawet rozumnych i wolnych22• Pozytywne 
nazwy nie orzekają o Bogu ani w sposób skrajnie wieloznaczny -
w sensie ekwiwokacji, ani w sposób jednoznaczny - co byłoby 
równoznaczne z antropomorfizacją. Filozofia chrześcijańska -
mówiąc o Absolucie, korzysta z teorii analogii. Wszelkie poję
cia - opisujące naturę Bożą - są prawdziwe, równocześnie jed
nak niedoskonałe i nieadekwatne względem desygnatu. Cokol
wiek orzekamy o Bogu, orzekamy tylko analogicznie - uwzględ
niając odmienność i transcendencję Jego natury. 

Analogia, w interpretacji św. Tomasza z Akwinu, jest spo
sobem orzekania pośrednim między jednoznacznością a wielo
znacznością (zbliżając się bardziej do tej ostatniej)23• W każdej 
analogii występują dwojakie elementy:  zasadnicza różnorodność 
przedmiotów zestawianych ze sobą (zwanych analogatami), oraz 
ich aspektowe podobieństwo do siebie (tzw. analogon). Rzeczy, 

2° C. J. G e f f r e, Teologia naturalna i Objawienie ... , dz. cyt., s. 271 - 272. 
21 Por. A. J. K e 1 1  e y, God: How Near a Relation? "The Thomist" 

34 (1970), s. 190 - 229. Między Bogiem a stworzeniami istnieje relacja od 
strony stworzeń realna, natomiast od strony Stwórcy tylko relacja logicz
na - świadomości osobowej. 

22 Problematykę transcendencji i immanencji Boga omawiają E. F a r-
1 e y, T he Transcendence of God, Philadelphia 1960 ; A. G r  e g o i r e, 
Immanence et transcendence, Paris 1939. 

23 Por. G. K l u b  e r  t a n z, St. Thomas Aquinae on Analogy, A Te.r
tual Analysis and Systematic Synthesis, Chicago 1960. 
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z natury rozne i należące do odmiennych kategorii ontycznych, 
mogą posiadać pokrewne doskonałości czy też podobne relacje. 
Człowiek i minerały to natury zasadniczo różne, ale istnieją 
pomiędzy nimi analogiczne podobieństwa, np. fakt istnienia 

i posiadanie materii. Analogiczna zbieżność nasila się między 
człowiekiem a światem ożywionym (roślinnym i zwierzęcym), 
ponieważ pojawia się coraz więcej podobnych właściwości i re
lacji. 

Czy można mówić o poznaniu natury Bożej? św. Tomasz od

powiada twierdząco. Bóg jest ostateczną przyczyną sprawczą 

świata, każda zaś przyczyna przekazuje skutkowi szereg właści
wości. Gdyby pojęcia filozoficzne i teologiczne orzekały o Bogu 
i o świecie w sposób całkowicie wieloznaczny, to nadawanie 
Bogu jakichkolwiek nazw byłoby nieuprawnione jako pusta żon
glerka słowami24• Niemożliwe jest także orzekanie jednoznacz
ne, gdyż doskonałości stworzeń i doskonałości Stwórcy nie reali
zują się bytowo w identyczny sposób. Pozostaje więc orzekanie 
analogiczne. Istnieją różne formy analogii: atrybucji, metafory, 
proporcjonalności ogólnej i metafizycznej'5• 

Analogia atrybucji posiada jeden naczelny desygnat (tzw. 
analogat główny), w którym wspólna doskonałość realizuje się 

wewnętrznie i istotnie, np. zdrowie orzeka w pierwszym rzędzie 
o żywym organizmie. Inne przedmioty są objęte wspólną nazwą 
jedynie dzięki relacji do centralnego desygnatu, dlatego np. 
mówimy o zdrowiu klimatu, pożywienia, ubrania itd. Analogia 

metafory występuje wówczas, kiedy pomiędzy rzeczami zachodzi 
jedynie dalekie podobieństwo - głównie w efektach działania. 

Uśmiechać się potrafi jedynie rozumna istota, ale w sensie me
taforycznym mówimy o uśmiechu np. kwiatu. słońca, szczęśliwe
go losu, gdyż wywołują one skutki podobne do uśmiechu czło
wieka. Głównym narzędziem filozofii jest analogia proporcjonal

ności właściwa, która dzieli się jeszcze na ogólną i metafizycz-

24 C. G. I, c. 33 ; S. th., l, q. 13, a. 2, a. 5, a. 6. 

25 I Sent., d. 19, q. 5, a. l ;  K a j  e t a n, De nominum analogia, ed. 
Zammit, Romae 1934 ; S. R a m  i r e  z, De analogia secundum doctrinam 
aristotelico-thomisticam, Ma trini 1922 ; M. A. K r ą p i e c, Teoria analogii 
bytu, Lublin 1959 ; B. B e j  z e, Analogia proporcjonalności i jej odmiany, 
"Roczniki Filozoficzne" 10 (1962), z. l, s. 105 - 118. 
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ną (transcendentalną). Ostatnia z nich opiera się na relacjach 
transcendentalnych, złączonych z wewnętrzną naturą rzeczy 
w sposób trwały. Są to relacje typu: materia (ciało) - forma 
(dusza), istota - istnienie, władza - przedmiot, przyczyna -

skutek. Ten typ anlogii umożliwia poznanie wewnętrznej natury 
jestestw, choć jest to zawsze poznanie aspektowe. Analogia me
tafizyczna posługuje się tzw. pojęciami transcendentalnymi: bytu, 
jedności, prawdy, dobra, piękna, oraz orzeka o doskonałościach 
bezbrakowych, do których należą: istnienie, życie, etyczne dobro, 
miłość itp. Analogia proporcjonalności ogólna opiera się na ka
tegorialnych relacjach: czasowych, przestrzennych, socj alnych 
itp., które są dość płynne i dają poznanie głównie zewnętrzne 
badanych rzeczy. 

Dla teodycei istotne jest pytanie: w jakim stopniu analogia 
umożliwia poznanie Boga? Sporny wśród tomistów jest problem 
roli analogii przy uzasadnianiu istnienia Boga. Jedni sądzą, że 
udział analogii jest konieczny, "gdyż w naukowym dowodzeniu 
istnienia Boga chcąc nie chcąc musimy opierać się na analogicz

nym pojęciu bytu"16• Inni twierdzą, "że problem analogii nie 
powstaje w ogóle w samym dowodzie na istnienie Boga; powsta

je on dopiero wtedy, gdy ustaliwszy, że istnienie bytu skończo

nego głosi swą zależność od bytu samoistnego, pojmujemy po
tem, że nie można przypisać j ednoznacznie żadnego orzecznika 
bytowi skończonemu i bytowi samoistnemu"27• Wydaje się, iż 
analogia w dowodzeniu realności Boga odgrywa rolę jedynie po

średnią, wskazuje bowiem na analogiczny charakter filozoficz
nych pojęć - łącznie z pojęciem bytu. Właściwym argumentem 
za realnością Absolutu jest jednak stwierdzenie przygodnego 

charakteru rzeczywistości. Istnienie skutku wskazuje jedno
znacznie na istnienie przyczyny. Oczywiście istnienie Pierwszej 

21 M. A. K r ą  p i e c, dz. cyt., s. 156. Por. także : G. M. M a n s e r, Das 
Wesen des Thomismus, s. 471 - 476; E. G i l s o n, Tomizm, s. 154 - 160 ; 
t e n ż e, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, Warszawa 
1966, s. 364 - 365. 

27 E. L. M a s c a I I, Istnienie i analogia, Warszawa 1961, s. 135. Por. 
M. P e n i d o, Le role de !'analogie en theologie dogmatique, Paris 1931, 
s. 85 - 90 ; J. F. A n d e r  s o n, The Bond of Being. A n Essay on Analogy 
and Existence, St. Louis 1945, s. 158 - 160. 
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Przyczyny, ujęte jako jej natura, jest inne aniżeli istnienie je

stestw przygodych28• 
W jakim stopniu jest przydatna analogia przy poznaniu na

tury Bożej? Należy odróżnić różne formy analogii. Analogia me
tafory nie posiada większej wartości naukowej, choć odgrywa 
dużą rolę psychologiczną i dydaktyczną". Metaforycznie należy 

rozumieć teksty biblijne, które mówią np. o gniewie czy smutku 
Boga. Ostatnio literatura naukowa, teologiczna i filozoficzna, 

uznaje swoistą wartość poznawczą metafor, mitów, symboliki 
słownej , szyfru itp. 

Analogia atrybucji odgrywa w metafizyce rolę drugoplanową. 
Nie daje ona jednolitych pojęć, ponieważ wspólna doskonałość 
realizuje się formalnie jedynie w centralnym desygnacie orze
kanego pojęcia. Ten typ analogii dobrze jednak tłumaczy relację 
Boga do stworzeń, związaną z kategorią przyczynowości. Stwo
rzenia - byty przygodne - tłumaczą się w pełni dopiero wów

czas, kiedy odwołamy się do ich najwyższej przyczyny spraw
czej10. Równocześnie poznanie natury skutków pozwala na pozna

nie, oczywiście niedoskonałe, ich przyczyny. Atrybuty i doskona
łości stworzeń, szczególnie rozumnych, znajdują swe wyjaśnienie 
i uzasadnienie w analogicznych doskonałościach Boga. 

Istotną rolę przy poznaniu natury Bożej odgrywa analogia 
metafizyczna, w ramach której wspólna doskonałość realizuje 
się istotnie i wewnętrznie we wszystkich elementach składo
wych relacji. Chrześcijańska filozofia stwierdza istnienie w na
turze Bożej doskonałości pozytywnoabsolutnych, np. dobra, mą

drości, życia, duchowości. Tego typu bezbrakowe doskonałości 
realizują się formalnie tak w Bogu jak stworzeniach. Bezpośred
nio znamy jedynie ludzki i przygodny "wymiar" tych doskona
łości. O Bogu wiemy jedynie to, że doskonałości bezbrakowe 

28 J. K e 1 1  e n b e r  g e r, The Ontological PTinciple and God's Existan
ce, "Philosophy" 45 (1970), 281 - 289. Autor słusznie przypomina, że nawet 
"pojęcie" istnienia orzekamy o Bogu w sensie analogicznym, gdyż jest On 
rzeczywistością pelniej i inaczej bytującą aniżeli stworzenia. 

29 E. W i n a n c e, L'essence divine et la connaissance humaine ... , aTt. 
cyt., s. 196 - 198. 

3° Por. F. A. B 1 a n c h e, Une theoTie de !'analogie, eclaiTcissement et 
developpements, "Revue de philosophie" 32 (1932), s. 37 - 39. 

9 - Wieki o Bogu 
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realizują się w Nim formalnie, nie znamy natomiast zakresu 

i głębi bogactwa Bożej doskonałości81• Wiemy także, iż doskona
łości - zawierające w swej naturze jakieś ograniczenie czy 
brak - istnieją w Bogu jedynie wirtualnie, tj. pochodzą od 
Niego jako swej przyczyny. Ludzkie poznanie natury Bożej jest 

analogiczne, tj. prawdziwe, ale tylko aspektowe, zawężone i nie
doskonałe. Stwórca jest i pozostanie dla człowieka niezgłębioną 
tajemnicą, "Błąd fałszywych filozofii polega właśnie na tym, że 
czynią z Boga przedmiot, że pretendują do tego, by Go inte
lektualnie opaaować. Ale to, nad czym intelekt panuje, nie może 
być Bogiem"12• 

Sw. Tomasz, orzekając o naturze Bożej w sposób analogicz
ny, wyminął dwa groźne niebezpieczeństwa. Kwestionując moż
liwość jednoznacznego orzekania o Bogu, odciął się od antropo

morfizmu. Z drugiej strony, dysta:1sując się od skrajnej wielo
znaczności semantycznej, uniknął agnostycyzmu. Dostrzegł moż

liwość pośredniego poznania Boga - w skutkach Jego działania, 
tj . w kosmosie i człowieku. Równocześnie Akwinata był świa
domy, że Absolut nigdy nie może być "opanowany" poznawczo 
przez człowieka. Dlatego zawsze uświadamiamy sobie krąg na

szej niewiedzy, nieadekwatność używanych poJęc, przeczuwane 
bogactwo Bożej natury. Kresem ludzkiego poznania jest doj
rzenie tajemnicy Boga, będącego bardziej wezwaniem aniżeli 

przedmiotem. 

2. ATRYBUTY BYTOWE BOGA 

Bóg jest naturą absolutnie prostą, mimo to można mówić 

o Jego atrybutach. Atrybutem Bożym w sensie właściwym jest 

jedynie doskonałość absolutna i konieczna, istniejąca w Bogu 
formalnie, oraz wynikająca - według ludzkiego sposobu rozu
mienia - z istoty j ako jej właściwość33, Z powyższego wynika, 

31 Por. Deus in hac vtta non potest a nobts vidert per suam essentiam, 
sed cognoscitur a nobis ex creaturis secundum habitudtnem princtptt, et 
per modum excellentiae et remotionis. S. th. I, q. 13, a. l, c. 

s2 J. D a n i e l o u, Bóg t my, Kraków 1965, s. 43. 
33 E. G i s q u i e r e, Deus Dominus. Praelectiones theodiceae, Paris 

1950, t. I, s. 328. 
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iż przymiotem Bożym może być jedynie bezbrakowa doskona
łość, wyrażona poprzez pojęcia "otwarte" wykluczające jakie

kolwiek ograniczenia bytowe34• Tradycyjnie wyróżnia się atry
buty negatywne i pozytywne: pierwsze z nich przynależą do 
teologii negatywnej, drugie zaś stanowią przedmiot teologii po
zytywnej85. W pierwszym znaczeniu przypisujemy Bogu np. nie
materialność, nieskończoność i niezmienność. Atrybuty pozy
tywne to między innymi: prostota, prawda, dobro, wolność, 
osobowość. 

Często wyróżnia się atrybuty bytowe i operatywne: pierwsze 
związane są bezpośrednio z istotą Boga, drugie ujmują Go 
w działaniu86• Do atrybutów ontycznych należą: doskonałość, 

nieskml.czoność, prostota, wiekuistość, wszechobecność, transcen
dencja, samoistność. Atrybuty operatywne dzielą się na dwa ro

dzaje, w zależności od charakteru Bożego działania. Z immanen
tnym działaniem Bożym łączą się następujące przymioty: życie, 
poznanie, wszechmoc, miłość, osobowość; natomiast z działaniem 

tranzytywnym (zewnętrznym): akt stwórczy, zachowanie w ist
nieniu oraz opatrzność. 

Do bytowych atrybutów Boga należy niezmienność (immuta

bilitas). Przymiot ten niejednokrotnie był kwestionowany: przez 
Heraklita, G. W. F. Hegla, początkowo H. Bergsona, oraz przed
stawicieli "teologii procesu" - A. N. Whiteheada, C. Hartshor
ne'a i P. Weissa37• Wymienieni autorzy włączają bóstwo bezpo

średnio w ewoluujący świat, dlatego przypisują mu również fe
nomen zmienności. Niezmienność Absolutu uznawali natomiast: 
Platon, Arystoteles oraz myśliciele chrześcijańscy. Sw. Augustyn 

wyjaśniał ją w nawiązaniu do platońskiego rozgraniczenia świa

ta niezmiennych idei i widzialnego giguetycznego świata. 
Sw. Tomasz z Akwinu absolutną niezmienność Boga formułował 

34 J. H. N i c o l a s, Afirmacja Boga a poznanie, w: Studia z filozofii 
Boga, t. I, s. 237 nn. 

35 F. Van S t e e n b e r  g h e n, Dfeu cache, Louvain-Paris 1966, 
s. 230 - 268. 

31 Sw. T o m a s z z A k  w i n u, S. th., I, q. 14, prolog; R. G a r  r i g o u -
L a g r  a n g e, Dieu. Son existence et sa nature, Paris 1923, s. 371 - 512. 

37 S. K o w a l c z y k, Bóg w myśli współczesnej, Wrocław 1982, 
s. 289 - 322. 



1 32 WIEKl O BOGU 

przy zastosowaniu arystotelesowskich kategorii aktu i możnosc1. 
Byty przygodne są zmienne w różnorodny sposób: z nicości prze 
chodzą do istnienia, podlegają zmianom substancjalnym (rozpad, 
śmierć} oraz zmianom akcydentalnym (ilościowym, jakościowym, 

lokalnym itd.)18• Żadna z wymienionych zmian nie zachodzi 
w naturze Bożej . "Niezmienne przez naturę jest bowiem to, co 

posiada z siebie, że może istnieć, to zaś przysługuje temu, 
w czym nie ma żadnej nicości, ani w ogóle żadnej zmiany isto

towej : zarówno w kierunku istnienia jak nieistnienia; to zaś po
siada jedynie [natura] wieczna. Dlatego taka niezmienność znaj
duje się jedynie w Bogu i Jemu przysługuje w sposób właści
wy"au. 

Akwinata, dowodząc całkowitej niezmienności Boga, przy
tacza następujące argumenty40• Przede wszystkim Bóg dlatego 
jest niezmienny, ponieważ jest bytem absolutnie pierwszym. 
Taki zaś byt nie może posiadać żadnej domieszki możności, póź
niejszej natury od aktu. Jeśli więc Bóg jest Aktem Czystym, to 
wyklucza ze swej natury jakąkolwiek możność, a tym samym 

zmienność. Argument następny odwołuje się do faktu absolut
nej prostoty Bożej. Dlatego Absolut nie posiada żadnych ele
mentów składowych, z których jedne byłyby wcześniejsze, 
a inne późniejsze. Doskonała jedność natury Bożej jest źródłem 
jej niezmienności. Wreszcie Bóg, jako posiadacz pełni bytu, jest 

nieskończony. Jeżeli jest nieskończony, to także jest niezmienny, 
ponieważ zmiana suponuje nabywanie względnie tracenie czegoś. 
Pośrednio zakłada więc "granicę" doskonałości zmieniającego się 

bytu. 

W atrybucie niezmienności Boga należy dojrzeć pozytywny 
aspekt, mianowicie: stałość natury Bożej, trwałe posiadanie, peł
nię bytu czyniącą zbędnym rozwój, samotożsamość. Chociaż 
Bóg jest pełnią życia, to jednak nie bogaci się ontycznie ani nie 
ulega degradacji. Dla Niego "być" nie oznacza "stawać się", ale 

aa Por. S. th. I, q. 9, a. 2 oraz komentarz Kajetana. 
39 Sw. T o m a s z z A k  w i n u, I Sent., d. 8, q. 2, a. 2. 
co S. th. I, q. 9, a. 1, c.; Com. Caietani in S. th. I, q. 9, a l, ed. Leonina, 

t. IV, s. 91. 
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"być pełnią". W Bogu jest aktywność, lecz nie ma rozwoju czy 
regresu. Z metafizyczną cechą niezmienności koresponduje nie

zmienność Bożej miłości, o której mówi Biblia (Ml 3, 1 6). Nie
zmienności Bożej nie należy uważać za potwierdzenie teorii pre
destynacji, ponieważ Bóg w swym stosunku do człowieka 
uwzględnia zawsze jego wewnętrzną prawość. 

Atrybutem Bożym jest także nieskończoność (infinitas), kwe
stionowana przez panteistów, zwolenników dualizmu (absolut 
dobra w opozycji do absolutu zła), oraz politeistów. Chrześcijań
ska filozofia zawsze uznawała nieskończoność Boga, choć różnie 
rozumiano ten przymiot. Wilhelm Ockham (t1350) mówił o nie
skończoności ekstensywnej rozumianej jako kumulacja wszelkich 
doskonałości Boga, Duns Skot (t1308) o nieskończoności inten
sywnej (doskonałości bytują w Bogu w stopniu najwyższym), 
a j eszcze inni o nieskończoności radykalnej łączącej oba po

przednie typy. 
Akwinata inaczej wyjaśniał atrybut nieskończoności, uznając 

jego pochodność wobec pełni Bożego istnienia. Błędem poprzed

nich stanowisk było mylenie "skutku" z "przyczyną"41• Srednio
wieczny myśliciel nieskończoność Boga dowodził na podwójnej 
drodze: apriorycznej i aposteriorycznej. W swej analizie deduk
cyjno-apriorycznej wychodził od stwierdzenia, iż Bóg jest bytem 

samoistnym (esse subsistens)". Jest istnieniem, dlatego nie za
wiera ograniczeń typowych dla materii i formy jako składni

ków bytu pochodnego. Istnienie może być ograniczone przez 
formę, lecz to nie zachodzi w naturze Bożej, gdyż ma tam miej

sce pełna identyfikacja natury oraz istnienia. Naturą Boga jest 
właśnie istnienie, dlatego jest ono: autonomiczne, nieograniczone, 
pierwotne oraz stanowiące siedlisko najwyższej doskonałości. 

W samoistnym bycie Bożej natury nie ma domieszki nicości, 
braku czy niezrealizowanej możności, dlatego Bóg jest nieskoń
czony w swej doskonałości. 

Sw. Tomasz odwołał się także do argumentu aposteriorycz

nego, wskazując na Boga jako ostateczną przyczynę sprawczą 

41 S. th. I, q. 7, a. l. 
42 S. th. I, q. 4, a. 2. 
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świata••. Oczywiście doskonałość przyczyny nie zawsze ujawnia 
się w całej pełni w wytworzonym skutku. Byty pochodne skoń
czone nie wymagają przyczyny nieskończonej. Jeżeli jednak 
punktem wyjścia przyczynowania jest nicość, co ma miejsce 
w akcie stwórczym świata, to zaistnienie bytu skończonego wy
maga mocy nieskończonej. Przygodny świat wskazuje więc na 

nieskończoność wszechmocy Bożej. 
Nieskończoność Boga jest nieskończonością samej natury, nie 

zaś nieskończonością określonej kategorii: ilości, jakości itp. Jest 
nieskończonością zaktualizowaną, różną od nieskończoności po
tencjalnej (materialne tworzywo jest "nieskończone" w swej 
możliwości przebierania różnych form). Równocześnie jednak 
atrybutu nieskończoności nie należy rozumieć jako nieokreślo

ności, braku wewnętrznej "formy", określonych cech, profilu 
bytowego itp. Bóg jest przecież Aktem, Duchem, Bytem. Wyo
brażeniowe pojmowanie kategorii bytowych było niejednokrotnie 
powodem, iż Absolut utożsamiano z bezkształną materią, nieo
kreśloną przestrzenią czy apersonalnym jestestwem. Nieskoń
czoność Boga nie wyklucza posiadania przez Niego pozytywnych 
doskonałości. 

Kolejnym atrybutem Boga, w interpretacji św. Tomasza 
z Akwinu, jest wiekuistość (aeternitas). Pojęcie to jest opozycyj

ne wobec pojęcia czasu, które od czasów Arystotelesa opisuje się 
jako liczbę zmian ujętych w aspekcie ich uprzedniości i następ
czości ... Podłożem kategorii czasu jest ruch fizyczny (zwłaszcza 

ciał niebieskich), który charakteryzuje stałość i sukcesywność. 

Czas astronomiczny zazębia się z czasem biologicznym i psycho

logicznym, które ukazują przemijalność człowieka. 

Przeciwieństwem czasu jest wieczność, którą Boecjusz (t524) 

opisał jako równoczesne i doskonałe posiadanie nieskończonego 

życia41• Opis ten akceptował Akwinatau. Bóg jest wiekuisty, po

nieważ jest posiadaczem najdoskonalszego bytu i życia. Jest to 

<3 S. th. I, q. 45, a. 5, ad 3. 
44 S. th. I, q. lO, a. l,  c. 
45 Interminabtlts vitae tota sim ul et perfecta possessio. B o e c j u s  z, 

De consolatione philosophiae V, 6 PL 53, 858. 
48 S. th. I, q. 10, a. l, c. 
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życie nieograniczone momentami początku i końca. Jest ono tak
że "całkowite", to znaczy "kompletne" w posiadanym bogactwie 

doskonałości. Wreszcie w naturze Absolutu ma miejsce życie 
"równoczesne" (tota simul), a mianowicie nie ma w nim sukce

sywności ani zmienności47• 
Pojęcie wieczności niejednokrotnie jest używane w sensie 

szerokim lub nawet metaforycznym. Ostatnie znaczenie wystę

puje w Biblii, mówiącej np. o "wiekuistych górach" (Pwt 33, 1 5).  
Czasem wieczność przypisuje się duchom czystym lub nieśmier
telnej duszy człowieka, gdyż w obu wypadkach nie występuje 

moment rozpadu (śmierci). Nie jest to jednak wieczność w sen
sie ścisłym, ponieważ realizuje się tam sukcesywność, zależność 
i ograniczenie. Istnieje także początek, choć nie ma końca. 
św. Tomasz w odniesieniu do stworzonych bytów duchowych 

używa terminu aevum (długotrwałość, wiekuistość), które jest 
pośrednim sposobem trwania pomiędzy czasem a wiecznościął8• 
Byty takie w swym trwaniu posiadają sukcesywność, choć poz
bawioną zmiany rozumianej ilościowo i materialnie. Człowiek 
jest poddany prawu przemij ania, lecz jego psychiczne "ja" jest 
trwałe i do pewnego stopnia ponadczasowe. Można również mó
wić o wiekuistości wartości wyższych: poznawczych czy moral
nych. 

Wiekuistość Boga uzasadniał św. Tomasz z Akwinu odwołując 
się do faktu Jego absolutnej niezmienności49• Bóg, jako pełnia 
bytu, nie podlega żadnym zmianom. Czas jest genetycznie zwią
zany z fenomenem zmian materialnych. Niematerialna i nie

zmienna natura Boża wymyka się dlatego kategorii czasu, sta
nowiąc realność pozaczasową. Bóg jest wiekuisty, to znaczy jest 
życiem: nie posiadającym realnych zmian, doskonałym i pozba

wionym przeszłości oraz przyszłości. W Bogu istnieje ustawiczna 
"teraźniejszość", ciągłe "JEST" a nie "było" czy "będzie". 

Ideę wieczności trudno zgłębić człowiekowi, gdyż mieści się 

ona zasadniczo poza kręgiem ludzkich doświadczeń. Tym niemniej 

można odwołać się do pewnych analogii. Ludzka osoba transcen-

47 s. th. I, q. 10, a. l, ad 3. 
4a s. th. I, q. 10, a. 5, c. 
49 s. th. I, q. 10, a. 2, c. 
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duje wymiar czasu, odrywając się (w swej pamięci, wyobraźni, 
sile umysłu) od chwili teraźniejszej do przeszłości czy przyszłoś
ci. W życiu ludzkim istnieją momenty szczególnej koncentracji 

wewnętrznej, kiedy całe życie przeżywane jest jako krótkie "te

raz". Są to chwile związane z "granicznymi" sytuacjami czło
wieka: perspektywą śmierci, niebezpieczeństw, twórczej WIZJI 
artysty, duchowych reorientacji itp. Ponadczasowy charakter 

posiada również, do pewnego stopnia, cała ludzka kultura. W niej 
wypowiada się tęsknota człowieka za nieśmiertelnością, między 
innymi w religii, sztuce i literaturze. 

Atrybut wiekuistości nasuwa poważną trudność: jak wie
kuisty - trwający poza czasem - Bóg może stworzyć zwią
zany z czasem materialny świat? Sygnalizowana trudność jest 
niemożliwa do rozwiązania w panteizmie, który utożsamia Boga 
ze światem. Wówczas sposoby bytowania pozaczasowy i czasowy 
byłyby identyczne. Teizm uznaje ontyczną różnorodność Stwór

cy i stworzeń, przyznając jedynie Bogu cechę wieczności. Filo
zofia chrześcijańska rozgranicza w Bogu działania immanentne 
i tranzytywne: pierwsze są odwieczne, drugie natomiast -
odnosząc się do przygodnego świata - finalizują się już w cza
sie. Idee wzorcze są równie odwieczne jak cała Boża natura, 

natomiast realizacja ich na terenie świata stworzeń dokonuje się 
już w granicach czasu. Analogiczny wypadek zachodzi w życiu 
artysty: w nagłym olśnieniu "widzi" przyszłe dzieło, którego 
realizacja może dokonywać się przez lata pracy. 

Filozofia chrześcijańska przyznaje Bogu jedność prostoty 

(simplicitas). Chodzi o jedność ujmowaną metafizycznie, to zna
czy rozumianą jako brak złożeń czyli niepodzielność Bożej na
turyao. Jedność może być jednością złożeń względnie jednością 
prostoty. Ostatnia odmiana w sensie właściwym występuje je
dynie w Bogu. 

Akwinata, uzasadniając prostotę natury Bożej , wskazywał na 
absencję jakichkolwiek złożeń. Bóg jest bytem niecielesnym 

i niematerialnym, dlatego nie posiada złożeń typowych dla ma

terii: organów zewnętrznych i wewnętrznych, części ciała itp. 

so Por. S. th. I, q. 3, aa 1-8 ; S. K o w a  l c z y  k, Tomistyczna koncepcja 
jedności transcendentalnej, maszynopis, Lublin 1958. 
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Absolut, będąc Aktem Czystym, nie może posiadać materii cha

rakteryzującej się niedoskonałością i potencj alnością51• Jeżeli 

bóstwo jest niematerialne, to pozbawione jest złożeń. Bóg nie 
zawiera m.in. złożenia z materii i formy, charakterystycznego 

dla bytu ludzkiego52• Tego rodzaju złożenie może realizować 
się jedynie w tej bytowości, która jest nieautonomiczna i po
chodna. W Bogu nie ma także złożenia z istoty i istnienia, gdyż 
naturą Jego jest właśnie istniee•. To, co jest złożone z istoty 

i istnienia jako elementów realnie różnych, stanowi byt zależny 

czyli ontycznie wtórny. Istnienie, znajdujące się "poza" naturą 

bytu, byłoby otrzymane od zewnętrznej przyczyny sprawczej. 
Jest to niemożliwe w Bogu, będącym pierwszą przyczyną spraw
czą, czystym aktem i pełnią doskonałości. 

Bóg nie zawęża się do żadnego rodzaju czy kategorii bytowej, 
dlatego nie zawiera w sobie realnie różnych cech rodzajowych 

i różnicy gatunkowej". Wymienione cechy pozostają względem 
siebie w relacji możności do aktu, co jest wykluczone w od
niesieniu do bytu będącego aktem czystym. Zresztą byty, zwią
zane z konkretnymi kategoriami ontycznymi, są zawsze ograni

czone: tak w aspekcie esencjalnym j ak egzystencjalnym. W Bogu 
nie ma także żadnych przypadłości, charakterystycznych dla 

bytów materialnych czy nawet cielesnoduchowych55• Każda przy
padłość jest dla swego podłoża (substancji) aktem, co pośrednio 

sugeruje niedoskonałość bytu składającego się z substancji oraz 

przypadłości. Przypadłości są zawsze fluktuacyjne i niekoniecz
ne, co jest absurdalne w odniesieniu do Aktu Czystego. Atrybuty 
Boże posiadają więc odmienny status ontyczny od przypadłości, 

będąc trwale włączonymi w naturę Absolutu. Wielość tych atry

butów nie narusza prostoty Boga, gdyż różnią się one - tak 

względem siebie jak względem natury Bożej - jedynie w spo

sób poj ęciowy z podstawą w rzeczy. Podstawę taką tworzy bo

gactwo Bożej natury, wymagające korzystania z wielu terminów 

51 S. th. I, q. 3, a. l, c. 
s2 S. th. I, q. 3, a. 2, c. 
53 S. th. I, q. 3, a 4. 
54 S. th. I, q. 3, a. 5. 
s5 s. th. I, q. 3, a 6. 
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i określeń w op1s1e bóstwa. Poszczególne pojęcia nie są jedynie 
tautologią, choć posiadają wspólny desygnat - Boga ujmowa
nego w różnych aspektach, relacjach oraz funkcjach. 

Prostota Boga jest kolejną tajemnicą dla ludzkiego umysłu. 
Nic więc dziwnego, że Dawid Hume (t 1 776) zasygnalizował swe 
trudności w tej sprawie. Sądził mianowicie, że Boży umysł -
jak każdy inny - podejmuje akty różne i sukcesywne względem 
siebie. Angielski myśliciel pominął analogiczny charakter umy
słów ludzkiego i Bożego". Niedoskonałość umysłu człowieka nie 
upoważnia do przenoszenia jego mankamentów na Boga, którego 
natura i poznanie są całkowicie odmienne. W Bogu nie ma real
nych złożeń, w tym także realnej różnicy pomiędzy Jego inte
lektem a wolą. To jedynie my jesteśmy zmuszeni, "przekłada
jąc" tajemnicę Bożą na ludzki język, do wprowadzenia wielu 
rozróżnień semantycznych i doktrynalnych. Chociaż Bóg nie 
posiada realnych przypadłości, to jednak może prawdopodobnie 
mieć akcydentalne odniesienie np. wobec ludzi wybranych do 
specjalnych misji. Odniesienie takie znajduje się już poza we
wnętrzną naturą Bożą. 

Dalekim odbiciem prostoty Bożej jest osoba ludzka, w której 
pojawia się duchowe "ja" scalające bogactwo życia psychicznego. 
Element prostoty pojawia się już w sferze poznawczej, gdzie 
umysł potrafi z chaosu wrażeń i odczuć wyłonić jedność pojęć 
i sądów. Cecha prostoty nasila się w sferze dążeniowej, na tere
nie której silna wola prawego człowieka wprowadza wewnętrzną 
integrację. 

Innym atrybutem Boga, w interpretacji Tomasza z Akwinu, 
jest jedyność (unicitas). Przymiot ten fałszywie interpretują 
panteiści, kwestionują go zaś zwolennicy dualizmu i politeizmu. 
Ci ostatni opowiadają się za antropomorficzną koncepcją bóstwa, 
dlatego nie widzą potrzeby uznania jego jedyności. 

Bóg jest nie tylko ontyczną jednością, ale jest jedyny -
niepowtarzalny w swej naturze i wykluczający reduplikację bo
skości. Tomasz z Akwinu, dowodząc jedyności Absolutu, odwołał 

so Por. D. B e n e t t, The Divine Simplicity, "The Journal of Philosop
hy" 66 (1969), s. 628 - 637 ; NN, O prostocie Bożej, "Verbum" 2 (1935) 
s. 7 - 14. 
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się do trzech argumentów57• Pierwszy z nich wychodzi z faktu 
doskonare'j prostoty Boga, w którym zachodzi tożsamość indywi
duum i natury. Z tej samej racji jest On Bogiem i tym oto 
Bogiem. Inaczej sprawa ma się np. z ludźmi, gdzie istnieje real
na różnica pomiędzy cechami gatunkowymi (człowieczeństwem) 
a cechami osobniczymi (konkretnego człowieka). Dlatego istnieje 
wielu ludzi, ponieważ natura ludzka nie utożsamia się z zespo
łem cech jednostkowych. Gdyby zaś np. Sokrates identyfikował 
się z człowieczeństwem jako takim, to niemożliwe byłoby istnie
nie innych ludzi. W Bogu zachodzi pełna tożsamość jednostko
wości i natury, dlatego może istnieć tylko jeden jedyny Absolut. 

Drugi argument oparł Akwinata na fenomenie nieskończono
ści Boga. Absolut jest bytem nieskończonym, zawierając w swej 
naturze pełnię bytu i pełnię doskonałości. Dwu bytów nieskoń
czenie doskonałych być nie może, wówczas bowiem: albo byłyby 
tożsame w doskonałości - więc byłyby czymś jednym, albo by 
się różniły w swej naturze - w takim jednak wypadku nie mo
głyby posiadać prawdziwej nieskończoności (jeden z nich by nie 
posiadał tego, co posiada drugi) . Obie wyróżnione alternatywy 
są nie do przyjęcia. Byt nieskończenie doskonały może więc być 
tylko jeden, dlatego także jeden jedyny może istnieć autentycz
ny Absolut. 

Oba powyższe argumenty posiadały charakter metafizyczny, 
ich konkluzja na bazie chrześcijańskiego teizmu jest pewna. 
Trzeci argument średniowiecznego myśliciela posiada charakter 
kosmologiczny, odwołując się do porządku panującego w świecie 
widzialnym. Otóż świat ten jest jednością uporządkowaną 
w istnieniu i działaniu. To, co wielorakie i zróżnicowane, może 
być uporządkowane przez aktywny wpływ bytu jednego. Dlatego 
porządek kosmosu sugeruje istnienie jednego najwyższego 
Stwórcy. 

Do powyższych motywacji można dorzucić jeszcze rację opie
rającą się pa doświadczeniu religijnym. Łączy się ono z potrzebą 
adoracji bóstwa. Przedmiotem całkowitego oddania może być 
tylko jeden Absolut, co wyklucza pluralizm bóstw. 

57 S. th. I, q. 11 ,  a. 3, c. 
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Chrześcijański monoteizm nie jest podważony przez dogmat 
Trójcy Swiętej, nie implikuje on bowiem triteizmu. Trzy Osoby 
Boże są jednym i tym samym Bogiem, dlatego nie zachodzi tu 
bynajmniej jakieś uwielokrotnienie "absolutów". 

W interpretacji filozofii chrześcijańskiej Bóg jest immanentny 
i zarazem transcendentny wobec świata. Jego immanencja łączy 
się z atrybutem wszechobecności (ubiquitas). Tomasz z Akwinu 
wyjaśnia ten przymiot następująco: "Bóg jest obecny we wszyst
kich bytach. Nie jest częścią ich istoty czy przypadłością, lecz 
znajduje się tak jak przyczyna w tym, co ona czyni. Wszelka 
przyczyna sprawcza łączy się ze skutkiem swego działania 
w sposób bezpośredni, oraz swą mocą go podtrzymuje. ( . . .  ) Skoro 
Bóg jest ze swej natury istnieniem, to bytowaść stworzenia jest 
jego skutkiem. ( . . .  ) Bóg przyczynuje skutki nie tylko zapoczątko
wując ich istnienie, lecz także zachowując je w nim jak długo 
trwają. ( . . .  ) Istnienie jest tym, co jest najbardziej wewnętrzne 
w każdej rzeczy. ( . . .  ) Wynika stąd, że Bóg jest obecny w każdej 
rzeczy i to w sposób wewnętrzny"58• 

Argumentacja Akwinaty łączy atrybut wszechobecności Boga 
z teorią przygodności i przyczynowości. Każda przyczyna jest 
obecna w skutku, Przyczyna Pierwsza także. Stworzenia, nie 
będąc bytami autonomicznymi, nie są w stanie istnieć własną 
mocą. Dlatego ich realność jest ustawicznie oparta na stwórczej 
mocy Boga, obecnego w każdym bycie przygodnym. Absolut 
inicjuje istnienie wszelkiego bytu pochodnego oraz zachowuje go 
w istnieniu. W naturze Bożej istnienie utożsamia się z naturą, 
dlatego można powiedzieć, iż Bóg jest "substancjalnie" obecny 
w każdej stworzonej rzeczy. 

Sposób istnienia Boga w świecie jest całkowicie odmienny od 
sposobu istnienia stworzeń: tak materialnych jak duchowych. 
Termin "immanentny" pochodzi od słów: in - wewnątrz, ma
nens - pozostający68• Tej obecności bóstwa w świecie nie należy 
rozumieć materialnie, gdyż Bóg nie "napełnia" świata ani też nie 

sa S. th. I, q. 8, a. l, c. Por. F. A .n d e r  s o n, The Creative Ubiquity 
ot God, "The New Scholasticism" 25 (1951), s. 139 - 162. 

ss S. K o w a l c z y k, Klasyczne i w�pólczesne koncepcje transcendencji 
i immanencji Boga, w :  Odkrywanie Boga, Sandomierz 1971, s. 284 - 306. 
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"mieszka w nim" w analogiczny sposób jak: woda napełnia na
czynie czy człowiek przebywa w określonym miejscu. Sw. To·
masz z Akwinu wyróżnił trojaki sposób obecności bytu. Mate
rialne ciała są "opisane" (praesentia circu�criptiva) przez kon
kretną przestrzeń, której poszczególne elementy zawierają okre
ślone części bytu. Jestestwa duchowe jedynie pośrednio łączą się 
z miejscem, jest to tzw. obecność określona (praesentia definiti
va). Polega ona na tym, że substancja d:.tchowa istnieje cała 
w całości i cała w części określonego miejsca; np. dusza ludzka 
w ciele. Obecność bytów duchowych posiada charakter dynamicz
ny, dlatego dusza aktywizuje materialne ciało. 

Immanencja Boga w świecie jest tzw. obecnością napełnia
jącą (praesentia repletiva). Bóg istnieje w &wiecie materialno
przestrzennym i "zawiera" go w sobie, lecz nie jest przez ten 
świat zamknięty czy ograniczony60• Bóg istnieje wszędzie: w każ
dym miejscu cały, ale nie może być ujęty za pomocą kategorii 
przestrzeni ani też nie może być zlokalizowany. Absolut nie jest 
wyłącznie w tym czy innym miejscu, gdyż istnieje wszędzie -
jest wszechobecny. Jest we wszystkim, ale i ponad wszystkim 
immanencja koegzystuje z transcendencją. Jego obecność jest 
złączona z aktem stwórczym świata. Skoro Bóg daje istnienie 
i podtrzymuje j e, to jest obecny w każdym bycie. Jest obecny 
przez moc sprawczo-stwórczą, wszystkie rzeczy w nim trwają. 
Jest nieograniczony w swej obecności. Obecność Boga jest różno
rodna: zależy od natury bytów względnie osób. Inaczej istnieje 
w świecie materialnym, ludzkiej osobie (jej umyśle i sumieniu), 
oraz jako przedmiot wiekuistego szczęścia zbawionych w niebie61• 

Średniowieczny myśliciel, mówiąc o wszechobecności Boga 
w świecie, użył zwrotu zapożyczonego od Piotra Lombarda: Deus 
est ubique per essentiam, praesentiam, potentiam'". Wyrażenie 
to, choć może być rozumiane panteistycznie, było interpretowane 
przez Akwinatę zgodnie z jego teorią immanencji08. Bóg chrześci-

eo S. th. I, q. 8, a. 2, c. 
s1 S. th. I, q. 8, a. l, ad 1-3. 
n I Sent., d.  37, q. l, a. 2; S. th. I, q. 8, a. 3; I. K o ł o d z i e j c z y k, 

.L'ubiquite de Dieu "per potentiam, praesentiam, essentiam" selon !'onto
logie de saint Thomas d'Aquin, ,,Divus Thomas" 75 (1972), s. 137 - 148. 

&3 Deus est esse omnium. I Sent., d. 8, q. l, a. 2. Wyrażenie to nie jest 
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jański to nie arystotelesowski Pierwszy Poruszycie!, ale Stwórca 
świata. Skoro przyczynuje on zaistnienie świata przygodnego, 
to - jako dawca bytu - jest "istotowo" (pe·r essentiam) obecny 
wszędzie. Bóg jest obecny w świecie również przez swą moc 
stwórczą (per potentiam}, gdyż każdy byt musi być podtrzymy
wany w swym istnieniu oraz ontycznie uzdalniany w działaniu. 
Absolut istnieje w świecie tak ontycznie jak operatywnie, jest 
przyczyną bytu i działania. Wreszcie Bóg jest wszędzie obecny 
przez swą wiedzę (per praesentiam), gdyż w naturze Bożej umysł 
utożsamia się z istnieniem. Bóg wie o wszystkim poprzez pozna
nie intuicyjne. Różnorodna obecność Boga w świecie nie oznacza 
odpowiedzialności za fizyczne i moralne zło, ponieważ posiada 
ono charakter brakowy, nie stanowiąc realności pozytywneju. 
Zresztą immanencja Boga posiada profil ontologiczny, co nie jest 
równoznaczne z moralną współodpowiedzialnością za zło realizo
wane przez istoty wolne. 

Korelatywnym atrybutem immanencji Boga jest Jego trans
cendencja. Zanegowanie ostatniego przymiotu prowadzi nie
uchronnie do panteizmu. Akwinata świadomie odżegnywał się 
od takiej alternatywy, stwierdzając, że Bóg nie jest: duszą świa
ta, formą rzeczy czy materialnym pratworzywem65• Transcen
dentny charakter Boga można uzasadniać w różny sposób. Przede 
wszystkim Bóg jest transcendentny jako sprawczo-stwórcza przy
czyna świata, różna od niego tak numerycznie jak jakościowo. 
Każda przyczyna różni się realnie od skutku, tym więcej Pierw
sza Przyczyna sprawcza stanowiąca akt czysty. Bóg jest przyczy
ną wzorczo-sprawczą świata, nie stanowi natomiast jego przy
czyny materialnej czy formalnej. Teoria kreacjonizmu więc 
wskazuje na atrybut transcendencji, kwestionowany przez róż
norodne nurty panteizmu. 

Następny argument za transcendencją Boga opiera się na 
analogii bytowej. Absolut to był autonomiczny i samoistny (Esse 
subsistens), natomiast stworzenia to byty posiadające istnienie 

akceptacją panteizmu, gdyż Bóg jest istnieniem rzeczy w sensie wzorczo
-sprawczym a nie materialnym czy formalnym. Por. S. th. I, q. 3, a. 8, ad 1. 

14 S. th. I, q. 8, a l,  ad 4. 
05 S. th. I, q. 3, a. 8, c. 
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(esse inhaerens). Byt Konieczny j e  s t istnieniem, byty przy
godne to "posiadacze" istnienia otrzymanego z zewnątrz. Naturą 
Boga jest istnienie, natomiast istota bytu przygodnego jest real
nie różna od istnienia88• Bóg to akt czysty, byt pierwotny i auto
nomiczny, konieczny, osobowy, nieskończony, prosty i niezmien
ny. Dlatego należy przyjąć, iż różni się On realnie od świata 
bytów przygodnych, które są: potencjalne, pochodne ontycznie, 
skończone, złożone i zmienne67• Obecność Boga w świecie nie 
oznacza Jego tożsamości ze światem. Bóg, immanentny jako 
przyczyna stwórcza każdego bytu, jest zarazem transcendentny 
dzięki doskonałości i nieskończoności swej natury. Oba atrybuty, 
immanencja i transcendencja, są nieodzowne dla pełnego opisu 
Bożej natury. Rezygnacja z idei transcendencji przekształca 
teizm w panteizm, natomiast ignorowanie immanencji Boga pro
wadzi do deizmu zacierającego relacje ontologiczne - a zwłasz
cza aksjologiczne - bóstwa z człowiekiem. 

Termin "transcendencja" pochodzi od łacińskich słów: trans
poza, ponad, scandere - wznosić się, przekraczae8• Chociaż ter
miny te genetycznie wywodzą się ze świata materii, to nie na
leży rozumieć ich w sensie kategorialnym w odniesieniu do 
Boga. Tak właśnie postępował John A. Robinson, anglikański 
biskup i autor pracy Honest to God. Proponował on zrezygno
wanie z charakterystyki Boga jako będącego "ponad" światem 
czy "poza" kosmosem89• Sam opisywał Absolut jako "głębię" 
ludzkiego bytu. Robinson zapominał o analogiczności pojęć, za 
pomocą których charakteryzujemy naturę Bożą. Terminów "po
nad" czy "poza", odnoszonych do bóstwa, nie należy oczywiście 
rozumieć w sensie przyrodniczo-kosmologicznym. Nie o czas 
i przestrzeń w nich chodzi, lecz o doświadczenie człowieka usy
tuowanego w czasie i przestrzeni. Przymiotniki określające 
zwykle przestrzeń (wielki, wysoki, głęboki) miały na celu przede 

18 S. th. l, q. 3, a. 4; q. 7, a. 2 ;  C. G. II, c. 52 ; F. C l a r k, Pantheism 
and Analogy, "The Irish Theological Qualerly" 20 (1958), s. 24 - 38. 

&7 C. G. I, c. 3; S. th. I. q. 6, a. 4. 
68 P. F o :1 l q u i �. Dtctionnaire de la langue philosophique, Paris 196�, 

s. 346 - 348, 731 - 732. 
19 J. R o b  i n s o n, Spór o uczciwość wobec Boga. Wybór tekstów, 

Warszawa 1966, s. 68 - 79. 
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wszystkim człowieka, mianowicie wywołanie w nim właściwych 
skojarzeń intelektualnych i przeżyć osobowych70• Zresztą sam 
Robinson, proponując zamianę j ęzyka "wysokości" na język 
"głębi", nie zmienił właściwie niczego. Oba języki są przecież 
bliskie sobie, dlatego należy ujmować je w sensie analogicznym. 

Fundamentalnym atrybutem Bożej natury jest autonomia 
istnienia, stanowiąca w interpretacji tomistycznej tzw. istotę 
metafizyczną Boga czy element formalny natury Bożej71• Oczy
wiście Bóg nie posiada żadnych złożeń ani bytowych stopni, dla
tego termin "istota" używa się w sensie analogicznym. Stworze
nia, tak materialne j ak duchowe, w swym trwaniu i rozwoju są 
uzależnione od wielu czynników. Nie są samo-istniejące i samo
-wyjaśnialne. Jedynie Bóg jest niezależny od wszelkich bytów, 
istniejąc dzięki sobie (perseitas). Można tę prawdę sformułować 
bardziej pozytywnie, mówiąc: Bóg jest bytem istniejącym mocą 
własnej natury (a se). Nazwa aseitas trafnie akcentuje fakt, że 
Bóg jest bytem koniecznym dzięki pełni istnienia, a nie w wyni
ku braku zależności71• 

Tomasz z Akwinu, upatrując element formalny natury Bożej 
w aut<..nomii istnienia (aseitas), odwołał się do szeregu argumen
tów: biblijnego, patrystycznego i racji metafizycznych. Pierwszy 
argument nawiązuje do tekstu Księgi Wyjścia: "Istotą Boga jest 
Jego istnienie. Wszak o tej prawdzie najwznioślejszej Bóg po
uczył Mojżesza, który pytał Pana mówiąc: 'Jam jest, którym 
jest. Tak powiedz synom Izraelowym: KTORY JEST, posłał 
mnie do was', okazując przez to, że Jego istnieniem własnym 
jest: KTORY JEST. Zaś przeznaczeniem każdego imienia jest 
oznaczać naturę czyli istotę czegoś. A zatem samo boskie istnie
nie jest istotą, czyli naturą Bożą''78• Autor biblijne sformułowa
nie "jestem, który jestem" odczytał w sensie konsekwentnie 
egzystencjalnym. To różni go od św. Augustyna, który powyższe 

70 E. B a r  b o t i n, The Humanity of God, New York 1976, s. 77 - 73. 
71 S. K o w a  l c z y  k, Filozofia Boga, Lublin 1980, s. 281 - 28�. 
72 Sw. Tomasz określał zwykle Boga jako esse subsistens, natomiast 

nazwy aseitas zasadniczo nie używał. Por. S. A d a m c z y k, De existenti:l 
substantiali in doctrina S. Thomae Aquinatis, Roma 1962, s. 5 - 9. 

73 C. G. I, c. 22. Por. N. K a r a v a, Nauka o Bogu jako I psu m Esse 
Subsistens wedlug św. Tomasza z Akwinu, maszynopis, Lublin 1985. 
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wyrażenie zinterpretował jako niezmienność natury Bożej. Akwi
nata widział w Bogu nie tylko najdoskonalszą naturę, lecz prze
de wszystkim ISTNIENIE będące naturą Absolutu. 

Następny argument posiada charakter patrystyczny. Tomasz 
z Akwinu wielokrotnie odwoływał się do Ojców Kościoła, którzy 
omawiali biblijne imię Boga74• Fisarze starochrześcijańscy, zda
niem św. Tomasza, istotny element natury Bożej widzieli w peł
ni bytu. Choć stwierdzenie to nie jest w całej rozciągłości słusz
ne, to ukazuje stanowisko samego Akwinaty. 

Najbardziej ważkie obiektywnie są metafizyczne argumenty, 
jakie średniowieczny myśliciel sformułował uzasadniając egzy
stencjalną naturę Boga. Biblijna nazwa "który istnieje" nie 
oznacza "jakiejś formy, lecz samo istnienie. Skoro więc istnienie 
Boga jest Jego własną istotą, nie przysługując w ten sposób ni
komu innemu ( . . .  ), to oczywistą jest rzeczą, że między innymi 
imionami to najbardziej charakteryzuje Boga"75• Argument ten 
uzupełniony jest w traktacie De ente et es.'lentia. Akwinata wy
chodzi ze stwierdzenia, że do istoty każdego bytu należy to, co 
jest ujęte w definicjF1• Definiowanie jakichkolwiek bytów przy
godnych nie zawiera jednak nigdy elementu istnienia, dlatego 
możemy np. zrozumieć czym jest (quid est) człowiek abstrahując 
od faktu realności (quod est). Jedynie Boga musimy "definiować" 

poprzez akt istnienia, gdyż "w Bogu ( ... ) samo istnienie jest Jego 
istotą"77• Do natury zwierzęcia czy człowieka nie należy istnie
nie, należy ono natomiast do natury Absolutu. 

Autonomia istnienia jest elementem formalnym natury Bożej 
również dlatego, iż stanowi jakby differentia. specifica pomiędzy 
Stwórcą a stworzeniami. "Istnienie Boże różni się od każdego 
innego istnienia przez to samo, że jest istnieniem samoistnym ze 
swej istoty"78• Istnienie Boga jest absolutnie czystym aktem, zaś 
istnienie każdego innego bytu zawiera domieszkę możnoścF9• 

74 C. G. I, c. 22;  S. th. I, q. 13, a. 11 .  
75 S. th. I, q. 13,  a. 11 ,  c .  
71 De ente et essentia, c. 5 .  
71 I Sen t., d. 8, q. l,  a. l. 
78 De Pot. q. 7, a. 2, ad 5. Por. S. th. I, q. 3, a. 4 ad l ;  C. G. II, c. 51. 
79 In Boeth. de Trin., q. 5, a. 2, ad 5;  S. th. I, q. 44, a. l, ad l. 
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Istnienie stworzeń jest ontycznie heteronomiczne, dlatego nie da 
się sensownie i genetycznie wyjaśnić bez istnienia czystego. Ter
min "istnienie" w odniesieniu do Boga oznacza w pierwszym 
rzędzie Jego istotę, a dopiero wtórnie fakt trwania. Odmienna 
jest sytuacja w świecie stworzeń. Mówiąc "Piotr istnieje", mamy 
na myśli wyłącznie jego realność. Istotną różnicę między Bogiem 
a światem można wyrazić krótko: Bóg J E S T istnieniem, nato
miast byty przygodne p o s i a d a j ą istnienie otrzymane od 
przyczyny sprawczej . 

Istnienie stanowi w naturze Bożej ostateczne źródło innych 
doskonałości. Tomasz z Akwinu omawiając poszczególne przy
mioty Boże często przypominał, że genetycznie wywodzą się one 
z pełni istnienia. "Godność każdej rzeczy jest zależna od właści
wego jej istnienia ( ... ). Bóg więc, który cały jest własnym istnie
niem ( .. . ) nie może zawierać braku jakiejś doskonałości, która by 
przysługiwała innej rzeczy ( ... ) jest więc uniwersalnie doskona
ły"80. "Bóg jest samym istnieniem trwającym dzięki sobie, z cze
go wynika, że zawiera w sobie całą doskonałość bytowania"81 •  
Każda doskonałość swoją realność zawdzięcza istnieniu. Ono jest 
doskonałością podstawową - fundamentem, do którego wszystko 
się sprowadza. Inne doskonałości, nawet takie jak życie, dobro 
czy mądrość, są realne dzięki istnieniuBt. Istnienie jest aktem 
wszelkiej doskonałości. Dlatego nieskończoność Boga jest nie
skończonym istnieniem, prawda i dobro natury Bożej są gene
tycznie związane z pełnią istnienia, wieczno8ć jest ustawicznym 
JEST. Podobnie przedstawia się sprawa z innymi atrybutami 
Bożej natury. "Bóg, który posiada wszelkie istnienie, posiada 
uniwersalną doskonałość"81. 

Bóg, istniejąc mocą swej natury, jest Bytem Koniecznym. 
Nie jest bynajmniej to konieczność relatywna (typowa dla rela
cji między skutkiem a przyczyną, środkiem a celem), lecz ko
nieczność absolutna. Bóg nie może nie istnieć, ponieważ istnienie 
jest Jego naturą. Jego konieczność posiada charakter realny, 

8° C. G. I, c. 28. 
81 s. th. I, q. 4, a. 2, c. 
82 s. th. I, q. 5, a. 2, ad 4. 
aa C. G. I, c. 28. 
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rozny od konieczności logicznej typowej dla niektórych sądów 
(np. pierwszych zasad bytu i myśli). Z tego jednak bynajmniej 
nie wynika, że zdanie "Bóg istnieje" jest absolutnie konieczne 
i dlatego nie może ulec zakwestionowaniu z obawy przed popad
nięciem w sprzeczność. Negacja istnienia Boga nie jest sama 
w sobie absurdalna. Dlatego realność Boga należy uzasadniać 
racjonalnie, mimo iż w Jego naturze dostrzegamy nieodzowność 
trwania. 

3. ATRYBUTY OPERATYWNO-IMMANENTNE BOGA 

Bóg jest naturą dynamiczną, dlatego jest zasadne moWic 
o Jego atrybutach dynamicznych. Związane są one z działaniem, 
które bądź zachodzi wewnątrz natury Bożej bądź finalizuje się 
poza nią. Dlatego można mówić o działaniach immanentnych 
i tranzytywnych Boga. Pierwsze z nich łączą się z posiadaniem 
następujących przymiotów: życie, poznanie, działanie woli 
(wszechmoc), miłość, osobowość. 

Sw. Tomasz z Akwinu, omawiając specyfikę życia Bożego, 
podał szereg ogólnych uwag na temat życia. Opisał je jako ruch 
immanentny i zdolność do samoporuszania siebie84• Manifestuje 
się to najbardziej w świecie zwierzęcym. Życie jest związane 
z wewnętrzną naturą bytu ożywionego, nie jest zaś zjawiskiem 
peryferyjnym czy akcydentalnym. Istnieją różne stopnie życia: 
roślinne, zwierzęce i ludzkie; zmysłowe i umysłowe, naturalne 
i nadprzyrodzone, aktywne oraz kontemplatywne86• Życie Boże 
zakłada istnienie Boga jako osoby, posiadającej intelekt i wolę, 
a więc osoby poznającej i zdolnej do miłości. Bóg jest pełnią 
życia umysłowego bazującego na osobowej formie istnienia; jest 
życiem osobowym, życiem odwiecznym i nieskończonym, samą 
aktywnością. 

Swe stanowisko uzasadniał św. Tomasz nast�pująco. Życi� 
jest formą (relatywnej) autokinezji. Im większy występuje więc 
stopień bytowej i dynamicznej autonomii, tym wyższa jest forma 

84 S. th. I, q. 18, a. l, c. 
as s. th. I, q. 18,  a. 2, c. i ad 2 .  
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życia. Rośliny posiadają życie biologiczne, zwierzęta także życie 
zmysłowo-instynktowe. Jeszcze wyższa forma życia przysługuje 
istotom rozumnym, które wyznaczają sobie cele życiowe i reali
zują je dobierając odpowiednie środki. Prostota natury BożeJ 
sprawia, że umysł nie jest władzą, lecz przynależny do istoty Boga, 
dlatego realizuje się w Nim najwyższa forma życia duchowego�8• 
Już Arystoteles zauważył, że Absolut jest "myślą myśli" czyli 
najdoskonalszym umysłem. Umysł jest zawsze siedliskiem życia 
psychicznoduchowego, dlatego najwyższy Umysł jest najdosko
nalszym Życiem. Zycie Boga jest tym początkiem ontycznym, 
w którym wszystko partycypuje117• Wszystko zostało stworzone 
przez Boga, dlatego wszystko uczestniczy w Jego życiu. 

Zycie Boga jest przyczyną wszystkiego i zarazem jest naj
wyższym celem, zwłaszcza istot rozumnych. Bóg jest życiem 
osoby - rozumnej i wolnej istoty, z którą człowiek może nawią
zać wewnętrzny kontakt. Człowiek, dążąc do pełni życia i aktyw
ności, zbliża się i partycypuje w najdoskonalszym życiu Boga. 

Istotnym atrybutem operatywnym Boga jest nieskończone 
poznanie. Sw. Tomasz podjął szczególną analizę dwu problemów: 
charakteru tego poznania oraz jego przedmiotu88• Źródłem wszel
kiego poznania jest niematerialność podmiotu, dlatego brak po
znania w świecie roślin, a w świecie zwierząt istnieje jedynie 
poznanie zmysłowe. Poznanie intelektualne pojawia się dopiero 
na podłożu wewnętrznoduchowego "ja" człowieka. Bóg, będąc 
duchem czystym i nieskończonym, posiada najwyższy stopień 
poznania81• Pomiędzy poznaniem umysłowym człowieka i Boga 
zachodzą zarówno zbieżności jak różnice, te ostatnie bezsprzecz
nie dominują. W obu wypadkach bytową podstawą takiego po
znania jest niematerialność ducha, zdolnego do aktywności 
poznawczej dzięki posiadaniu intelektu. Na tym w zasadzie wy
czerpuje się analogiczne podobieństwo Bożego i ludzkiego pozna
nia intelektualnego. 

eG S. th. I, q. 18, a. 3, ad 2. 
87 S. th. I, q. W, a. 4 ,  c. 

BB Por. I, q. 14, aa. 1-16; q. 15, aa. 1-3. 
89 S. th. I, q. 14, a. l, c. 
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Poznanie Boga jest swoiste tak w odniesieniu do sposobu jego 
realizacji jak i przedmiotu. Poznanie ludzkie, choć zawiera ele
ment intuicji, zasadniczo posiada charakter dyskursywny. Dla
tego kumulowanie wiedzy człowieka wymaga takich metod jak: 
analiza i synteza, komparacja, klasyfikacja, selektywna abstrak
cja dojrzanego władzami poznania zmysłowego materiału, oraz 
korzystania z zasady przyczynowości. W ten sposób przechodzi
my od rzeczy znanych do nieznanych, ze skutków wnioskujemy 
o przyczynach, względnie z przyczyny dedukujemy następstwa. 
Myślenie dyskursywne jest obecne Bogu, ponieważ "widzi \Vszyst
ko w jednym, mianowicie w Sobie samym; widzi wszystko więc 
naraz, a nie po kolei"90• Poznanie ludzkie jest sukcesywne, stop
niowo się pogłębia i poszerza, jest aktualizowane poprzez ze
wnętrzne okoliczności i wewnętrzny doping. Poznanie Boże nie 
jest nigdy sukcesywne, korzystające ze schematu "przyczyna -
skutek". "Bóg widzi swoje skutki w Sobie samym jako w ich przy
czynie, dlatego Jego poznanie wyklucza bieg myśli, tj. rozumo
wanie"". Właściwie więc nie należy mówi.ć o wnioskowaniu czy 
odkrywaniu prawdy przez Boży intelekt, lecz o wiedzy Bożej. 
W Bogu nie ma etapowego poznawania, lecz poznanie intuicyjne. 

Poznanie Boże różni się od ludzkiego także w swym zakresie. 
Człowiek poznaje cząstkowo i wycinkowo, głównie świat mate
rialny. Wiele problemów znajduje się ciągle poza terenem umy
słowej eksploracji człowieka, między innymi przyszłość. Pozna
nie Boga jest nieskończone zakresowo: dotyczy tak świata mate
rii jak ducha, generalnych praw bytu i konkretnych jestestw, 
przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, determinizmu przyrody 
i wolnych działań człowieka•z. Poznanie Boże można więc nazwać 
"wszechwiedzą" czy "wszechmądrością". Ludzkie poznanie jest 
także omylne oraz nieadekwatne, natomiast poznanie Boga jest: 
zawsze prawdziwe, nieomylne, wyczerpujące, niezmienne i od
wieczne••. W Bogu poznanie spekulatywne łączy się z praktycz-

oo S. th. I, q. 14, a. 7, c. 
91 Tamże. 
92 s. th. I, q. 14, aa. 9-14. 

93 S. th. I, q. 14, a. 15. 
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nym, u człowieka możliwe są zawsze deformacje - nadmierny 
abstrakcjonizm, pragmatyzm czy irracjonalizm". 

Intuicyjny i nieskończony profil Bożego poznania jest ewi
dentny z dwu racji: Bóg jest pełnią istnienia i zarazem jest 
Stwórcą wszystkiego. Poznanie ludzkie jest konsekwencją aktua
lizacji władzy intelektu, różnej realnie od osobowego podłoża. 
Tak więc w człowieku są różne: wewnętrzne "ja", władza inte
lektu i proces myślenia. Wszystkie te sektory nie są doskonałe, 
gdyż natura ludzka charakteryzuje się potencjalnością. Bóg jest 
pełnią bytu, co wyklucza j akikolwiek brak czy pasywną moż
ność. W Jego naturze nie ma żadnych złożeń, dlatego należy 
uznać realną tożsamość: Bożej natury, intelektu oraz samego 
poznania. Absolut jest bytem doskonale prostym i autonomicz
nym, stąd zbędna jest w nim wszelka aktualizacja. "Bóg jest 
czystą rzeczywistością, zarówno w sferze istnienia jak i w sferze 
myślowego poznania; dlatego poznaje siebie poprzez samego sie
bie"1'. Konsekwencją autonomii istnienia Boga jest pełnia pozna
nia, co z kolei pozwala mówić o jego intuicyjności i nieskończo
ności. Myślenie jest istotą Boga, partycypując w Jego nieskoń
czonej doskonałości11• 

Doskonałość Bożego poznania jest również konsekwencją aktu 
stwórczego. Bóg jest przyczyną sprawczą wszystkich bytów, 
dlatego "wiedza Boga jest przyczyną rzeczy o ile dołącza się do 
niej Jęgo wola"97• Absolut nie może nie znać tego, co powołuje 
do istnienia. Również prawda każdego bytu wyjaśnia się osta
tecznie poprzez prawdę umysłu Bożego, który jest jej miarą 
i źródłem'8• 

Akwinata, charakteryzując poznanie Boga, obszernie anali
zuje jego przedmiot. Arystoteles poznanie Absolutu ograniczył 
zasadniczo do faktu samopoznania siebie99• Św. Tomasz z Akwinu 
również twierdzi, iż Bóg "nawraca myślą ku swojej istocie i po-

94 s. th. I, q. 14, a. 16. 
9S S. th. I, q. 14, a. 2, ad 3. 
9& s. th. l, q. 14, a. 4, c. 
97 s. th. l, q. 14, a. 8, c. 
98 S. th. I, q. 16, a. 6, c. 
99 A r y  s t o t e l e s, Metafizyka, XII, 8 - 10. 
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�naje siebie samego"100• Bóg jest podmiotem i równocześnie głów
nym przedmiotem własnego poznania. Taki wniosek wypływa 
logicznie z faktu, że jedynie Absolut jest aktem czystym. Ludz
kie poznanie intelektualne jest aktualizowane przez określony 
przedmiot. Jakakolwiek aktualizacja nie jest możliwa w odnie
sieniu do Boga stanowiącego najwyższą doskonałość, dlatego ona 
jest pierwszorzędnym przedmiotem Bożego poznania. 

Średniowieczny myśliciel chrześcijański, przełamując ego
centryzm arystotelesowskiego Absolutu, za drugorzędny przed
miot Bożego poznania uznał świat przygodny. Skoro więc Bóg 
jest przyczyną sprawczą każdego bytu, to poznaje "także i to 
wszystko, co poza Nim istnieje. ( . . .  ) Bóg siebie samego widzi 
w sobie samym, bo widzi siebie poprzez własną swoją istotę; 
inne zaś rzeczy widzi nie w nich samych, ale w Sobie samym, 
gdyż Jego istota zawiera w sobie podobizny (idee) wszystkich 
rzeczy poza Nim istniejących"m. Platońska teoria idei została 
przekształcona w filozofii chrześcijańskiej w teorię egzemplaryz
mu. Idee straciły status autonomii bytowej, zostając "włączone" 
w poznanie Bożego intelektu. Stanowią one prawzory wszelkich 
bytów, zawarte w odwiecznym Bożym umyśle, a następnie reali
zowane sukcesywnie w świecie przygodnym. Wielość idei nie 
narusza prostoty Bożej natury, odnosi się bowiem do wielości 
poznawanych przedmiotów102• 

Wiedza Boża, w zależności od przedmiotu, jest dwojaka. 
Pierwszą jej formą jest wiedza oglądu (scientia visionis). Jej 
przedmiotem jest wszystko to, co jest realne: w przeszłości, te
raźniejszości oraz przyszłoścP01• Druga forma Bożego poznania to 
wiedza prostego poznania, jej przedmiotem jest sfera czystych 
możliwości. Nieskończona natura Boża zawiera nieograniczoną 
liczbę sposobów partycypowania w niej. Dlatego Bóg zdolny jest 
do poznania zarówno bytów realnych jak możliwychm. Bóg 
poznaje wszystko: fakty, zewnętrzne czyny człowieka, wewnętrz-

1co s. th. I, q. 14, a. 2, ad l. 

101 s. th. I, q. 14, a. 5 ,  c. 
102 s. th. I, q. 15, a. 2, ad l. 

J03 s. th. J, q. 14, aa. 9 i 12. 
JO< s. th. I, q. 14, a. 13, c. 
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ne przeżycia i myśli. Poznaje On byty zarówno w aspekcie uni
wersalno-gatunkowym jak aspekcie niepowtarzalnej treści jed
nostkowej101. Bezpośrednio poznaje dobro, lecz w relacji do niego 
także - zło108. Człowiek poznaje byty zlokalizowane w sukce
sywności przemian czasu. Bóg poznaje inaczej , "Jego spójrzenie 
odwiecznie obejmuje wszystko jako istniejące przed Nim obec
nie teraz"107. Jest to więc intuicyjne pozaczasowe poznanie, rów
nie doskonałe jak Boża wiekuista natura. 

Szczególnie trudnym zagadnieniem jest poznanie Boże doty
czące czynów istot rozumnych i wolnych, w tym także ludzi. 
Tomasz z Akwinu stoi na stanowisku, że Bóg zna wszelkie wolne 
czyny człowieka: już zaktualizowane oraz tylko możliwe (futu
Tabilia), czyny przeszłości, teraźniejsze i przyszłe. Bóg widzi 
wszystko to, co wpływa na wolną decyzję człowieka: wewnętrz
ną motywację, determinanty przyrody i naciski społeczności. 

"Przedwiedza" (pTescientia) Boża nie znosi wolności człowieka, 
nawet jej nie narusza. Akwinata przytacza dwa zasadnicze mo
tywy. Przede wszystkim Bóg jest wiekuisty, dlatego działania 
ludzkie rozgrywające się w czasie - dla nas jeszcze należące do 
przyszłości - widzi w intuicyjnym oglądzie jako teraźniejszość. 
Nasze "kiedyś" dla Niego jest ustawicznym "teraz". Po drugie, 
Bóg widzi wolne czyny człowieka jako wolne, dlatego "przewi
dywanie" Boga nie determinuje człowieka w jego działaniu108• 
Zagadnienie to było przedmiotem długotrwałej dyskusji teolo
gów, którzy rozpatrywali wpływ łaski Bożej na efektywność 
wolnych działań człowieka. Problem ten posiada już profil teo
logiczny, dlatego nie może być przedmiotem filozoficznej ana
lizy"0'. 

Istotnym elementem osoby ludzkiej , obok intelektu, jest wola. 
Bóg jest naturą absolutnie prostą, tym niemniej w sposób ana-

1o& S. th. I,  q.  14, aa. 6 i 11.  
1o& S. th. I, q. 14,  a. 10,  c. 
101 S. th. I, q. 14, a 13, c. 
1os s. th. I, q. 83, a l, ad 3. 
109 Por. J. G r o b  I i c k  i, De scientia Dei futurorum contingentium 

secundum S. Thomae eiusque primos sequaces, Kraków 1938 ; R. G a r  r i
g o u-L a g r a n  g e, Dieu. Son e:r:istence et sa na tu re, s. 406 - 424, 791 - 847. 
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( 
logiczny można mówić o woli Bożej i domenie umysłowopożą-
dawczej . Sw. Tomasz z Akwinu uzasadnia to następująco: "A po
nieważ w Bogu istnieje myśl, musi z Nim istnieć i wola. A jak 
Jego myślenie jest samym Jego istnieniem, tak jest nim i Jego 
chcenie"110• Wola Boża nie jest więc - jak u człowieka - władzą 
różną od podmiotu, wywołującą sukcesywnie następujące po 
sobie akty. Wola utożsamia się realnie z naturą Bożą, dlatego 
w Absolucie są tym samym: natura, wola i chcenie. Wola Boża 
jest nieskończona i odwieczna, jest źródłem wszelkiego dobra 
i stanowi ostateczną normę moralności. Wola ludzka jest niestała 
w swej relacji do dobra, wola Boża jest koniecznie przyporząd
kowana dobru i tylko dobru. 

Akwinata, charakteryzując wolę Bożą, wprowadził pewne 
rozróżnienia. Mianowicie wyodręb:-�ił "wolę upodobania" oraz 
"wolę znaku"m. Pierwsza oznacza wolę rozumianą w sensie wła
ściwym, druga to metaforyczne rozumienie woli, np. w odniesie
niu do uczuć gniewu bóstwa. Można również wyróżnić wolę 
absolutną czyli bezwzględną, oraz wolę warunkową. Pierwsza 
jest niezależna od jakichkolwiek warunków, druga związana jest 
z zaistnieniem specjalnych okoliczności. 

Sw. Tomasz z Akwinu omawia także przedmiot woli Bożej. 
Syntezą jego stanowiska są słowa: "Przedmiotem woli Boga jest 
Jego własna dobroć, stanowiąca Jego istotę"111• Każda wola jest 
nakierowana ze swej natury ku dobru, którego nie może nie 
chcieć. To prawo odnosi się także do Boga, którego wola może 
mieć za swój właściwy przedmiot jedynie dobro najdoskonalsze. 
Takim dobrem jest nieskończona natura Boża. Bóg jest podmio
tem i przedmiotem swej miłości: pragnie dobra i dlatego kieruje 
się ku sobie. Nie jest to równoznaczne z postawą egoizmu, gdyż 
Bóg - kochając siebie jako najwyższe dobro - nic nie zyskuje 
na tym i nie zamyka się w miłości siebie samego. 

Drugorzędnym przedmiotem woli Bożej są stworzenia, które 
Bóg kocha w sposób dobrowolny, kierując je ku sobie jako naj
wyższemu dobru. "Odpowiada bowiem dobroci Bożej i innych 

110 S. th. l, q. 19, a. l, c. Por. I, q. 82, a. l ;  De veritate q. 23, a l, ad 11 .  
111 s. th.  I ,  q.  19, a. 11. 
m S. th. I, q. 19, a l ,  ad 3. 
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dopuścić do udziału w Sobie"111• Altruizm woli Absolutu sprawia, 
że pragnie on upowszechnienia posiadanego dobra i dlatego dzie
li się nim powołując do istnienia świat stworzeń. Partycypuj ą 
one w dobru najwyższym Boga, dlatego kierują się ku niemu 
jako ostatecznemu celowi. Bóstwo, kochając wszelkie dobro, 
respektuje oczywiście hierarchię wartości. Dlatego kocha stwo
rzenia jako odbicie własnej dobroci, a więc nakierowane ku sobie. 
Bóg kocha stworzenia z kilku powodów: sam powołał je do istnie
nia, widzi w nich autentyczne dobro, w swej miłości pragnie 
każdego dobra114• 

Akwinata, charakteryzując wolę Bożą, wskazuje na jej efek
tywność. Choć wola Boża sama w sobie j est skutecznaltS, to jej 
realizacja uzależniona jest od przedmiotu. Jedne cele realizuje 
Bóg w sposób bezwzględny, inne jedynie warunkowo. .,Bóg 
uprzednio, bezwzględnie chce zbawienia wszystkich ludzi, nato
miast wtórnie, z uwzględnieniem okoliczności, stosownie do wy
mogów swojej sprawiedliwości, chce niektórych potępić"118• Efek
tywność woli Bożej dotyczy więc także wolnych czynów czło
wieka, co nie oznacza jednak determinizmu wykluczającego 
wolność woli. 

Przedmiotem woli Bożej jest bezpośrednio jedynie dobro, 
sam bowiem jest czystym dobrem. Jest jednak możliwe, że Bóg 
może ubocznie pragnąć zła fizycznego, np. jako kary wymaganej 
przez sprawiedliwość117• Nigdy natomiast Bóg nie pragnie zła 
moralnego jako takiego, może jedynie dopuszczać je118• Zagadnie
nie koegzystencji dobroci Bożej i zła wiąże się z ideą Opatrzności. 

Nieskończoność woli Bożej pozwala mówić o wszechmocy 
(omnipotentia) Boga. Bóg jest aktem czystym i czystym działa
niem, dlatego nie może istnieć w Jego naturze element możności 
pasywnej polegającej na przyjmowaniu doskonałości z ze
wnątrz1". Istnieje jednak w Absolucie możność aktywna, będąca 

113 S. th. I, q. 19, a. 2, c. 
m S. th. I, q. 19, aa. 4-5. 
m S. th. I, a. 19, aa. 8 i 10. 
116 S. th. I, q. 19, a. 6, ad l. 
111 s. th. I, q. 19, a. 9. 
11s S. th. I, q. 19, a. 12. 

119 S. th. I, q. 25, a. l, c. Por. I ,  q. 25, a. 2. 
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twórczą możliwością wytwarzania. Tak np. Bóg mógł stworzy:': 
świat, lecz nie musiał tego dokonać. Moc Boża jest nieskończona, 
podobnie jak nieskończona jest natura bóstwa. Bóg jest wszech
mocny, to znaczy może uczynić wszystko co zechce. Jedynym 

"ograniczeniem" jest absurd: dlatego nie może zmienić praw 
moralnych, uczynić koła kwadratowego, uznać za niebyłe urze
czywistnionych kiedyś rzeczy czy zdarzeń itp.uo. Wszystko, co nie 
jest wewnętrznie sprzeczne lub sprzeczne z odwieczną wolą 
Bożą, może być dziełem wszechmocy Boga. Fotwierdzeniem i rea
lizacją tego jest kreacja przygodnego świata. 

Kolejnym atrybutem operatywno-immanentnym Boga j est 
miłość. Choć filozoficzna koncepcja Bożej milości św. Tomasza 
z Akwinu jest dużo uboższa od teologicznej , to jednak również 
zasługuje na uwagę. Kładzie on nacisk na o rganiczne powiązanie 
sfery poznawczej ze sferą dążeniową, dlatego poznanie dobra 
wywołuje spontaniczny odruch ukochania go. "Pierwszym 
drgnięciem woli i każdej władzy pożądawczej j est miłość. ( . . .  ) 
W kimkolwiek przeto jest wola lub władza pożądania, musi 
w nim być i miłość; bo gdy usuniesz pierwsze, usuwa się i wszy
stko inne"m. Miłość jest naturalną kulminacją życia duchowego: 
poznanie wywołuje pragnienie dobra. Sredniowieczny myśliciel 
chrześcijański nie zawęził miłości do sfery emocjonalnej, lecz 
włączył ją w sferę umysłowego życia człowieka: intelektu i woli. 
Miłość nie jest samą kontemplacją, lecz wytrwałym poszukiwa
niem dobra. Jest ona także zjednoczeniem kochającego i przed
miotu miłoścP21• Dynamika miłości obejmuje takie przeżycia j ak: 
pragnienie, radość, bojaźń. Pragnienie dotyczy dobra jeszcze nie
obecnego, radość to cieszenie się dobrem posiadanym, lęk po
wstaje w wyniku możliwości utraty dobra lub w obliczu zagro
żenia złem, wreszcie gniew jest reakcją na opozycję dobra - zło. 
U podstaw tych wszystkich przeżyć znajduje się zawsze miłość. 

120 S. th. I, q. 25, aa. 3-5. 
m S. th. I, q. 20, a. l, c. 'Por. S. W i t e k, Charakter milości wedlug 

św. Tomasza z Akwinu, "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 19 {1962), z. 3, 
s. 67 - 79 ; S. K o w a l c z y k, Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, 
Warszawa 1979, s. 223 - 242. 

122 s. th. I, q. 20, a. l ad 3. 
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św. Tomasz jednoznacznie stwierdza, że do natury Bożej 
przynależy miłość. "W Bogu jest wola, zatem trzeba przyjąć 
w Nim istnienie miłości"111• Wola z konieczności kieruje się ku 
dobru, co jest równoznaczne z aktami miłości. Najdoskonalsza 
wola Boga nie może nie kochać dobra. Bóg jest więc bezsprzecz
nie miłością. Specyfika Bożej natury nie pozwala przenosić na 
Absolut wszystkich aspektów ludzkiej miłości, a więc także po
wiązania ze sferą emocjonalną11•. Ludzka miłość jest mało sta
bilna, łączy się z egzystencjalnym przeżyciem własnej niedosko
nałości, uwikłana jest w momenty smutku czy gniewu. Tego 
wszystkiego nie można przypisywać Bogu, u którego miłość jest 
bezinteresownym pragnieniem dobra. Miłość Boża nie zawiera 
więc uczuć pragnienia, lęku czy tym bardziej nienawiści111• 

Przedmiotem autentycznej miłości jest zawsze dobro: im ono 
jest wyższe, tym większa jest miłość. Pierwszorzędnym przed
miotem miłości Boga jest On sam: Jego dobro. Nie jest to powo
dowane rzekomym egoizmem Boga, lecz stanowi konsekwencję 
obiektywnej hierarchii dóbr. Dobro najwyższe z konieczności jest 
centralnym przedmiotem Bożej miłości. Jest to jednak zawsze 
miłość altruistyczna, obejmująca także świat stworzeń. "Bóg ko
cha wszystko, co istnieje. Czemu? Bo wszystko, co istnieje, właś
nie dlatego, że istnieje, jest dobrem. ( ... ) Miłość Boga wlewa 
i stwarza dobroć w rzeczach"lH. Akt stwórczy jest potwierdze
niem oraz urzeczywistnieniem Bożej miłości. Miłość Boga nie 
jest miłością pragnienia, gdyż jest On samą doskonałością i peł
nią bytu. Jest to więc miłość bezinteresowna: udziela się, nicze
go w zamian nie otrzymując. 

Miłość Boga jest odwieczna i uniwersalna, mimo to jest zróż
nicowana. Inaczej Bóg kocha istoty rozumne i nierozumne: 

t23 S. th. I, q. 20, a. l, c. 
12• S. th. I, q. 20, a. l, ad 1-3. 
us Bóg ma w nienawiści jedynie zło moralne (grzech), nigdy samego 

człowieka. Por. S. th. I, q. 20, a. 2, ad 4. Jan od św. Tomasza zwraca uwa
gę, że nienawiść Boga należy rozumieć jako wycofanie Jego milości stano
wiące konsekwencję zaniku dobra na rzecz zła. W każdym razie w takiej 
nienawiści zła nie ma np. pragnienia odwetu. 

ue S. th. I, q. 20, s. 2, c. 
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w pierwszym wypadku jest to miłość przyjaźni, w drugim "po
niekąd miłość pożądająca"m. Rozumne wolne istoty kocha Bóg 
dla nich samych, jestestwa nierozumne powołał do istnienia dla 
dobra osób. Bardziej więc kocha Bóg byty duchowe niż mate
rialne, istoty rozumne od pozbawionych umysłu. Preferowanie 
jednych stworzeń przed innymi, które Tomasz z Akwinu przy·· 
plsuje miłości Boga, nie jest podyktowane kaprysem Stwórcy. 
Bóg po prostu, kochając zawsze dobro, uwzględnia jego rang� 
i dlatego różnicuje swą miłość. "Zdanie 'Bóg troszczy się jedna
kowo o wszystkich' nie oznacza, że Bóg w swej trosce o wszyst
kich przydziela wszystkim jednakowe czy równe dobra, ale że 
wszystkim zarządza z jednakową miłością i dobrocią"128• 

Miłość Boga jest odwieczna, uniwersalna i całkowita, "gdyż 
wszystko kocha jednym i niezłożonym aktem woli"121• Jest to 
zarazem miłość nieskończona, niepodzielna i - dzięki powiąza
niu z atrybutem wszechmocy - niezwyciężona110• Filozoficzna 
koncepcja Bożej miłości znajduje wspaniałe dopełnienie oraz 
rozwinięcie w Obj awieniu. Stary i Nowy Testament ustawicznie 
mówią o Bogu jako osobowej miłości. Szczególnie często pisał 
o tym św. Jan Ewangelista, stwierdzając lapidarnie "Bóg jest 
miłością" (l J 4, 1 6)111• 

Skoro Bóg j est posiadaczem omawianych wyżej atrybutów, 
między innymi intelektu, woli i miłości, to niewątpliwie stanowi 
byt osobowy. Wniosek taki św. Tomasz wyraźnie formułuje, 
określając Boga jako najdoskonalszą osobę112• Oczywiście pojęcie 
osoby jest analogicznie rozumiane w odniesieniu do Boga i stwo
rzeń, dlatego ograniczeń ludzkiej osoby nie należy przenosić na 
Stwórcę. Kategoria "osoby", ujmowana sama w sobie, nie impli-

121 S. th. I, q. 20, a. 2, ad 3. 
128 S. th. I, q. 20, a. 3, ad l .  
129 S. th.  I, q.  20,  a.  3, c. 
130 S. th. I, q. 19, a. 6, c. 
131 Por. F. S a w l c k  i, Bóg jest m ilością, Kraków 1949 ; R. J o h a n n, 

Wiara, nadzieja, milość, Warszawa 1971. 
132 Hoc nomen persona de Deo dicatur; non tamen eodem modo quo 

dicitur de creaturis, sed excellentiori modo. S. th. I, q. 29, a. 3, c. Por. I, 
q. 29, a. 4, ad 4. 
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kuje żadnych braków: skończoności, potencjalności, przemijal
ności itp. Dlatego uznanie personalnej natury Boga nie jest róv-l
noznaczne z jego finityzacją czy temporalizacją. 

4. IDEE KREACJI I OPATRZNOSCI 

Działania Boże są dwojakie: immanentne i tranzytywne. Te 
ostatnie to przede wszystkim: akt stwórczy, zachowanie bytów 
przygodnych w istnieniu oraz opieka Boża nad światem. 

Teoria kreacjonizmu akceptowana przez św. Tomasza z Akwi
nu, pozwoliła mu na jednoznaczne dystansowanie się od wszel
kich form panteizmu. Wielokrotnie stwierdzał, że Absolut nie 
jest przyczyną materialną lub formalną świata, lecz jego Stwór
cą. W komentarzu do Sentencji czytamy: "[Bóg] nie j est naszą 
przyczyną materialną, jest On dla nas przyczyną sprawczą, 
celem i formą wzorczą, nie jest natomiast formą wewnętrzną ( ... ). 
Nie można bowiem powiedzieć, aby Bóg był naszą istotą lub 
substancją, lub czymś podobnym'0133• Bóg nie jest materialnym 
tworzywem świata ani też wspólnym dla wszystkich rzeczy istnie
niem. Gdyby bowiem tak było, to poszczególne elementy świata 
nie różniłyby się istotne od siebie, ale tworzyły wspólne suppo
sitium. Wielość rzeczy byłaby iluzją, gdyż wszystkie byłyby toż
same z Absolutem114• Monizm byłby nie do uniknięcia. 

Tomasz z Akwinu był ostrym krytykiem platońskiej teorii 
idei. Skoro nie ma idei j ako realno-gatunkowych bytów, to nie 
ma również ogólnego człowieka - poza jednostkowymi ludźmi. 
Podobnie nie ma ogólnego istnienia, które by trwało poza kon
kretnymi bytami. "Jeśliby Bóg był wspólnym istnieniem, Bóg 
nie byłby rzeczą istniejącą [realnie] ,  lecz istniałby tylko w inte
lekcie"185. Wówczas nie byłby jednak sobą, to jest istnieniem 
najwyższym i czystym aktem. Zresztą Absolut, stanowiąc 
"wspólne istnienie" świata, nie byłby naturą prostą. Przecież 

m I Sent., d. 18, q. l, a. 5, sol. 
13< C. G. I, c. 26. 
m Tamże. 
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partycypowałby w procesie przemian (powstawania i zaniku 
jednostkowych bytów), co sprzeczne jest z jego odwieczną i do
skonałą naturą. 

Jeżeli Bóg nie jest istnieniem wspólnym wszystkich rzeczy, 
to tym bardziej nie jest ich wewnętrzną formą. "Forma ciała 
nie jest samym istnieniem, lecz zasadą istnienia. Bóg jest samym 
istnieniem, a więc Bóg nie może być formą ciała"118• Chodzi 
oczywiście o substancjalną formę, będącą elementem składowym 
rzeczywistego bytu. Bóg jest natomiast formą wzorczą wszyst
kich rzeczy, ponieważ każdy byt jest dalekim odbiciem doskona
łości Bożej . 

Tomasz z Akwinu, wyjaśniając genezę przygodnego świata, 
sformułował i obszernie uzasadniał teorię kreacjonizmu. Aktu 
kreacji świata nie rozumiał jako partycypacji rzeczy w i d e a c h 
Bożych, lecz jako nadanie im realnego i s t n i e n i a111• Było to 
odejście od platonizmu i starogreckiego necesytaryzmu. Polski 
termin "stworzenie" nie jest jednoznaczny, może bowiem odno
sić się tak do czynności Boga, jak i jej wytworu. Oba znaczenia 
są wyróżnione w j ęzyku łacińskim, gdzie używa się dwu termi
nów: crecztio, creatura. Aktualnie chodzi o sprawczo-stwórcze 
działanie Boga. Najczęściej określa się akt stwórczy jako nadanie 
rzeczy istnienia z uprzedniej nicości podmiotowej (nie było rze
czy stwarzanej) i przedmiotowej (brak jakiegokolwiek podło
ża)118. Ten tradycyjny opis nawiązuje do wypowiedzi Akwinaty, 
Który uwypukla egzystencjalną funkcję aktu stwórczego, będą
cego w pierwszym rzędzie przeniesieniem rzeczy z nicości do 
istnienia118• Kreacja nie jest zmianą już istniejącej rzeczy, jej 
formowaniem czy doskonaleniem istniejącego tworzywa140• Punk
tem wyjścia aktu stwórczego jest nicość podmiotowa i przedmio-

13s c. G. l, c. 27. 
137 Por. De Ver., q. 21, a. 4, c. i ad 4; S. th. I, q. 44, a. 2; I, q. 104-105. 
138 Creatio es t productio rei ex nihilo sui et subiecti. Ch. B o y � r, 

Cursus Philosophiae, Paris 1937, t. II, s. 396. 
l:�S Creare est propris causare sive producere esse rerum. S. th. I, q. 

45, a. 6, c; por. I ,  q. 45, a. 2, c. 
14° C. G. II, c. 18 ; De Pot., q. 3, a. 2 ;  A. D. S e r t i l l a n g e s, L'idee de 

creation et ses retentissements en philosophte, Paris 1945, s. 43 nn. 
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towa. Stwórca nadaje bytowi istnienie, nie korzystając z żadnego 
tworzywalłl. 

Powyższe określenie kreacji nie oddaje wszystkich aspektów 
tego pojęcia. Jednym z istotnych rysów aktu stwórczego jest 
specyficzna relacja pomiędzy Stwórcą a stworzeniem: od strony 
Boga jest to relacja tylko myślna (stworzony świat niczego mu 
nie dodaje), od strony bytu przygodnego jest to relacja realnej 
zależności związana z otrzymanym istnieniem141• Pomiędzy nico
ścią a istnieniem jest ontologiczna "przepaść", przekroczenie któ
rej jest możliwe wyłącznie dla bytu dysponującego nieskończoną 
mocą sprawczą. Dlatego św. Tomasz akt stwórczy uznał za wy
łączną prerogatywę wszechmocnego Boga1••. Jestestwa stworzone 
są zdolne do sprawczego działania, zawsze jednak korzystają 
z istniejącego tworzywa. 

W interpretacji Tomaszowej koncepcja kreacji jest organicz
nie powiązana z filozofią bytu. Ta ostatnia stwierdza, że byt 
przygodny - a taki jedynie jawi się w kręgu ludzkiego doświad
czenia - jest "neutralny" wobec istnienia144• Istnieje realnie, 
lecz w swej naturze nie zawiera konieczności i autonomii istnie
nia. Tego rodzaju byt, niezależnie od czasokresu swego trwania, 
nigdy nie wyjaśnia przyczyny swej egzystencji. Każdy byt przy
godny jest posiadaczem istnienia, lecz nie jest w swej naturze 
istnieniem. Akt istnienia, realizując treść bytu, spełnia funkcję 
dynamiczną. Istnienie jest uniwersalną cechą wszelkiego bytu. 
Im jakiś skutek jest bardziej uniwersalny, tym bardziej uniwer·
salnej i potężnej domaga się przyczyny. Dlatego istnienie przy
godnego świata jest efektem stwórczej mocy Bogam. Działanie 
odpowiada zawsze sprawczej mocy każdego bytu. Skoro zatem 
jedynie Bóg istnieje dzięki swej naturze, to jedynie On może 

141 De Pot., q. 3, a. l, c. i ad 7 ;  q. 3, a. 3. 
m Creatio importat relationem praedictam cum novitate essendi. De 

Pot., q. 3, a. 3, ad 6. Por. C, G. II, c. 18. 
143 Producere autem aliquid finitum hoc modo ut nihil praesupponitur, 

est virtutis infinitae. S. th. I, q. 65, a. 3, ad 3. Por. C. G. II, c. 21.  
w S. th. I, q. 2, a. 3, tertia via; por. S. K o w a  l c z y  k, Argument 

z przygodności na istnienie Boga św. Tomasza z Akwinu, "Roczniki Filo
zoficzne" 21 (1973), z. l s. 29 - 46. 

t•s S. th. I, q. 45, a. 5, c. 
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stworzyć byt przygodny - nadając mu istnienie148• Byt przygod
ny nie może uczynić niczego, co przerasta jego możliwości on
tyczne. Skoro więc akt istnienia nie j est elementem jego natury, 
to nie może stać się on właściwą przyczyną sprawczą istnienia 
nowego bytu. Stworzenie przekazuje i współtworzy reahość no
wej generacji bytów, nie j est natomiast zdolne do s t w a r z a
n i a ich. 

Filozofia chrześcijańska, wyjaśniając pojęcie aktu stwórczego, 
nie odwołuj e się do kategorii czasu. Niektóre opisy kreacji po
dawane przez św. Tomasza z Akwinu zdają się wprowadzać 
element czasu, czego przykładem jest wypowiedź: "Stwarzanie 
nie jest niczym realnie różnym jak pewną relacją do Boga 
[związaną] z nowością istnienia"1ł7. Wyrażenie "nowość istnie
nia" należy jednak prawdopJdobnie rozumieć w sensie ontolo
gicznym, nie zaś kategorialno-chronologicznym. Chodzi mianowi
cie o ontyczną heteronomię bytów stworzonych, które istnienie 
otrzymują od Boga. Akt stwórczy nie był wydarzeniem hi3to
rycznym, rozgrywającym się w przestrzeni i czasie, lecz metafi
zycznym działaniem Boga. S wiat został stworzony z nicości ( e.r 
nihilo), co nie oznacza, iż musiał zostać stworzony po nicości 
(post nihilum)148• Zdaniem Akwinaty czasowy początek świata 
jest ewidentny dopiero dzięki Objawieniu, dlatego na bazie sa
mej filozofii trudno wykluczyć wiekuiste istnienie przygodnego 
bytu14". Chrześcijański myśliciel przeżywał jednak w tym przed
miocie pewne wahania150 W każdym razie potrzeba stwórczego 

145 Cum ( ... ) Deus sit ipsum esse per essentiam, oportet esse creatum 
sit proprius effectus eius. S. t h. I, q. 8, a. l,  c. ; por. S. A d a m c z y  k, De 
existentia substantiali in doctrina S. Thomae Aquinatis, Roma 1962, s. 153 -
168 ; t e n ż e, Bóg wlaściwą przyczyną sprawczą istnienia substancjalnego 
w nauce św. Tomasza z Akwinu, "Roczniki Filozoficzne" 8 (1 961), z. l, 
s. 70 - 87. 

147 Creatio nihil aliud est realiter quam relatio quaedam ad Deum cum 
novitate essendi. De Pot., q. 3, a 3, c. 

148 S. th. I, q. 46, a 2, ad 2. Por. H. D o l c h, Il ]irobleme dell'origine 
de! mondo e dell'uomo, w: L'ateismo contemporaneo, Torino 1970, t. I\', 
s. 163 - 185. 

149 S. th. I, q. 46, a. 2; Qu:dlib. XII, q. 6, a. 7 ;  A. D. S e r t i l l a n g e s, 
dz. cyt., s. 25 - 42. 

150 Dowodzi tego tekst Sumy teologicznej (I, q. 7, a. 4), gdzie Akwi-

11 - Wieki o Bogu 
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aktu Boga jest przede wszystkim konsekwencją braku bytowej 
autonomii widzialnego świata, natomiast długość jego trwania 
jest sprawą wtórną. Nawet ewentualne wiekuiste istnienie bytu 
przygodnego nie znajduje wyjaśnienia w jego naturze, gdyż 
zawsze byłoby to istnienie "z cudzego". 

W interpretacji Akwinaty, uznanie stwórczego działania Boga 
nie jest równoznaczne z uznaniem teorii okazjonalizmu podwa
żającej dynamizm naturalnych przyczyn funkcjonujących we 
wszechświecie. Przecież Bóg, j ako Pierwsza Przyczyna sprawcza 
każdego bytu, musi go ustawicznie podtrzymywać w istnieniu151• 
Działanie Boże, określane j ako creatio i conservatio in esse, wza
j emnie się dopełniają. Stworzenie, choć otrzymało istnienie, 
zawsze zachowuje status bytowy stworzenia. Mimo to może i po
winno współdziałać, odpowiednio do możliwości swej natury, 
w dziele finalizacji przyrody. Bóg jest pierwszą przyczyną istnie
nia świata, przyczyny naturalne ("drugie") wpływają na kieru
nek przekształceń zachodzących w przyrodzie152• "Bóg jest przy
czyną wszelkiej czynności, o ile daje moc działania, zachowuje 
w istnieniu, kieruje do działania, i o ile wszelka inna moc działa 
jego mocą. A gdy powiążemy to z tym, że Bóg jest własną mocą, 
i że istnieje wewnątrz każdej rzeczy - nie jako część jej istoty, 
ale jako podtrzymujący w istnieniu, to wynika z tego, że On 
sam w każdym działającym czynniku bezpośrednio działa, nie 
wykluczając działania woli (człowieka) i natury"158• 

Bóg dokonał inicjalnego aktu stwórczego: z nicości utworzył 
byty przygodne, nadając im zarazem dynamiczną naturę. Bóg 
jest uniwersalną i pierwszą przyczyną, lecz nie jest aktualnie 
przyczyną jedyną. Stworzenia w swej wielokierunkowej aktyw
ności nie są konkurentami Boga, lecz wykonawcą Jego woli i swe
go bytowego powołania. Dynamika przyczyn naturalnych jest 
w pełnej zgodności z chrześcijańską interpretacją kreacjonizmu. 

nata uzasadnia! niemożliwość aktualnej nieskończonej ilości, a więc po
średnio także niemożliwość wiekuistości materialnego świata. 

tu C G.  II, c. 65 i 67 ; De Pot., q. 3, a. 7.  

m II Sent., d. 15, q. l, a. 2. 
tu De Pot., q. 3, a. 7, c. Por. S. A d a m c z y  k,  Udzial stworzenia w po

wstawa11iu naturalnym istnie11ia substancjalnego, "Roczniki Filozoficzne" 
9 (1961), z. l, s. 101 - 1 17. 
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W myśl tej teorii akt stwórczy Boga jest finalizowany przez sa
me stworzenia, dotyczy to głównie istot rozumnych - ludzi. Ce
lem stworzeń jest działanie, dlatego w ich naturze zawiera się 
dynamizm sprawczym. Aktywność stworzeń i ciągły progres 
świata nie zmienia jednak bytowego statusu świata, który jest 
ciągle rzeczywistością przygodną. 

Wyjątkową pozycję w świecie zajmuje człowiek, zespalający 
w swej osobowości elementy materialne i duchowe. W interpre
tacji chrześcijańskiej człowiek, stanowiący "obraz i podobieństwo" 

Boga, nie jest wytworem naturalnych sił przyrody. św. Tomasz 
z Akwinu, mając na uwadze duchowy wymiar człowieka, uznał 
potrzebę bezpośredniego aktu stwórczego155• Jest to stanowisko 
powszechnie przyjmowane w nauce Kościoła. Papież Pius XII, 
uwzględniając dorobek współczesnych nauk przyrodniczych, w en
cyklice Humani generis (nr 36) dopuścił możliwość powstania ludz
kiego ciała drogą ewolucji z ciała zwierzęcego. Papież potwier
dził jednak fakt bezpośredniej kreacji ludzkiej duszy przez Boga. 

Ważnym elementem koncepcji Boga św. Tomasza z Akwinu 
jest idea Bożej opatrzności. W idei tej wyróżnił trzy komponenty: 
przewidywanie, ukierunkowanie oraz troskę o świat. Przewidywa
nie (providere) jest właściwe już człowiekowi, który - w oparciu 
o pamięć rzeczy przeszłych i zrozumienie teraźniejszych - stawia 
hipotezy dotyczące przyszłości. Przewidywanie jest integralną 
częścią cnoty roztropnoścP51• Opatrzność Boża implikuj e fakt prze
widywania, który odnosimy do Boga w sensie analogicznym. Bóg, 
dzięki swej wszechwiedzy i mądrości, zna doskonale przyszłość 
świata i wszystkich jego elementów składowych (gatunków, jed
nostek). Drugim funktorem opatrzności jest fakt, że Bóg - jako 
sprawcza przyczyna świata - ukierunkował wszystkie byty do 
właściwych im celów. Nakierowanie jestestw ku celom uznał 
św. Tomasz za istotny element Bożej opatrzności, akcentując to 
w swej definicji Bożej opieki nad światem157• W idei opatrzności 

1114 Operatio est finis rei creatae. S. th. I, q. 105, a. 5, c. Por. H. V o 1 k, 
Schopfungsglaube und Entwicklung, M linster 1958, s. 13 - 20. 

155 C. G. II, c. 87. 
1ss S. th. I-II, q. 49, a. 6, ad l. 
157 Ipsa igitur ratio ordinis rerum in finem providentia in Deo nami

natur. S. th. I, q. 22, a. l, c. 
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zawierają się dwa istotne elementy: sfera odwiecznych planów 
i zamierzeń umysłu Bożego (ratio ordinis), oraz realizacja tych 
zamierzeń dokonywana etapowo w historii świata (executio ordi
nis)158. Opatrzność, wskazująca bytom właściwe im cele i zape w
niająca ich realizację, jest konsekwencją dobroci BJga troszczą
cego się o stworzony przez siebie wszechświat. 

Idea Bożej opatrzności była nie tylko akceptowana, lecz także 
uzasadniana przez Toma.>za z Akwinu. Odwołał się do dwu za;ad
niczych argumentów: faktu kreacji świata oraz teorii finalizmu. 
Bóg, ostateczna przyczyna wszelkich bytów, j eost dawcą tak istnie
nia jak dobram. Dobrem każdej rzeczy jest między innymi na
kierowanie do określonego celu. Bóg, stwarzając świat, posiadał 
w swym umyśle wizję całości - łącznie z układami różnorodnych 
relacji .  Wszechświat jest dziełem wszechmocnego i rozumnego 
Sprawcy. Każdy twórca, nawet człowiek, posiada ideę wzorczą 
swego dzieła. W umyśle Bożym istniały odwiecznie idee wzorcze 
w.>zystkich bytów, dlatego zarówno akt stwórczy jak opatrzność 
Eą realizacją wiekuistych zamysłów Boga. Opatrzność Boża jest 
kontynuacją i dopełnieniem inicjalnego stworzenia świata z ni
cości. 

Następny argument, jakim św. Tomasz dowodził istnienia 
opatrzności Bożej, opiera się na przekonaniu o finalistycznym cha
rakterze rzeczywistości160• Teoria opieki Stwórcy nad światem 
implikuje ukierunkowanie bytów ku określonym celom, dlatego 
przeciwnicy finalizmu kwestionują opatrzność. Akwinata w pole
mice z antyfinalistami wyrażnie stwierdza, że przypadek nie mo
że być uznany za "konstruktora" struktur przyrody. Struktury te 
posiadają charakter ewidentnie celowy, dlatego należy uznać ary
stotelesowską za3adę: dzieło natury to dzieło inteligencji. Celo
wość jest r iemożliwa bez ingerencji stwórczego Rozumu, to jest 
Boga. Taka zaś konkluzj a dowodzi istnienia opatrzności, ponieważ 
Bóg - istota wszechmocna i najlepsza - stworzonego przez sie
bie świata nie mógł pozostawić włas:1emu losowi. 

m S. th. I, q. 22, a. l,  ad 2. 
!59 S. th. I, q. 19, a. 4; I, q. 22, a. l ,  ad l ;  J. L i p s k i , Extensio provi

dentiae dh•inae et applicatio spiritualis secundum S. 'l'homam Aquinatem, 

Romae 1957, s. 25 - 29. 
!CO S. th. l, q. 2, a. 3 ;  C. G. III, c. 64 ; De VeT., q, 5, a. 2. 
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Św. Tomasz podjął również zagadnienie zakresu Bożej opieki 
nad światem. Przeciwstawił się mi imalistycznej koncepcji opa
trzności Bożej (m.in. Mojżesza Majmonidesa),  uznając jej pow
szechny charakter. Opatrzność kieruje wszystkimi bytami jedno
stkowymi, choć w różnorodny sposób, np. światem zwierzęcym 
poprzez funkcjonowanie naturalnych instynktów181• Akwinata roz
różnił dwojaką opatrzność: ogólną i specjalną. Pierwsza obejmuje 
całość świata, łącznie z bytami pozbawionymi świadomości. Opa
trzność specj alna dotyczy stworzeń rozumnych, tj . ludzi162• Opieka 
Boża nad światem może realizować się na dwojakiej drodze: zwy
czajnej i nadzwyczajnej. Opatrzność zwyczajna przejawia się 
w naturalnej aktywności stworzeń, prawach przyrody, funkcjono
waniu instynktów itp. Opatrzność nadzwyczajna dokonuje się 
w wyniku zastosowania przez Boga środków specjalnych, np. po
przez cuda. 

Świat pozaludzki jest rządzony prawami przyrody, mającymi 
na względzie głównie dobro gatunku. Inny c!1arakter posiada opa
trzność Boża w odniesieniu do człowieka, gdyż jej celem jest do
bro tak gatunku jak jednostek - poszczególnych ludzi. Człowiek 
podlega ogólnym prawom przyrody, równocześnie jednak jest za 
nią współodpowiedzialny i zobowiązany do kierowania nią. To
masz z Akwinu, akcentując wyjątkową rolę człowieka w planach 
opatrzności, odwołał się do porównania. Celem armii jest zwyci�
stwo, natomiast celem służb pomocniczych jest dobro żołnierza. 
Ludzkość w dziejach świata odgrywa rolę szczegół ą, dlatego Bóg 
czuwa nad każdym człowiekiem163• Człowiek jest niezniszczalny 
w swej jednostkowej osobowości, otrzymując od Boga własny cel 
i sens istnienia. Opatrzność Boża kieruje więc tak dziejami ludz
kości j ak losami każdego człowieka10'. 

św. Tomasz, uwypuklając szczególny charakter Bożej opieki 
nad człowiekiem, apelował zarazem o aktywną postawę współ
pracy z Bogiem. Ludzka osoba jest nie tylko przedmiotem, ale 
i podmiotem w realizacji odwiecznych planów Bożej opatrzności. 

m C. G. III, c. 75. 
m S. th. I ,  q. 22, a. 4; l,  q. 103, a. 8. 
163 C. G. III, c. 1 12. 
164 C. G. III, c. 113. 
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Bóg, obdarzywszy człowieka atrybutami rozumności i wolności, 
nie zapomina o nich w rządach swej opatrzności. Nie odbiera czło
wiekowi jego wolności i samostanowienia, lecz właśnie zobowią
zuje do ich wykorzystania11a. Stwórca opiekuje się ludźmi jako 
istotami rozumnymi, zdolnymi do aktywnego budowania własnego 
życia i odpowiedzialnymi za swe czyny. Dlatego opieka Boża nad 
człowiekiem, choć niewątpliwa, nie jest równoznaczna z jego 
obezwłasnowolnieniem. Człowiek nie jest pasywnym przedmio
tem decyzji Boga, lecz powołany jest do współdecydowania o wła
snych losach. Rozumność i wolność pozwala człowiekowi na współ
uczestniczenie w rządach Bożej opatrzności kierującej światem. 

W idei opatrzności Bożej rozróżniony został dwojaki aspekt: 
płaszczyzna odwiecznych zamierzeń Bożych oraz faktyczna reali
zacja tych planów. Bóg, pierwsza przyczyna sprawcza wszystkie
go, w realizacji swej opieki nad światem posługuje się przyczy
nami sprawczymi drugimi - stworzeniami. Tak więc Stwórca 
"kieruje bytami niższymi poprzez byty wyższe; nie w wyniku 
braku mocy, ale z bogactwa swej dobroci, dzięki której udziela 
stworzeniom zaszczytu przyczynowania"168• Przyczynowość werty
kalna "Bóg - świat" koegzystuje z przyczynowością horyzontal
ną "stworzenie - stworzenia". Ontyczna zależność stworzeń od 
Boga nie wyklucza względnej autonomii bytów przygodnych, 
wśród których są szczególnie aktywne istoty rozumne. Człowiek 
jest współpracownikiem Boga w kierowaniu i opiece nad świa
tem187. Na tym polega jego godność, zarazem zaś wielka odpowie
dzialność wobec świata, samego siebie i Boga. 

Zarysowana koncepcja Boga św. Tomasza z Akwinu idzie po 
linii jego intelektualizmu, dlatego eksponuje ontologiczne atry
buty natury Bożej . Bóg to przede wszystkim pełnia bytu, udzie
lającego się poprzez kreację stworzeniom. Stwórca jest bytem oso
bowym, kierującym się w swej aktywności miłością. Akwinata 
był człowiekiem głębokiej wiary, dlatego jego wizja Boga zespala 
elementy filozoficzne z teologicznymi. Fakt ten nie podważa jed-

1ss S. th. I, q. 83, a. l, ad 3; C. G. III, c. 113. 
1ca S. th. I, q. 22, a. 3, c. 
167 C. G. III, c. 79. 
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nak epistemologiczno-metodologicznej autonomii jego filozoficz
nej refleksji o Bogu. 

Filozoficzny traktat o naturze Bożej, jaki zarysował św. To
masz, jest zapewne doktrynalnie najpełniejszy i logicznie najbar
dziej zwarty w historii ludzkości, a przynajmniej filozofii Zacho
du. Sredniowieczny myśliciel chrześcijański syntetycznie zespolił 
dwa nurty: greckiej metafizyki akcentującej ontologiczne atrybu
ty Boga oraz biblijnej refleksji eksponującej personalne Jego 
przymioty. Z tradycji platońskiej zapożyczył teologię negatywną, 
dopełnieniem której była teologia pozytywna i teologia eminen
cjalna inspirowana przez Objawienie. Biblijny opis człowieka jako 

"obrazu Bożego" wychodził poza ontologiczną optykę Boga, toru
jąc drogę ku bardziej personalnemu ujmowaniu tajemnicy Bożej 
natury. Nie było to równoznaczne z psychologizacją czy choćby 
antropologicznym profilem filozofii Boga autora Sumy teologicz
nej. 

Filozoficzny Absolut Tomasza z Akwinu, dzięki wyeksponowa
niu takich atrybutów jak poznanie, wolność, miłość, opatrzność 
i życie, mógł być przedmiotem religijnej adoracji. Odnosi się cza
sem wrażenie, że przejście od metafizycznej do religijnej optyki 
dokonywało się nazbyt pospiesznie. Charakterystycznym tego 
przykładem są końcowe fragmentu pięciu "dróg", gdzie znajdu
jemy identyfikację Bytu Koniecznego i Pierwszej Przyczyny 
z osobowym Bogiem. W myśli Akwinaty zachodzi zaskakująca 
opozycja: jego motywacja istnienia Boga posiada charakter wy
łącznie kosmologiczno-ontologiczny, natomiast filozoficzny trak
tat o naturze Bożej w większym stopniu uwzględnia elementy an
tropologiczno-personalne. 

Wgłębiając się w pisma św. Tomasza, dostrzegamy jego teorio
poznawszy optymizm. Jako chrześcijanin uznał obecność grzechu 
pierworodnego w naturze ludzkiej, mimo to dostrzegł możliwość 
filozoficznego poznania Boga: Jego realności i częściowo także 
natury. Zło upadku nie zniszczyło w człowieku jego nakierowania 
ku Bogu: tak umysłowego jak osobowego. Dzięki temu ludzka 
osoba jest zdolna odczytać swoje przeznaczenie, odkrywając per
spektywę napotkania pełni Bytu i osobowej Miłości. 
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VII. SW. BONAWENTURA: 
BOG - WIEKUISTĄ MIŁUJĄCĄ WSZECHMOCĄ 

W klasycznej myśli chrześcijańskiej Sredniowiecza istniało 
wiele nurtów teologiczno-filozoficznych. Dwa z nich były bez
sprzecznie najbardziej żywotne: arystotelesowski i franciszkań
ski. Pierwszy reprezentował św. Tomasz z Akwinu, drugi nato
miast Jan Fidanza zwany Bonawenturą (1217 - 1274)1• Choć 
nawiązywał on do tradycji perypatetyckiej, to jednak prefero
wał myśl biskupa Hippony. Dał temu wyraz, pisząc: "Wśród 
filozofów Platonowi dane było Słowo mądrości, Arystotelesowi 
zaś słowo nauki. Tamten patrzył głównie ku górze, ten zaś na 
dół. Natomiast oba Słowa, zarówno dar mądrości jak i dar nauki, 
otrzymał od Ducha świętego Augustyn"1• Lektura pism św. Bo
nawentury potwierdza fakt częstej inspiracji myślą augustyńską8• 
Obu łączy pokrewna koncepcja filozofii: różnej od teologii, ale 
ściśle z nią współdziałającej i koncentrującej uwagę na Bogtt. 

Problematyka natury Bożej jest omawiana niemal we wszyst
kich pismach franciszkańskiego myśliciela. Tym niemniej filozo
ficzny aspekt zagadnienia najczęściej był podejmowany w I to
mie Komentarza do Sentencji, traktacie De mysterio Trinitatis 
oraz Breviloquium. 

1 E. l.  Z i e l i ń s k i, Bonawenturiańskie kalendarium, w: św. Bona
wentura. Życie i myśl (red. S. C. Napiórkowski i E. I Zieliński), Niepo
kalanów-Warszawa 1976, s. 31 - 38. 

2 Christus unus Magister, Sermo 4, 19; t. V, s. 572. Dzieła św. Bona
wentury cytowane są według wydania: Opera omnia ... edita cura et 
studto PP. Collegii a S. Bonaventura ad Clo.ras Aquas (Quaracchi), t. I - X, 
1882 - 1902. 

3 Bonawentura ponad dwa tysiące razy odwoluje się do św. Augustyna. 
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l. MOZLIWOSC FILOZOFICZNEJ TEOLOGII 

Próba zarysowania bonawenturiańskiej koncepcji Boga wy
maga uprzedniego rozstrzygnięcia istotnego pytania: czy u śred 
niowiecznego augustynika można mówić o filozofii j ako autono
micznym typie poznania? Poglądy historyków filozofii w tej 
sprawie są zróżnicowane. Etienne Gilsan utrzymuje, że Bona
wentura kwestionował zasadniczo autonomię teologii naturalnej . 
Dotyczy to zwłaszcza sytuacji człowieka po grzechu pierworod
nym. Francuski autor odwołał się do tekstu średniowiecznego 
myśliciela, w którym tenże przestrzega przed nadmiernym za-
ufaniem pokładanym w filozoficznym poznaniu Stwórcy'. Gilsan 
sądzi również, że Bonawentura przyj mował teorię natywizmu 
w odniesieniu do szeregu pojęć - w tym także poj ęcia Boga. 
Konsekwencją tego miało być uznanie samooczywistości istnienia 
Boga'. Dlatego wszelkie argumenty teodycealne, jakie omawiał, 
faktycznie posiadały charakter aprioryczny: wyjaśniały jedynie 
to, co od początku zawierało się implicite w ludzkiej świadomo
ści. Ostatecznie więc u św. Bonawentury można mówić jedynie 
o filozofii heteronomicznel. 1, ' 

Zagadnieniem charakteru filozofii bonawenturiańskiej zain
teresował się również Fernand Van Steenberghen, który rozgra
niczył jakby questio iuris i questio facti. Faktyczny system oma
wianego myśliciela określił jako "arystotelizm eklektyczny i neo-
platoński poddany w służbę teologii augustyńskiej"7• Lowański 
profesor nie dostrzegł ściśle filozoficznej argumentacji za istnie
niem Boga, lecz jedynie "franciszkański sentyment obecności 

4 Quf confidit in scientia philosophica et appretiatur se propter hoc 
et credit se esse meliorem, stultus factus est, scilicet quando per istam 
scientiam sine ulteriori lumine credit se apprehendere Creatorem. De donis 
Spiritus Sancti ; t. V, s. 475. 

5 E. G i l s o n, La philosophie de saint Bonaventure, Paris 1971!, 
s. 101 - 118. 

6 Tamże, s. 94 - 100. 
7 F. Van S t e e n b e r  g h e n, Sig er de Brabant, Louvain 1942, t. II, 

b. 464; por. s. 446 - 464. 
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Boga w naturze"8• Równocześnie Steenberghen przyznał, że 
Bonawentura widział w filozofii wiedzę racjonalną i autonomicz
ną. Teoretyczne deklaracje nie znalazły jednak konsekwentnego 
potwierdzenia w praktycznym uprawianiu autonomicznej filozo
fii, gdyż średniowieczny augustynik był przede wszystkim teolo
giem. Dlatego jego filozofię należy dopiero zrekonstruować, 
uwalniając ją od kontekstu analiz teologicznych8• 

Istnieje jeszcze inna interpretacja św. Bonawentury, uzna
jąca u niego teoretyczne i praktyczne istnienie filozofii. Trafnie 
zwraca się uwagę na fakt, że był on świadomy gnozeologicznej 
odrębności filozofii i teologiP0• Odrębność nie jest jedna�{ równo
znaczna z izolacją, dlatego pełne zrozumienie ostatecznego celu 
człowieka wymaga kooperacji obu typów poznania. Leon Veut
hey, uznając autonomię filozofii w uj ęciu Bonawentury, pod
kreśla jej "chrześcijański" profil11• 

Ostatnia z referowanych interpretacji najwierniej oddaje po
stawę św. Bonawentury. Posiadał on świadomość teoriopoznaw
czej odrębności filozofii, dostrzegając jej swoisty przedmiot oraz... 
własne metody badawcze. Wskazuje na to następująca definicja: 
Scientia philosophica nihil aliud est quam veritatis ut scrutabilis 

notitia certa11• Filozofia jest krytycznym poznawaniem prawdy, 
dającym ostatecznie wiedzę pewną. Różni się ona od teologii, 
która także jest poznaniem pewnym ale oparl:ym na Obj awieniu. 
Filozofia bazuje na refleksji umysłu -ludzkiego, 1eologia na auto
rytecie objawiającego się Boga13• 

8 F. Van S t e e n b e r  g h e n, Aristote en Occidente. Essais philo
sophiques, Louvain 1946, s. 145. 

9 La philosophie au XIII• siecZe, Louvain 1966, s. 216 - 219. 
1° C. M. B a i I I  a r  g e o n, L'etablissement de la Transcendance chcz 

saint Bonaventure, Paris 1951, s. 142 - 147, 233 - 250 ; P. R o b e r  t, Le 
problcme de la philosophie bonat>enturieT;ne, "Laval theologique et philo
sophique" 6 (1950), s. 145 - 163. 

11 L. V e u t h e y, Filozofia chrześcijańska św. Bonawentury, w: Z fi
lozofii św. Augustyna i św. Bonawentury, Warszawa 1980, s. 264 - 277. 

12 De donis Spiritus Sancti 4, 5 ;  t. V, 474. Por. Scientia theologica est 
veritatis ut credibilis nctitia pia. Tamże. 

13 Quod credimus detJcmus auctoritati, quo intelligimus rationi. Bre
viloquium l, l, t. V, 210. 
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Bonawentura nie tylko uznaje autonomię filozoficznego po
znania, lecz także omawia jego przedmiot. Jest nim byt, jego 
kategorie oraz atrybuty14• Choć nie analizował bliżej problema
tyki bytu jako bytu - w odróżnieniu od Tomasza z Akwinu, to 
jedna:< można u niego dostrzec wyraźnie zarysowaną koncepcj ę 
bytu15• Doktor Seraficki unikał analiz spekulatywnych, koncen
trując uwagę na konkretnych formach bytu. Za punkt wyjścia 
metafizyki uznał jednostkowe byty stworzone, a za punkt doj
ścia byt absolutny18• Takim bytem jest Bóg ujmowany jako osta
teczna przyczyna sprawcza, wzorcza i celowa wszystkich bytów. 
Metafizyka jest więc nauką o dwu typach bytu: stworzeniach 
i Bogu, charakteryzując ich wzajemne relacje. Metafizyk, poszu
kując pierwszej przyczyny sprawczo-wzorczej widzialnego świa
ta, nie odwołuje się do Objawienia . Charakterystyczne, że Bona
wentura - powołując się na św. Pawła - fakt istnienia Boga 
uznał za prawdę fundamentalną oraz uprzednią względem prawd 
obj awionych17• Tak więc niewątpliwie średniowieczny augustynik 
uznawał możliwość filozoficznego poznania BJga. 

Uznanie epistemologicznej autonomii filozofii nie było jednak 
równoznaczne z uznaniem jej wystarczalności w realizacji osta
tecznego celu człowieka. Poznanie naturalno filozoficzne jest po
trzebne, lecz stanowi jedynie cząstkę życia człowieka w jego 
drodze ku Bogu. Dlatego św. Bonawentura przestrzegał przed 
jednostronnym czy nadmiernym zafascynowaniem się filozofią. 
Pisał mianowicie: "Przyjąwszy, że człowiek posiada wiedzę na
turalną i filozoficzną, która sięga aż do pierwszych przyczyn, 
i że człowiek doszedłszy do tego punktu, zatrzyma się, należy 
stwierdzić, iż jest niemożliwością, żeby nie zbłądził, chyba że 
zostanie wsparty światłem wiary, to znaczy, że uwierzy w Boga 
w Trójcy jedynego ( . . .  ) Jeśli myślisz inaczej, twoja wiedza 
o Bogu jest fałszywa ( . . .  ) Dlatego nauka ta wprowadziła w błąd 
filozofów, którzy nie posiadali światła wiary"18• 

u In Hexaemeron l, 13 - 14 ;  t. V, 331. 
15 Por. L. de M e r  c i n, Notes sur Ze probleme de l 'etre sel�n saint 

Bonaventure, "Etudes Franciscaines" 12 (1961), s. 2 - 16. 
a In Hexaemeron l, 13; t. V, 331. 
17 De mysterio Trinitatis l, l ;  t. V, 51 .  
I B  De donis Spiritus Sancti 4, 1 2 ;  t .  V,  476. 
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Wypowiedź, choć niezwykle ostra, nie dezawuuje autonomii 
filozoficznego poznania, lecz wskazuje jedynie na jego niewystar
czalność przy rozpatrywaniu problematyki Boga - zwłaszcza 
Jego natury. Bonawentura poddał ostrej krytyce racjonalizm fi
lozoficzny, nie zaś filozofię jako taką. Dlatego kontrowersyjne 
jest stanowisko E. Gilsona, który w cytowanej wypowiedzi widzi 
potwierdzenie nieuchronnego powiązania filozofii z doktrynalny
mi błędamiu. Tekst tego nie sugeruje. Myśliciel średniowieczny 
stwierdził tylko, że filozofia może stać się okazją do błędu -
okazją ale nie przyczyną". Nie należy więc zacierać różnorodno
ści poznania filozoficznego i teologicznego. Każde z nich posiada 
swą wartość. Rozróżnienie filozofii i teologii nie może jednak 
przekształcić się w ich izolację, która jest szkodliwa dla obu 
typów poznania. Filozofia umożliwia poznanie niepowątpiewalne 
realności Boga, nie jest natomiast zdolna do uchwycenia taJem
nic wiary, m.in. prawdy o Trójcy Świętej. 

Camille Berube, wyjaśniając antymetafizyczny ton niektó
rych wypowiedzi św. Bonawentury, odwołuje się - słusznie -
do ówczesnej sytuacji historycznej. Wypowiedzi takie szczególnie 
często pojawiają się w Collationes in Hexaemeron, gdzie zawiera 
się ostra polemika z niektórymi arystotelizującymi filozofami 
ówczesnych czasów. Należał do nich Roger Bacon, franciszkanin, 
podwładny Bonawentury11• Duch ówczesnych sporów filozoficz
nych był powodem gwałtownego tonu, z jakim generał franci
szkanów pisał o granicach ludzkiego umysłu. Dotyczy to również 
poznania filozoficznego. 

Bonawenturiańska filozofia podejmuje dwa centralne proble
my: poznawalności istnienia Boga oraz natury Bożej. Pierwszy- -
z nich nie jest przedmiotem tej pracy, dlatego zasygnalizowany 
zostanie skrótowo. Średniowieczny augustynik nie głosił bynaj
mniej, wbrew sugestiom Gilsona22, ontologizmu czy samooczywi-

19 E. G i l s o n, La philosophie de sa in t Bona venture, s. 94 nn. 
20 Stultus factus est omnis homo a scientia sua, scilicet occaslonaliter, 

non causa liter. De donis Spiritus Sancti 4, 12 ; t. V, 475. 
21 C. B e r  u b f, Redukcja nauk do teologii wedlug Rogera Bacona 

i św. Bonawentury "Collationes in He:raiimeron", w :  Sw. Bonawentura, 
s. 247 - 263. 

•• E. G i l s o n, La philosophie . .. , s. 101 - 118. 
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stości__!stnienia Boga. W jego pismach można wyrozmc kilka 
typów uzasadnień realności Boga, wśród nich znajdują się tak 
argumenty aprioryczne jak aposterioryczne". Argumentem aprio
rycznYm jest reinterpretowany dowód ontologiczny św. Anzelma. 
Do- argumentów aposteriorycznych należą argumenty antropolo
giczny i kosmologiczny". 

Niewątpliwie omawiany myśliciel niejednokrotnie odwoływał 
się do oczywistości faktu istnienia Boga, lecz oczywistość rozu
miał szeroko, wyróżniając oczywistość bezpośrednią czyli anali-\ tyczną oraz oczywistość pośrednią rozumowania dyskursywne
go25. OstatnL.typ pewności iest związany z argumentacją opartą 
na zasadzie przyc�ynowości, mianowicie Bóg jest uchwytny jako j 
.,Stwprca i. przyczyna stworzeń"11• Trudno kwestionować jednak_! 
istnienie kontrowersyjnych wypowiedzi u św. Bonawentury, któ
rych sens literalny zdaje się potwierdzać zarzut ontologizmun. 
Prawdopodobnie należy je wyjaśnić w kontekście teorii ilumina
cji i egzemplaryzmu. Bonawentura uznawał ustawiczny wpływ 
Boga, jako- najwyzszej prawdy oświecającej, na ludzki umysł. 
Nie oznacza to jednak, aby Bóg był bezpośrednim i pierwszym 
przedmiotem ludzkiego poznania28• 

Istnienie Boga stanowi dla św. Bonawentury problem bez
sprzecznie filozoficzny. Bardziej skomplikowany jest problem 
poznania natury Bożej na drodze analiz filozoficznych. Istnieją 
wypowiedzi, które zdają się to kwestionować: wiemy "czy" Bóg 
istnieje, nie umiejąc odpowiedzieć na to "czym" jest20• Dzieje 

23 Por. B. R o s  e n m o I I  e r, ReligiOse Erkenntnis nach Bonaventura, 
Miinster 1925, s. l - 92; G. N i e d d u, II probleme d t Dio in S. Bonaven
tura, Cagliarl 1959 ; T. C. N i e z g o d a, Poznanie i jego drogi do Boga 
wedlug św. Bonawentury, w :  Sw. Bonawentura, s. 109 - 131. 

24 S. K o w a  l c z y  k, Problem filozoficznych uzasadnień istnienia Boga 
u św. Bonawentury, w :  Sw. Bonawen tura, s. 132 - 153. 

25 Sed divini esse veritas est evidens et in se et in probando. I Sent. 
8, l, l, 2 ;  t. I, 155. 

�� I Sen t. d. 3, p. l ,  a. u n., q. 2; t. I, 72. 
27 Idem est principium essendi et cognoscendt. In Hexai!meron l,  13, 

t. V, 331. 
28 Ph. B o h n e r  - E. G i I s o n, Historia filozofii chrześcijańskiej, 

Warszawa 1962, s. 480. 
29 Intellecfus autem noster deficit in cognitione divinae veritatis 
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ludzkiej myśli świadczą także, że błędna koncepcja Bożej natury 
była powodem zakwestionowania realności Ab.mlutu. 

Tego rodzaju stwierdzenia Doktora Serafickiego nie podwa
żają filozoficznego opisu natury Bożej. Istnieje wiele jego wypo
wiedzi, w których nawiązuje do dychotomicznego podziału teo
logii na negatywną i pozytywną. Teologia negatywna wyklucza 
z natury bóstwa cechy związane z materią, implikujące skończo
ność i potencjalność. Teologia pozytywna natomia.:;t wskazuje na 
możliwość przejścia od pozytywnych atrybutów stworzeń do 
Boga30• Oczywiście pozytywne opisy Bożej natury nie mogą być 
jednoznaczne, dlatego wszelkie pojęcia należy rozumieć analo
gicznie''. 

Bonawentura, idąc śladem św. Augustyna, wyróżnił kir{a 
stopni poznania Boga. Pierwszy z nich polega na odnalezieniu 
ś l a d ó w Boga w świecie materialnym, drugi związany je3t 
z odkrywaniem o b r a z u Boga w ludzkiej osobie_, trzeci i ostat
ni zaś inicjowany jest przez mistyczne doświadczenie łaski82• Po
znanie Ab.:;olutu poprzez stworzenia, jak świadczą liczne teksty 
średniowiecznego augustynika, umożliwia zaczątkowe poznanie 
jego natury. Człowiek wznosi się poprzez byty stworzone ku 
Bogu11• Choć św. Bonawentura preferował teologię negatywną14, 
to jednak korzystał również z teologii pozytywnej . Desygnatem 
pozytywnych pojęć są doskonałości istniejące realnie w Bogu, 
chociaż poznane przez nas w stworzeniach. Porządek ontyczny 
nie idzie w parze z gnozeologicznym, ponieważ "nazwy są prze
noszone ze stworzeń na Boga", mimo iż ich desygnat w Nim 
istniał najpierw35• Pozytywne doskonałości w Bogu istnieją for
malnie i w stopniu najwyższym, w stworzeniach zaś jedynie 
wtórnie i cząstkowo. 

quantum ad cognitionem 'quid est', tamen non deficit quantum ad cogni

tionem 'si est'. I Sen t., d. 8, p. l, a. l ; t. I, 154. 

3o In Hexaiimeron 2, 33; t. V, 342. 

31 I Sent., d. 22, a. un., q. 3, concl . ;  t. I ,  395. 

32 I Sent., d. 3, p. l, a. un., q. 2, concl. ; t. I,  s. 73. 

33 I Sent., d. 3, a. u n., q. 3, eon c!. ; t. I, s. 74. 

S4 In Hexaiimeron 2, 33 ; t. V, s. 342. 

35 I Sent., d. 22, a. un., q. 3, concl. ;  t. I, s. 395. 
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2. ONTYCZNE ATRYBUTY BOGA 

Referowany myśliciel, charakteryzując naturę Bożą, nawiązał 
do augustyńskiej klasyfikacji atrybutów bóstwa. W Breviloquium 
stwierdza mianowicie, że Stwórca "żyje pełnią życia, wszystko 
doświadcza i wszystko rozumie; iż nie może podlegać śmierci, 
rozkładowi czy zmianie;  iż nie może być ciałem, ale duchem 
wszechpotężnym, najsprawiedliwszym, najpiękniejszym, najlep
szym i najszczęśliwszym. W tych dwunastu przymiotach zawie
rają się najszlachetniejsze cechy Bożego bytu. Następnie jednak, 
jak pokazuje tenże Augustyn38, dwanaście wyliczonych przymial 
tów sprowadza się do trzech - wieczności, mądrości i szczęśli1 
wości, te zaś trzy do jednego - mądrości"87• J 

Powyższa wypowiedź jest powtórzeniem typologii atrybutów 
Bożych biskupa Hippony. Bonawentura akceptował ją całkowicie, 
choć w swych analizach nie trzymał się jej kurczowo. W opisie 
natury Bożej można u niego zauważyć dychotomiczne rozgrani
czenie negatywnych i pozytywnych atrybutów, związane ze sto
sowaniem teologii apofatycznej i katafatycznej. W naszych roz
ważaniach zostaną rozgraniczone atrybutY" 'Ontyc:l� i- persona l He: 
pierwsze ukazują Absolut jako niepowtarzalny w swej specyfice 
byt, drugie ujmują go na płaszczyźnie życia osobowego. Zycie 
osobowo-duchowe wypowiada się w działaniu, dlatego atrybuty 
personalne posiadają charakter operatywny. Można wśród nich, 
zgodnie z tradycją filozofii klasycznej, wyróżnić atrybuty opera
tywno-immanentne oraz operatywno-tranzytywne. 

Podstawową rolę w naturze Bożej odgrywa istnienie. Ono 
jest pierwsze ze wszystkich atrybutów Bożych38, stąd biblijna 
nazwa "Jestem, który jestem" jest "właściwą nazwą Bożej sub
stancji11. Sw. Bonawentura, komentując opis Boga z Księgi Wyj
ścia, pisał: "Wszystko, co można powiedzieć o Bogu, sprowadza 
się do bytu; przeto właściwym imieniem Boga jest byt i imię to 
zostało przekazane pierwszemu prawodawcy"40• Bóg jest bytem 

3e Sw. A u g u s t y  n, De Trinitate 15, 4 - 6 PL 42, 1061 - 1063. 
37 Breviloquium l,  2; t. V, 211 .  
as In Hexaemeron 10, 6 i 10 ; t .  V,  s .  378. 
39 I Sent., d. 2, dub. 4 ;  t. I, s. 60. 
•o In Hexaemeron 3, 1 1 ;  t. V, s. 345. 

12 - Wieki o Bogu 
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najwyższym, mieszczącym w sobie niewyczerpane bogactwo do
skonałości. Jest On doskonałością każdego bytu; "jest bytem� 
ponad który nie można pomyśleć nic doskonalszego"41• Bóg jest 
bytem niepowtarzalnym w swej specyfice, gdyż jest ,,czystym 
bytem ( . . .  ) bytem absolutnym, bytem pierwotnym, wiekuist� 
najprostszym, najbardziej aktualnym, najdoskonaL;zym oraz 
w najwyższym stopniu jednym"42• Pełnia Bożego bytu implikuje 
absolutną konieczność trwania Absolutu oraz jego niezmienność, 
wyklucza natomiast zależność oraz fluktuacyjność48• Charaktery
styczne, że Bonawentura - idąc za Augustynem - autonomię 
Bożego bytu zinterpretował jako doskonałą niezmienność. Była 
to esencjalna interpretacja biblijnego opisu Boga. Dla" Doktora 
Serafickiego nie ulegało jednak wątpliwości jedno: chcąc kon
templować Boga, należy skierować uwagę na sam Jego byt. 
Realność Absolutu jest niepowątpiewalnym pewnikiem, gdyż nie 
można myśleć o nim jako nie istniejącym. Pojęcie "Czystego 
Istnienia" wyklucza brak bytu w podobny sposób jak idea nico
ści jest opozycją bytu44• Istotą Boga jest więc przede wszystkim 
istnienie. 

Do ontycznych atrybutów Boga należy niezmienność. Jest On 
bytem niezmiennym, ponieważ wszelka zmiana jest równoznacz
na z potencjalnością. Absolut jest czystym aktem, dlatego nie 
może zawierać żadnej możności45• Niezmienność Boga łączy się 
z innymi atrybutami: wszechobecnością i wiekuistością. Nie może 
zmieniać miejsca i dlatego mówimy o jego obecności w całym 
świecie. Bóg jest niezmienny również w czasie, stąd mówimy 
o Jego wiekuistości'5• Bóstwo jest czystym prostym aktem: nie
zmiennym w swej "formie", niezmiennym w czasie oraz nie-

41 I Sent., d. 8, p. l, a. l, q. 2, concl . ;  t. I, s. 155. 
<> Itinerarium mentis ad Deum 5, 5; t. V, s. 309. 
<3 Ac per hoc summam et perfectissimam habet necessitatem, quae 

exdudit omnem mutabiUtatem et dependentiam ( ... ) et e contra ponit 
summam permanentiam et stabilitatem. De mysterio Trinitatis q. 7, a. l ;  
t .  V, s .  108. Por. I Sent., d .  8 ,  dub. 2 ;  t .  I ,  s. 162. 

•c Itinerarium mentis ad Deum 5, 3 ;  t. V, s. 308. 
•s I Sen t., d. 9, p. l, a. 2, q. l, f. 3 ;  t. I, s. 156. 
46 I Sent, d. 8, p. l, a. 2, q. l, concl. ; t. I, s. 157. 
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zmiennym lokalnie (niezmierzonym). Niezmienność Absolutu 

jest konsekwencją jego niematerialności oraz nieskończoności. 

Atrybutem Boga jest wiekuistość, która. przysługuje mu sub
stancjalnie a nie tylko akcydentalnie47• Bonawentura ten przy

miot Boży łączył z nieskończonością. "To wszystko, co jest w naj
wyższym stopniu nieskończone, jest wieczne ; gdyby bowiem 

miało początek, to jego trwanie byłoby skończone; lecz istnienie 

Boże jest nieskończone, dlatego z konieczności jest i wieczne. 
Gdyby [Bóg] nie był wieczny, to by nie był także niezmierzo

ny"48. Średniowieczny augustynik pragnął także pozytywnie wy
jaśnić naturę wieczności, nawiązując do Boecjusza. Wieczność 

określił jako "zupełne, niezmierzone i równoczesne posiadanie 
życia"••. Wieczność, w odróżnieniu od czasu, wyklucza wszelką 

sukcesywność. Dlatego w Bogu nie ma przeszłości czy przyszło

ści, lecz ustawiczna terażniejszość. 

Kolejnym atrybutem ontycznym Boga jest nieograniczoność 
przestrzenna czyli wszechobecność. św. Bonawentura, uzasadnia

jąc potrzebę tego przymiotu w naturze Bożej, odwołał się do dwu 
argumentów: nieskończoności Absolutu i heteronomii bytowej 

stworzeń50• Bóg jest wszechobecny, ponieważ jest nieskończony 

w swej mocy sprawczej. Nie chodzi bynajmniej o nieskończoność 

czysto potencjalną, przysługującą np. materii, gdzie ma miejsce 

brak aktualizacji wprowadzającej nieuchronnie jakieś zawęże

nie61. Negatywna nieskończoność jest faktycznie tylko nieokre

ślonością. Bóg jest nieskończony w sensie pozytywnym, dlatego 

jest aktywnie obecny w każdym miejscu. Na atrybut wszech

obecności wskazuje także ontyczna niemoc stworzeń, które nigdy 

nie przestają być bytami zależnymi w istnieniu od Boga. On 
ustawicznie daje im istnienie. 

n I Sen t., d. 30, a. un., q. l, concl. ; t. I, s. 522. 
48 De mysterio Trinitatis q. 5, a. 1 ;  f. 6; t. V, s. 88. 
49 Nihil aliud est aeternitas nisi 'vitae possesio interminabilis et tota 

stmul'. De mysterio Trinitatis q. 5, a. l, concl., t. V, s. 89 - 90. 
60 I Sent., d. 37, a. l, q. l, eon eJ. ; t. I, s. 638 - 639. 
6' Duplex est infinitas, scilicet in actu et in potentia. I Sent., d. 43, 

a. un., q. 3, concl ; t. I ,  s. 772. 
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Bonawentura podjął. .również próbę charakterystyki wszech
obecności Bożej . Nawiązując do tradycji filozoficznej , wyróżnił 
trzy typy relacji bytu wobec miejsca, charakterystyczne dla 
jestestw materialnych, duchowych i Boga�2• Byty materialne są 

"opisane" poprzez miejsce z uwzględnieniem swych części skła
dowych. Byty duchowe są także określane przez miejsce, ale 
jedynie w odniesieniu do całości swego jestestwa. W obu wypad
kach zachodzi częściowe uzależnienie stworzeń wobec przestrze
ni. Nie jest to możliwe w odniesieniu do Boga, który jest bytem 
najdoskonalszym i nieskończonym. Bóg zawiera w sobie wszelki 
byt, podtrzymując go w istnieniu61• Bóg jest obecny w każdym 
bycie, lecz nie zawsze w identyczny sposób. "Jakość" Bożej obec
ności zależy od rangi bytowej stworzeń, dlatego inaczej istnieje 
Stwórca w bytach materialnych, duszy ludzkiej oraz poprzez 
łaskę64• Wszechobecność Boga w świecie wskazuje na immanencję 
w tym wszystkim, co jest Jego dziełem. 

Innym atrybutem Boga jest jedność i jedyność. Oba zagad
nienia św. Bonawentura omawiał często łącznie, mając na uwa
dze teologiczny aspekt problemu: jedyność Boga mimo troistości 
Osób Trójcy świętej66• Absolut j est jeden jedyny, ponieważ nie 
jest możliwa wielość bytów autentycznie nieskończonych (jeden 
z nich by nie posiadał tego, co miałby drugi)58• Pluralizm bóstw 
nie daje się pogodzić z uznaniem ich nieskończonej doskonałości. 

Bóg jest bytem wewnętrznie całkowicie -Prostym, dlatego 
w Jego naturze nie ma żadnych złożeń. Bonawentura wyróznił 

trzy zasadnicze typy złożeń charakterystyczne dla stworzeń: sub

stancji i przypadłości, natury i jednostkowości, oraz istoty 
i istnienia67• Zadne z tych złożeń nie realizuje się w Bogu. Wszel
kie atrybuty przynależą do Jego natury, dlatego nie istnieją 

przymioty utracalne analogicznie do przypadłości. Nie zachodzi 

&2 I Sen t., d. 37, a. l, q. 2, concl. ; t. I, s. 641 . 
53 Deus autem per praesentiam repZet vanitatem essentiae, et illa qui-

dem sine hac esse non potest. Tamże. 
54 I Sen t., d. 37, a. 3, q. 1-2, eon c!. ; t. I, s. 647 - 649. 
65 I Sen t., d. 8, p. 2, a un., q. l, concl. ; t. I, s. 1 66. 
56 Cum enim Deus omnem perfectionem in se habeat ( ... ) convincittlr 

esse unus. De mysterio Trinitatis q. 2, a. l, concl . ;  t. V, s. 61.  
57 I Sent., d. 8, p. 2. a. un., q. 2, concl., t.  I,  s. 163 - 169. 
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w Bogu rówmez złożenie z "gatunkowej " natury i cech osobni
czych, gdyż Bóg jest bytem jedynym w swej naturze. Wreszcie 

nie istnieje w Bogu złożenie z istoty i istnienia, ponieważ naturą 

Bożą jest właśnie akt istnienia. Brak j akichkolwiek złożeń, wła
ściwy naturze Bożej, nie wyklucza istnienia w niej relacji: tak 

immanentnych jak transcendentnych68• 
Do ontycznych atrybutów Bożej natury należy, obok jedności, 

prawda i dobro. Sw. Bonawentura problematykę prawdy oma

wiał w dwojakim aspekcie:  epistemologicznym i ontologicznym. 
Oba aspekty zostały uwzględnione przy charakterystyce natury 

Bożej , chociaż nie zawsze były wyraźnie rozgraniczane. Srednio

wieczny myśliciel nawiązał do ontologicznego dowodu Anzelma, 

wykazując niemożliwość negacji istnienia Prawdy Najwyższej 
czyli Boga. Nawet negacja prawdy potwierdza pośrednio jej 

istnienie60• Jeżeli bowiem prawdziwe jest zdanie "nie ma praw
dy", to istnieie jakaś prawda� Istnienie prawdy wymaga z kolei J Prawdy Czystej, w świetle której zdolni jesteśmy poznać auten

tyzm jakiej kolwiek prawdy'0• 

Bóg jest prawdą absolutną, tzn. atrybut prawdy należy do 
niezbywalnych cech natury Bożej. Stworzenia są prawdzi"Ye 

dzięki partycypacji w nieskończonej prawdzie Absolutu-n. Pomię
dzy niestworzoną prawdą Boga a prawdą stw;rrzeń zachodzą 

istotne różnice: jedynie pierwsza jest samą prawdą (bez elementu 

fałszu), najdoskonalszą prawdą (wolną od ograniczeń) oraz praw

dą pierwotną (różną od kumulującej się prawdy ludzkiego umy
słu). Prawda bóstwa jest równie nieskończona jak nieskończona 

jest natura oraz umysł Boga. Najwyższy Intelekt jest siedliskiem 
najwyższej Prawdy'1• 

W naturze Bożej pełnia bytu jest źródłem wszelkich dosko

nałości, w tym również ontycznego dobra. "Jeżeli byt i dobro są 

56 Relacje takie zachodzą pomiędzy poszczególnymi Osobami Trójcy 
Swiętej. 

59 I Sent., d. 8, p. l, a l, q. 2, concl. ; t. I, s. 155 ; De mysterio Trinita
tis q. l, a. 1 ;  t. V, s. 47. 

60 Sw. Bonawentura ideę Prawdy absolutnej !ąc:oy z teorią egzempla-
ryzmu. 

61 I Sent., d. 8, p. l, a. l, q. l, concl. ;  t. I, s. 151. 
sz Quaestio disp. de scientia Christi, 2, concl. ; t.  V, s. 9. 
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ze sobą zamienne, to byt istniejący dzięki sobie stanowi zarazem 
dobro istniejące dzięki sobie"61• Takim dobrem jest Bóg jako byt 
autonomiczny (istniejący a se), stworzenia bowiem są to już byty 
pochodne (istniejące ab alio). Najwyższe Dobro to dobro istotne 

(per essentiam), zawierające w sobie formalnie lub wirtualnie 
wszelkie dobro"4• Bóg jest również dobrem zupełnym, posiada

jącym nieograniczone bogactwo doskonałości81• Dobro Najwyższe 
jest dobrem nieskończonym. 

3. PERSONALNO-OPERATYWNE ATRYBUTY BOGA 

Sw. Bonawentura jako augustynik silnie uwypuklił personal

ny charakter Boga, dlatego obszernie omawiał przymioty bez
pośrednio związane z osobą. Węzłowe miejsce wśród nich odgry
wają dwa: umysłowe poznanie i wszechmoc woli Bożej. Ich kon
sekwencją j est miłość realizująca się w stopniu najwyższym 
w Bożej naturze. Oczywiście przymioty te ufaktyczniaj ą się 
w Bogu oraz stworzeniach w sposób odmienny. 

Bóg jest naturą absolutnie prostą, dlatego Jego umysł i wola 
nie stanowią władz różnych realnie od natury. Mimo to można 
mówić w sensie właściwym o umyśle Bożym, gdyż spełniają się 
trzy istotne warunki każdego umysłu. Należą do nich: intelek
tualne poznanie, uchwycenie treści przedmiotu (w formie "po

dobieństwa") oraz "przedstawienie" czyli właściwe pojęcie60• 
Wymienione elementy aktywności umysłu realizują się w Bogu 
w sposób całkowicie różny od sposobu funkcjonowania ludzkiego 

intelektu. Absolut jest naturą doskonale prostą oraz doskonałą, 
dlatego zachodzi w nim idealna tożsamość poznającego podmiotu 

poznawanego przedmiotu. Owocem poznania Bożego umysłu 

r.J II Sen t., d. l, a. l, q. l; t. II, s. 15. Por. Breviloquium 3, c. l ;  t. V, 
s. 231. 

o• I Sent., d. 8, a. un., q. 4, ad 4; t. I, s. 174; II Sent., d. 34, a. 2, q. l, 
ad l; t. II, s. 811. 

65 II Sent., d. 34., dub. 3 ;  t. III, s. 817. Bonawentura odróżnia zwykłą 
integralność przedmiotu oraz właściwe tylko Bogu nieograniczone bogactwo 
natury. 

66 I Sent., d. 27, p. 2, a. un., q. 3; t. I, s. 487 - 488. 
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nie jest uchwycenie świata zewnętrznego i upodobnienie się do 
niego, lecz rozpoznanie własnej nieskończonej natury. Dlatego 

poznanie Boże jest doskonałym "podobieństwem" własnej istoty 
i jej prawdy87. Ludzkie pojęcia, stanowiące końcowy etap pracy 
intelektu, są tylko fragmentarycznym ujęciem badanego przed

miotu. W umyśle Bożym nie ma tak rozumianych "pojęć", lecz 
idee stanowiące adekwatny obraz umysłowy natury Bożej i ze

wnętrznego świata. Odmienny jest także mechanizm umysłowego 
poznania Boga oraz człowieka. W poznaniu Bożym nie ma żadnej 

zmienności, sukcesywnej fazowości, nabywania nowej wiedzy, czy 

tym bardziej zapominania88. Poznanie Boga jest intuicyjne, cało
ściowe oraz wyczerpujące. Poznanie Absolutu nie jest także uza

leżnione od świata zewnętrznego, gdyż to właśnie świat stwo
rzeń jest pochodny wobec odwiecznych idei Bożego umysłu89• 
Poznanie Boże jest przede wszystkim nakierowane na własną 
naturę jako prawzór wszelkiego bytu, owocem czego jest Słowo 

jako "odbicie" (similitudo) posiadanego bytu oraz poznania••. 

Bonawentura, charakteryzując specyfikę i zakres Bożego po
znania, wyróżnił trzy jego podstawowe typy. Są to: 1 °  poznanie 

aprobaty - dotyczące moralnie pozytywnych ludzkich czynów; 

2° poznanie inteligencji - nakierowane na uchwycenie wszel
kich możliwości, oraz 3° poznanie wizji - jego przedmiotem jest 
teraźniejszość, przeszłość oraz przyszłość71• O ile poprzednia for

ma poznania dotyczy bytów jedynie możliwych (futurabilia), to 

ostatnia posiada za swój przedmiot realne zdarzenia - choć nie

zależnie od momentu ich realizacji. Dlatego mówi się o "przed
wiedzy" Boga, to jest doskonałym poznaniu przyszłości. Doktor 

Seraficki zwrócił uwagę na nieadekwatność nazwy "przedwiedza" 

(prescientia), ponieważ Bóg poznaje wszystko jako aktualne "te

raz"72. To tylko stworzenia posiadają swą przeszłość i przyszłość. 

67 I Sent., d. 35, a. un., q. l, concl. ; t. I, s. 601 . 
68 I Sent., d. 39, a. 2, q. 2, concl.; t. I, s. 694 ; E. G i l s o n, La philo-

sophie de saint Bonaventure, s. 1 1 9 - 134. 
69 I Sent., d. 39, a. 2, q. 2, concl.; t. I, s. 693. 
7o In Hexai!meron 3, 4 ;  t. V, s. 343. 
71 I Sen t., d. 39, a l, q. 3, concl. ;  t. I, s. 691. 
71 I Sent., d. 38, a. 2, q. 2, concl. ; t. I, s. 679 ; I Sent., d. 39, a. 2, q. 3, 

concl. ; t. I, s. 696. 
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Bóg wiekuisty istnieje poza kategorią czasu, dlatego właściwie 

nie "przewiduje". Jego poznanie jest proste, nieskończone, od
wieczne i doskonałe. Wiedza Boża jest także niezmienna, chociaż 
dotyczy bytów włączonych w prawo przemijalnoścF1. Bóg widzi 
je przecież w wiekuistej teraźniejszości. 

Teocentryzm średniowiecznego myśliciela jest ewidentny. Ró
wnocześnie niekwestionawalny j est jego ontologiczny realizm 
i związany z tym pluralizm. Dlatego dostrzegł wagę oraz trudno

ści problemu: jak wyjaśnić pochodzenie wielości bytów od jedne
go praźródła? Jak Bóg, posiadający naturę absolutnie prostą, 

stworzył świat złożony z wielu różnorodnych bytów? W prostocie 

Bożej natury partycypuje umysł Absolutu, stanowiący siedlisko 
archetypów wszelkich bytów oraz idei. Właśnie w intelekcie i po
znaniu Bożym jedność łączy się z wielością. Bonawentura, mimo 
niewątpliwego woluntaryzmu, współudział w akcie stwórczym 

świata przyznał także intelektowi Bożemu. On jest praprzyczyną 
świata, jego najwyższą prawdą". 

Bóg jest praprzyczyną wszystkich jestestw, posiada bowiem 
odwiecznie ich wzorcze idee. Bonawentura zgodnie z tradycją fi
lozoficzną, wyróżnił dwojaką formę bytowania idei: wewnętrzną 
oraz zewnętrzną76• Pierwsza z nich jest elementem składowym 
powstającego bytu, druga natomiast istnieje intencjonalnie 

w umyśle jego sprawcy. Odwieczny Logos Boży, obejmujący idee 

tak gatunków jak bytów jednostkowych, jest sprawczą przyczyną 
świata76• Prawda Najwyższa jest ostatecznym źródłem prawdy 
każdego bytu. W ten sposób teoria egzemplaryzmu odgrywa u Do
ktora Serafickiego węzłową rolę na terenie metafizyki, wyjaśnia 
bowiem realne istnienie rzeczy poprzez odniesienie do odwieczne

go jej trwania w Bożym umyśle77• 

Pozostaje jeszcze do wyjaśnienia różnorodność wielu idei, któ
ra nie narusza w niczym wewnętrznej prostoty Boga. On jest nie
wątpliwie najwyższą formą wzorczą rzeczy. Umysł Boży jest 
siedliskiem idei wzorczych, które nie różnią się realnie pomiędzy 

73 I Sent., d. 38, a. 2, q. 2, concl. ; t. I, s. 678 - 679. 
7t In Hexaemeron 3, 3-4 ; t. V, s. 343. 
7ł I Sent., d.  35, a. un., q. 2, eon c l . ;  t. l,  s. 606. 
78 Quaest. disp. de scientia Christi, 2, concl . ;  t. V, s. 9. 
n In Hexai!meron l, 13 ;  t. V, s. 331. 
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sobą a równocześnie są realnie tożsame z intelektem jako ich 
podłożem. Zróżnicowanie idei wzorczych wiąże się z wielością 
przedmiotów, których one dotyczą78• Idee, j ako archetypy Bożego 
umysłu, nie różnią się realnie między sobą. Ich różnorodność do
tyczy wyłącznie desygnatów, które one współoznaczają. Dlatego 
relacja łącząca idee wzorcze Boga i świat realny bliższa jest wie
loznaczności niż jednoznaczności. Idee wzorcze oraz byty stwo
rzone jako ich "odbitki" znajdują się na innej płaszczyźnie on
tycznej : te ostatnie partycypują w pierwszych w sposób niedo
skonały, głównie poprzez "podobieństwo imitacji"79• Taki mecha
nizm przyczynawania wzorczego jest aktualny dla relacji "Stwór
ca - stworzenie", natomiast w relacji "Bóg Ojciec - Syn Boży"' 
zachodzi partycypacja wewnętrzno-formalna80• 

Teoria egzemplaryzmu, wypracowana przez św. Bonawenturę, 
doskonale godzi jedyność i prostotę Boga z ontologicznym plura
lizmem. Doskonała odwieczna wiedza Boża o świecie nie narusza 
prostoty bóstwa. Bóg, poznając rzeczy, nie uzależnia się wobec 
nich, gdyż zawsze rozpoznaje je w sobie jako przyczynie wzorczo
sprawczej81. Dostrzega także ich zmienność, sam pozostając nie
zmienny. Jedność idei w Bogu nie koliduje z faktem hierarchicz
nego uporządkowania rzeczy jako ich realizacji81. Absolut jest 
bowiem wyłącznie wzorczą przyczyną widzialnego świata, nie 
będąc jego przyczyną materialnoformalną. 

Filozoficzno-teologiczną doktrynę św. Bonawentury często 
określa się mianem woluntaryzmu Jest to słuszne do pewnego 
tylko stopnia. O woluntaryzmie można mówić w tym znaczeniu, 
że akt stwórczy Boga łączył on ściślej z aktywnością woli aniżeli 
św. Tomasz z Akwinu. Ten ostatni w większym stopniu ekspono
wał współudział intelektu Bożego, choć był tego świadomy także 
Doktor Seraficki. W Komentarzu do Sentencji znajdujemy próbę 

78 I Sent., d. 35, a un. q. 3, concl.; t. I, s. 608. 
79 I Sent., d. 35, an. un., q .  l,  ad 2 ;  t. I, s. 601. Bonawentura odró:!:nia 

similitudo univocationis i similitudo imitationis. 
8o I Sen t., d. 6, a. l, q. 3 ;  t. I, s. 129. 
81 I Sent., d. 39, a l, q. l, concl. i ad 4 ;  t. I, s. 686 ; d. 39, a. 2, q. 2, 

concl. ; t. I, s. 694. 
82 Habent quippe ordinem ideae ad ideata, sed ad invicem non. I Sent., 

d. 35, a. un, q. 6, concl. ; t. I, s. 614. 
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wyjasmenia mechanizmu funkcjonowania woli Bożej. Przedmio
tem woli jest zawsze dobro: dostrzeżone, później upragnione, 
a wreszcie realizowane. Do natury dobra nalEży "dyfuzywność": 
pociąga ono zawsze ku sobie, stając się celem. W ten sposób wola 
Boża, nakierowana na dobro jako cel, jest głównym sprawcą 
wszelkiego działania83• Bonawentura był świadomy udziału umy
słu Bożego w działaniach immanentnych i tranzytywnych Absolu
tu, zaznaczając, iż wszelkie działanie zakłada uprzedni akt po
znawczy. Wiedza nie jest jednak jeszcze aktualnym działaniem, 
jest nim dopiero aktywizacja woli84• Poznanie umożliwia działanie, 
decyzja woli j est aktualnym działaniem. 

Doktor Seraficki, choć wskazywał na wolę jako bezpośredni 
czynnik motoryczny działań Boga, to jednak nie separował woli 
z całości Bożej natury. Uważał, że nieskończoność istoty Boga po
woduje nieograniczoność Jego woli sprawczej85• Tylko najdosko
nalsza natura jest ontyczną podstawą dla wszechmocnej woli. 
Bonawentura, opisując wszechmoc Bożą, widzi w niej moc zdol
ną do realizacji wszystkiego i nigdy nie zawodzącą••. Wyłącznie 
Boża wszechmoc umożliwia akt stwórczy, w wyniku którego rzecz 
przechodzi od niebytu do bytu87• Kreacja istnienia wymaga naj
wyższej mocy sprawczej . 

św. Bonawentura, charakteryzując wolę Bożą, wprowadził 
rozróżnienie możności aktywnej i pasywnej . W Bogu istnieje 
możność jedynie aktywna, różna od możności pasywnej stwo
rzeń - związanej organicznie z elementem ograniczeń czy wręcz 
braków88• Możność nie jest włączona bezpośrednio w naturę Bożą, 
lecz dotyczy relacji Boga do stworzeń. Absolut nie musiał stwa
rzać świata, gdyż nie odczuwał bytowej jego potrzeby"9• Możność, 
stanowiąca integralny element stworzeń, może być potencjalnie 
nieskończona, np. możność continuum materialnego. Nigdy jednak 

B3 I Sent., d. 45, a. 2, q. 1, concl. ; t. I, s. 804. 
B4 I Sent. d. 45, a. 2, q. l, ad 2; t. I, s. 803. 
8& I Sent., d. 42, a. un, q. l, concl. ; t. I, s. 747. 
86 Et hoc ipso dicitur omntpotens, quia potentia cius ad omnia sufficlt 

et in nihilo deficit. I Sent., d. 42, a. un, q. 2, concl. ; t. l, s. 749. 
87 I Sen t., d. 44, a. l, q. 3, concl. ; t. l, s. 786. 
88 I Sent., d. 42, a. un, q. 2, concl.; t. I, s. 749. 
89 I Sent., d. 42, a. un, q. l, concl.;  t. l, s. 747. 
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stworzenia nie posiadają nieskończonej możności aktualnej, która 
jest atrybutem jedynie Boga••. Wyłącznie także cechą woli Bożej 
jest niezmiennośću. 

Nieskończoność Bożej wszechmocy należy właściwie rozumieć. 
Bonawentura zwrócił uwagę, że chodzi o nieograniczoną sprawczą 
moc Boga. Równocześnie jednak należy uznać "ograniczenia" 
wszechmocnej woli Bożej przez to wszystko, co koliduje z wymo
gami logiki, mądrości czy dobra92• Tak więc Bóg nie może faktów 
dokonanych uznać za niebyłe, tworzyć bytów wewnętrznie 
sprzecznych (np. aby trójkąt nie był trójkątem), zmieniać norm 
moralnych itp. Średniowieczny augustynik sądził również, że jest 
niemożliwe dla Boga stworzyć byt posiadający nieskończoność 
aktualną98• Byt stworzony ze swej natury jest skończony i ogra
niczony. Akt stwórczy, nadając istnienie bytowi przygodnemu, 
nie zmienia jego natury. 

Na marginesie problemu Bożej wszechmocy św. Bonawentura 
poruszył interesujące zagadnienie:  czy Bóg mógł stworzyć świat 
lepszy od istniejącego obecnie? Jego analizy antycypują rozwa
żania G. Leibniza, będąc jednak bliższe realizmu. Autor Komen
tarza do Sentencji wprowadził niezbędne rozróżnienias-�. Bóg nie 
mógł stworzyć świata lepszego w tym znaczeniu, iż nie mógł 
np. zwierząt obdarzyć rozumnością właściwą człowiekowi. Możli
wy był jednak świat zawierający w i ę c e j bytów doskonałych, 
bardziej harmonijny itp. Gdyby tak się jednak stało, to prawdo
podobnie i wówczas by pytano o możliwość stworzenia jeszcze 
lepszego świata. Istniejący obecnie świat nie jest najlepszym 
z możliwych, mimo to trudno odmówić mu relatywnej doskona
łości"'. 

90 I Sent., d. 43, a un, q. l, concl. ; t. I, s. 766. 
n I Sent., d. 44, a. u n, q. 2, concl. ; t. I,  s. 791. 
92 I Sent., d. 42, a. u n, q. 3, eon ci. ;  t. I,  s. 752 - 754. 
93 Si igitur creatura, eo ipso quod creatura, aliunde est et ex nihilo, 

nullo modo potest esse actus purus, nullo modo potest esse infinita. I Sent., 
d. 43, a. un, q. 3, concl. ; t. I, s. 772. Por. E. G i l s o n, La philosophie de 
saint Bonaventure, s. 135 - 150. 

�• I Sent., d. 44, a l,  q. l,  concl. ;  t I, s. 782 ; d. 44, a l,  q. 2, concl. ; 
t. I, s. 784. 

95 I Sent., d. 44, a. l,  q. 3, concl. ; t. I, s. 786 - 787. 
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Kulminacją życia Bożego jest miłość. "Tam, gdzie jest mąd
rość, tam też jest duch, który poznaje siebie i który kocha"96• Bóg 
jest absolutną naturą, której nieodłącznymi atrybutami są pełnia 
poznania i miłości. Miłość jest naturalnym zwieńczeniem aktyw
ności każdej woli, która ze swej istoty nakierowana jest na dobro. 
Bóg, będąc Najwyższym Dobrem, jest także najdoskonalszą Miło
ścią osobową. Przedmiotem tej miłości jest w pierwszym rzędzie 
On sam. Bóg, poznając siebie odwiecznie, rodzi Słowo. Ojciec 
i Syn, osobowe podmioty samoświadome i poznające, współtwo
rzą we wzajemnej relacji miłości Ducha Świętego. W ten sposób 
filozoficzna prawda o Bogu łączy się z prawdą teologiczną o Trój
cy Świętej97• Bóg jest pełnią poznania i pełnią miłości, które 
realizują się w najdoskonalszy sposób w wewnętrznym życiu 
trzech Osób Bożych. 

Przedmiotem miłości Boga jest również świat stworzeń. Abso
lut, osobowe Dobro i Miłość, pragnie podzielić się posiadanymi 
doskonałościami - łącznie z istnieniem. "Miłość Boga do stwo
rzeń nie jest afektem, lecz udzieleniem skutków ( ... ) ponieważ 
dobro z natury swej przeznaczone jest do udzielania"98 •  Bonawen
tura, ukazując powiązanie działania woli Bożej z miłością, wprost 
stwierdza: "Miłość Boża jest przyczyną wszystkich stworzonych 
przez nią skutków"99• Korelatem miłości Boga do stworzeń winna 
być miłość rozumnych jestestw względem Niego. Inaczej człowiek 
kocha stworzenia a inaczej Boga. "Miłość, kochająca Boga jako 
najwyższe dobro, kocha Go ponad wszystko, skoro zaś kocha Go 
jako cel ostateczny, kocha Go dla samego siebie. To zaś, co ko
cha się dla samego siebie i ponad wszystko, kocha się miłością 
radości (dilectione fruitionis), a to, co kocha się ze względu na coś 
innego, kocha się miłością użytkowania (dilectione usus)"1"0• 
Autentyczna miłość Boga nie da się więc pogodzić z jakimkol
wiek instrumentalizowaniem bóstwa, które winno być zawsze 
ostatecznym celem człowieka, nigdy zaś środkiem. 

se In Hexaiimeron 4, 3; t. V, s. 349. 
97 I Sent. d. 10, a. 2, q. 2, c one!. ; t. I, s. 202. 

98 I Sent. d. l, a. 3, q. l, concl . ;  t. I, s. 41. Por. I Sent., d. 2, a. un, q. 
2, ad l ;  t. I, s. 53. 

99 III Sent., d. 32, a. un, q. 2, concl. ; t. III, s. 700. 
too III Sen t., d. 29, a. un, q. 2, concl. ; t. III, s. 642. 
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4. KREACJA SWIATA 

Bóg, stanowiąc Dobro Najwyższe, posiada naturę dynamiczno·· 
twórczą. św. Bonawentura rozróżnił dwojaką dyfuzję dobra abso
lutnego: intrawertywną i ekstrawertywną101• Pierwsza z nich jest 
działaniem Boga ad intra, to jest wewnętrznym życiem Trójcy 
Świętej będącym nieustannym poznawaniem i miłością. Druga 
forma aktywności Boga nakierowana jest ad extra, mianowicie 
zewnętrzny świat stworzeń. Wyrazem tego jest przyczynowanie 
wzorcze, sprawcze i celowe Absolutu. Przyczynowanie sprawcze 
dotyczy głównie istnienia bytu stworzonego, wzorcze jego jako
ści, a celowe ujmuje je relatywnie na płaszczyżnie wartości102• 

Obecnie przedstawiona zostanie syntetycznie teoria kreacji 
św. Bonawentury. Bóg, stwarzając świat przygodny, nie utracił 
nic ze swego odwiecznego stanu posiadania108• Kreacja nie jest 
emanacją. Bóg i stworzenie różnią się w sposób istotny. Jedynie 
Bóg "może wyprowadzić dobro z niebytu z wykluczeniem jakie
gokolwiek tworzywa"10\ nie może tego zaś dokonać żadne stwo
rzenie. Akt stwórczy jest nadaniem stwarzanemu bytowi aktu 
istnienia oraz ewentualnie innych doskonałości: życia, myśle
nia itp. Tego rodzaj u działanie sprawcze przewyższa absolutnie 
możliwości stworzenia, które - samo będąc możnością - nie 
może być dawcą aktu istnienia105• Absolut, będąc czystym do
brem, tworzy bezpośrednio jedynie dobro. Zło, stanowiące brak 
czyli relatywny "niebyt", nie jest bezpośrednim i zamierzonym 
wynikiem Bożego działania106 • Bóg jest nie tylko dawcą istnienia 
rzeczy, ale i jej zachowawcą. Jest On "bardziej immanentny dla 
każdego bytu niż on sam sobie, a jego istnienie więcej zależy 

101 Itinerarium mentis ad Deum 6, 2 ;  t. V, s. :no - 311 ;  I Sent., d. 2, 
a. un, q. 2, ad l ;  t. I, s. 53. 

102 Breviloquium 3, l ;  t. V, s. 231. Por. J. G r  i f f i n, La participation 
in saint Bonaventure, "Duns Scotus Philosophical Association" 27 (1963), 
s. 190 - 211 . 

1°3 III Sen t., d. l, a. l, q. l, concl. ; t. III, s. l O ;  E. G i l s o n, La philo-
sophie de saint Bona venture, s. 150 - 164. 

10• Brcviloqium 3, l ;  t. V, s. 231 .  
tos I I  Sent., d. l, a .  2, q .  2 ,  concl . ;  t .  I I ,  s .  29. 
tos IV Sent., d. 11,  a. un, q. 3 ;  t. IV, s. 246. 
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od zachowującego Boga aniżeli od elementów konstytuują
cych"to7. 

Doktor Seraficki, wyjaśniając teorię kreacji, wskazał na jej 
oryginalność wobec filozofii starogreckiej opowiadającej się po
wszechnie za eternalizmem materialnego świata. "Należy stwier
dzić, że prawda ta - że świat został stworzony nie tylko według 
całego swego bytu ale i jego wewnętrznych zasad nie z czegoś, 
ale z nicości - obecnie znana oraz oczywista dla każdego wie
rzącego, uszła rozwadze filozofów, którzy długo błądzili w bada
niu tych zagadnień11108• Myśliciel chrześcijański, jednoznacznie 
opowiadając się za kreacjonizmem, interpretował tę teorię w spo
sób odmienny od Tomasza z Akwinu. Ten ostatni, mówiąc o stwo
rzeniu świata przez Boga, separował sens ontologiczny od sensu 
chronologicznego109• Bonawentura zdecydowanie łączył oba aspek
ty problemu, wyjaśniając stworzenie świata z nicości jako nada
lnie mu istnienia po etapie nieistnienia110• Dlatego sądził, że byt 
stworzony nie mógł istnieć odwiecznie. "Uznawać, że świat jest 

ladwieczny czyli odwiecznie stworzony, równocześnie przyjmu
jąc stworzenie wszystkich bytów z nicości, jest całkowicie nie
zgodne z prawdą i rozumem"m. Referowany myśliciel utożsamił 
creatio ex nihilo oraz inceptio essendi, tj . nadanie istnienia przy
godnemu bytowi z zapoczątkowaniem czasowym tegoż bytu. 
Jeśli byt jest stwarzany z nicości, to jego aktualne istnienie na
stępuje po etapie niebytu. Dlatego wiekuiste istnienie stworzenia 
jest wewnętrznie sprzeczne112• 

Bonawentura, wyjaśniając akt stwóczy Boga tak ontologicz
nie jak czasowo, nie mógł oczywiście akceptować zubożonej 

to7 III Sent., d. 29, a. un, q. 2, ad 5 ;  t. III, s. 643. Por. III Sent., d. l ,  
a .  l, q. l ,  concl. ; t. III ,  s .  10.  

toa  II Sen t.,  d. 1. a. l,  q. l, concl. ; t. II, s. 16. 
to9 Por. rozdz. VI, par. 4 pracy. 
no Universita.s machinae mundialis producta est in esse ex tempore et 

de nihilo, ab uno principia primo, solo et summo. Breviloqium 2, l ;  t. V, 
s. 219. 

tu II Sen t., d. l,  p. l, q. l, eon ci. ; t. II, s. 22. 
112 Ultimo. ratio ad hoc est: impossibile est, quod habet esse post non

-esse habere esse aeternum ( ... ) Quod autem habeat esse post non-es.•e, 
probatur sic: omne illud quod tataliter habet esse a Deo: ergo mundus ex 
nihilo. II Sent., d. l, p. l, a. l, q. 2, fund. 6 ;  t. II, s. 22. 
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funkcji bóstwa w rozumieniu arystotelesowskim. Wielki autory
tet greckiego myśliciela był jednak powodem wprowadzenia 
pewnych rozróżnień. Mianowicie Doktor Seraficki wykluczył 
możliwość wiekuistego istnienia bytu stworzonego z nicości, nie 
dezawuując jednak alternatywy wiekuistości świata materialne
gom. Powstanie świata w czasie potwierdza jednak jednoznacz
nie Objawienie114 •  

Koncesja dla eternalizmu Stagiryty jest jednak bardziej wer
balna aniżeli merytoryczna. Wskazuje na to obszerna, szczegółowa 
argumentacja św. Bonawentury za niemożliwością wiekuistego 
istnienia świata materialnego. Oto najważniejsze racje omawiane 
przez niego. Po pierwsze, uznał za niemożliwe dodawanie nowych 
momentów czasu do nieskończoności115• Jeśli świat nie miał cza
sowego początku, to posiadał już nieskończone trwanie czasowe. 
Każdy jednak dzień dodaje nowy etap czasu, co by wskazywało 
na możliwość powiększania się czasowej nieskończoności (wiecz
ności). Taka alternatywa jest jednak wewnętrznie sprzeczna. 
Czasem sugeruje się, że nieskończoność czasu dotyczy jedynie 
przeszłości, w teraźniejszości zaś czas jest skończony. Takie roz
wiązanie również nieuchronnie prowadzi do sprzeczności, suge
ruje bowiem, że nieskończoność przeszłości nie była rzeczywistą 
nieskończonością. Trudno także przypuszczać, aby jedna nieskoń
czoność była większa od innej. 

Drugi argument, za pomocą którego św. Bonawentura wy
kluczał wiekuistość widzialnego świata, sprowadza się do twier
dzenia: nieskończona liczba elementów nie daje się uporządko·
wać111. Wszelki porządek implikuje istnienie początku, elemen
tów pośrednich oraz kresu. Jeżeli więc brak początku, to trudno 
mówić o dalszych ogniwach bytu oraz ich uporządkowaniu. 
Istniejący świat posiada jednak uporządkowanie, co wskazuje na 
istnienie elementu wstępnego - początku. Chrześcijański myśli-

113 Ponere autem mundum aeternum, praesupposita aete-rnitate mate
riae, ratbnabile videtur et intelligibile. II Sent., d. l, p. l, a l, q. 2, concl. ; 
t. II, s. 22. 

114 II Sent., d. l, p. l, a. l ,  q. l, concl. ; t. II, s. 17. 
its II Sen t., d.  l ,  a l,  q. 2, fttnd. l ;  t. II, s. 20. Argumenty Bonawen

tury omawia G i l s o n, dz. cyt., s. 155 - 158. 
uo II Sent., d. l,  a. l,  q. 2, fund. 2; t. II, s. 21. 
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ciel kwestionuje nieskończoność czasową świata w dwojakim 
sensie: zarówno przyczyn podporządkowanych sobie istotnie jak 
akcydentalnie. Pierwsza nieskończoność nie wyjaśnia fenomenu 
uporządkowania świata, druga sprowadza wszystko do gry przy
padków. 

Kolejny argument Bonawentury zakłada, że to co nierkoń
czone - nie może być przekroczone. "Jeżeli świat miał niesKoń
czoną liczbę obrotów nieba, to nie mógł dojść aż do obecnego 
obrotu. Spotykamy się z zarzutem, że to jest jednak możliwe, bo 
istniał przecież potem nieskończenie długi czas. Doktor Seraficki 
odpowiada na to: przynajmniej jeden dzień musiał wyprzedzać 
dzień dzisiejszy o nieskończoną ilość dni. Ale wtedy nasuwa się 
pytanie: czy dzień następujący za tym dniem jest także oddalony 
o nieskończoną ilość dni i pytanie to powtarza się następnie 
odnośnie do kolejnych dni następnych itd. Jeżeli dochodzimy do 
skończonego oddalenia, wówczas także poprzedni jest skończenie 
oddalony; jeżeli wszystkie są nieskończenie oddalone, to są 
w jednakowej mierze oddalone i nie możemy mówić o żadnym 
następstwie"117• 

Sw. Bonawentura czasowy początek świata materialnego do
wodził innymi jeszcze argumentami. U podstaw całej jego ar
gumentacji znajduje się węzłowe twierdzenie : "Stworzenie z ni
cości zakłada istnienie [bytu przygodnego] po nieistnieniu"118• 
Taka interpretacja kreacji jest diametralnie różna od stanowiska 
św. Tomasza z Akwinu, ten ostatni najwyraźniej polemizował 
z argumentacją Bonawentury118• Akwinata, odcinając się od 
awerroizmu (dowodzącego filozoficznie wiekuistości świata), po
czątek czasowy wszechświata uznał za prawd!; wykraczającą poza 
naturalne możliwości poznawcze człowieka. Równocześnie nie-

117 Ph. B o h n e r  - E. G i l s o n, Historia filozofii chrześcijańskiej, 
s. 468. Por. św. B o n a w e n t u r a, II Sen t., d. l, a. l, q. 2, fund. 3 ;  t. II, 
s. 21. 

11a Prodv.ctio ex nihilo ponit esse post non-esse. IJreviloqiv.m 2, l;  t. V, 
s. 219. 

m S. th. I, q. 46, a. 2. Por. J. F. A n d e r  s o n, Time and t he Possibility 
of a n Eterna l World, "The Thomist" 15 (1952), s. 136 - 161 ; Ph. B o h n e r 
E. G i l s o n, dz. cyt., s. 504 - 506. Tomasz z Akwinu napisał dziełko pt. 
De aeternitate mv.ndi contra mv.rmv.rantes. 
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które sformułowania Sumy teologicznej dawały bezsprzeczne 
podstawy dla argumentacji o niemożliwości wiekuistego ruchu 
bytów materialnych121• Współcześnie zagadnienie czasowej skoń
czoności czy nieskończoności świata jest dalej dyskutowane, mię
dzy innymi w aspektach filozoficznym, kosmologicznym i meto
dologiczno-po jęciowym 121• 

Powróćmy jednak do bonawenturiańskiej koncepcji kreacjo·  
nizmu. Zwraca on uwagę na różnice dzielące kreację od ema
nacji. Akt stwórczy łączy się z przyczynowaniem sprawczym, 
konsekwencją czego jest partycypacja stworzenia w Bogu. Nie 
jest to partycypacja jednoznaczna - jak w wypadku emanacJi, 
lecz partycypacja analogiczna121• Byt dający istnienie i byt bio
rący je różnią się tak numerycznie jak kwalitatywnie. Stopień 
partycypacji stworzeń jest różnorodny, dlatego św. Bonawen
tura wyróżnił ślad Boga, obraz i podobieństwo123• "Śladem" 
Absolutu jest wszelki byt, "obrazem" jest wyłącznie stworzenie 
rozumne, wreszcie "podobieństwo" łączy się z posiadaniem 
łaski. Ostatni stopień jest już uczestniczeniem rozumnej wolnej 
istoty w życiu Bożym. 

Pozostaje jeszcze problem: jak Bonawentura wyjaśniał "me
chanizm" stwórczego aktu Boga? Jego teoria kreacji łączy przy
czynowanie sprawcze z wzorczym, eksponując węzłową rolę idei 
Bożego umysłu. Sw. Augustyn sympatyzował z koncepcją eta
powo-ewolucyjnego powstawania świata, odwołując się do teorii 

"racji zarodkowych". Doktor Seraficki wahał się pomiędzy tą 
koncepcją a literalną interpretacją biblijnego opisu aktu stwór
czego ujętego w schemat sześciu dni124• Zasadniczo akceptował 

120 S. th. I, q. 7, a. 4. 
121 Por. M. L u b a ń s k i, O poJęClU nieskończoności, "Roczniki Filozo

ficzne'' 10 (1962), z. 3, s. 103 - 110 ;  Z. A u g u s t y n e k, Wlasności czasu, 
Warszawa 1970 ; M. H e 1 1  e r, Kreacjonizm a współczesna kosmologia, 
"Ateneum Kapłańskie" 65 (1973), t. 81,  s. 393 - 400 ; 'r. R u t  o w s k i, Czy 
wszechświat jest skończony przestrzennie i czasowo? "Studia Płockie" 

5 (1977), s. 198 - 211.  
122 I Sent., d. l,  a.  3, q. l, ad l;  t. I, s.  38. 
123 De scientia Christi 4, concl., t. V, s. 24; II Sent., d. 16, a. l, q. l, 

concl. ; t. II, s. 394. 
1" II Sent., d.  12, a. 2, q. 2, concl. ; t. II, s. 305. 

13 - Wieki o Bogu 



1 94 WIEKI O BOGU 

ostatnią koncepcję,  choć równocześnie zapożyczył niektóre ele
menty z pierwszej . Twierdził mianowicie, że "cala rzeczywistość 
materialna została stworzona na początku jednocześnie, v .. ·lanie 
form było natomiast dziełem sześciu dni"125• Takie rozwiąza 1ie 
opiera się na rozgraniczeniu materii i formy jako dwu istotnych 
współelementów bytu stworzonego. Materia jest efektem pierw
szego aktu stwórczego, formy zaś powstawały w ciągu sześciu 
kolejnych dni. Bonawentura akceptował nawet wyrażenie "for
my zarodkowe", rozumiejąc je  prawdopodobnie jako możność 
aktywną czyli zaczątkowe realności126• 

W filozoficznej koncepcji Boga św. Bonawentury pojawiło się 
szereg elementów interesujących oraz twórczych:  łączenie aprio
ryzmu z aposterioryzmem, eksponowanie uwarunkowań antropo
logicznych i aksjologicznych, woluntaryzm, egzemplaryzm. W pa
noramie nurtów klasycznego chrześcijaństwa Doktor Seraficki 
zajmuje miejsce niepowtarzalne, ciągle oddziaływując na współ
czesność. 
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C z ę ś ć t r z e c i a  

PLURALIZM KONCEPCJI BOGA 

W FILOZOFII NOWOŻYTNEJ 





VIII. R. DESCARTES: 
RACJONALISTYCZNO-FUNKCJONALNE UJĘCIE BOGA 

Niektóre prace, zawierające zarys historii idei Boga, całkowi
cie pomijają Kartezjusza'. Nie wydaje się słuszne takie stano
wisko, gdyż "ojciec filozofii nowożytnej" wywarł niekwestiono
walny wpływ na kształtowanie się koncepcji Absolutu w nowo
żytności i czasach współczesnych. Rene Descartes (1 596 - 1 650), 
czołowy myśliciel francuski, wychowanek jezuickiego kolegium 
w La Fleche", interesował się żywo problematyką bóstwa: tak 
istnienia jak natury. Przedmiotem pracy jest zasadniczo natura 
Boga, mimo to uwzględniony zostanie problem Jego realności. 
Wymaga tego stanowisko Descartesa, u którego oba zagadnienia 
są nierozdzielnie zespolone. 

Kartezjusz, nawiązując do klasycznego nurtu filozofii, naj
częściej określał ją jako "miłość mądrości"8 •  Było to określenie 
bardziej etymologiczne niż merytoryczne. W Rozprawie o meto
dzie stwierdził ogólnikowo, że ,,filozofia daje sposób rozprawia
nia z prawdopodobieństwem o wszystkich rzeczach"4 •  Uwagi te 
nie mówią zbyt wiele, ich autor w sposób widoczny nie chciał 
wiązać się deklaratywną definicją filozofii. W każdym razie wi
dział w niej poznanie naturalne, bazujące na zdrowym rozsądku 
i przyrodzonych uzdolnieniach poznawczych ludzkiego umysłu. 
Charakterystyczne, że autor dzieła Meditationes de prima philo
sophia nie tylko rozróżniał metodologicznie teologię i filozofi�, 
lecz także separował je. Średniowiecze chrześcijańskie widziało 

1 G. F. T h o m a s, ReZigious FhiZosophies ot the West, New York 1965 ; 
H. P. O w e n, Concepts ot Deity, London 1971. 

3 Por. F. A l q u i e, Descartes, Z'homme et Z'oeuvre, Paris 1957. 
3 R. D e s c a r  t e s, Prawidla kierowania umyslem, Warszawa 1958, 

s. 19. Zob. E. M o r a w i e c, Przedmiot a metoda w filozofii Kartezjusza, 
Warszawa 1970, s. 15 - 20. 

4 Rozprawa o metodzie wZaktwego kierowania rozumem i poszukiwa
nia prawdy w naukach, Warszawa 1980, s. 32. 
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w teologii najwyższą formę mądrości dostępną człowiekowi. 
Descartes, choć jako chrześcijanin wyłączył z kręgu powszech
nego wątpienia prawdy objawione, to jednak zakwestionował 
naukowy charakter teologii. Akt wiary pojmował jako akt "nie 
umysłu, ale woli"5• Droga wiary nie jest więc poznaniem racjo-



nalnym, ono bowiem jest wyłącznym atrybutem filozofii. Teolo
gia "uczy jak zdobywać niebo"': posiada więc cele wyłącznie so
teriologiczne, pozbawiona zaś jest funkcji kognitywnej .  

Tematyka Boga jest u Kartezjusza organicznie włąC'zona 
w jego system, którego punktem wyjścia jest metodyczne wąt
pienie. Poszukując efektywnych metod przezwyciężenia doktry
nalnego sceptycyzmu, odwołał się do intuicyjnej oczywistości 
istnienia ludzkiego podmiotu. "Prawda: myślę wiE;c jestem, jest 
tak mocna i pewna, że wszystkie najskrajniejsze przypuszczenia 
sceptyków nie są zdolne jej obalić"7• Maksyma cogito ergo sum 
jest punktem zwrotnym nowożytnej filozofii, przesuwa bowiem 
jej punkt wyjścia ze świata zewnętrznego w wewnętrzny świat 
człowit:ka. W ten sposób realizm przekształca się w racjonalizm, 
deprecjonowanie roli poznania zmysłowego łączy się z uznaniem 
priorytetu fenomenu myśli na terenie filozofii. Należy jednak 
obiektywnie przyznać, że racjonalizm epistemologiczny Kartezju
sza nie jest równoznaczny z racjonalizmem antropologicznym. 
Ludzką jaźń ("ego",) nie redukował on do fenomenu myślenia, 
obejmując mianem "myślenia" całość przeżyć psychicznych czło
wieka8. Obcy mu był także fenomenizm w pojmowaniu człowie
ka, dlatego z faktu myśli wnioskował o istnieniu myślącego pod
miotu. Człowieka opisywał jako "substancję, której całą istotą, 
czyli naturą jest myślenie"9• 

Antropologiczna orientacja filozofii Kartezjusza zdetermino
wała profil jego filozofii Boga. Startowała ona nie z analizy 
świata materialnego, gdyż jego realność została podważona po
przez zabieg metodycznego wątpienia. Samooczywistość ludzkie-

5 Prawidla kierowania umyslem, dz. cyt., s. 14. 
6 Rozprawa o metodzie, dz. cyt., s. 32. 
7 Rozprawa o metodzie, s. 54. 
8 Zasady filozofii, Warszawa 1960, s. 10. Termin "uczucie" dotyczył 

zarówno domeny umysłowej, jak zmysłowej człowieka. 
9 Rozprawa o metodzie, s. 54. 
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go ego jest więc jedynym punktem wyjścia wszelkich uzasad
nień istnienia Boga. Człowiek, jako "obraz Boży", pozwala doj
rzeć obecność Stwórcy10• Autor Medytacji wyraźnie dystansuje 

się od ontologiczno-kosmologicznej motywacji w teodycei, pisząc: 

"Nie zaczerpnąłem metod dowodu z tego, że w rzeczach zmysło

wo dostrzegalnych widzę porządek lub pewne następstwo przy

czyn sprawczych - a to bądź dlatego, że uznałem, że istnienie 

Boga o wiele bardziej jest oczywiste od istnienia wszelkich rze

czy zmysłowo dostrzegalnych, bądź też dlatego, że zdawało mi 

się, iż drogą owego następstwa przyczyn do niczego innego nie 
będę mógł dojść, j ak do uznania niedoskonałości mego intelek
tu"11. Teodycea kartezjańska wychodzi od cogito, rezygnując 
z motywacji kosmologicznej za realnością Stwórcy. 

Myśliciel francuski odszedł od tradycyjnej filozofii Boga 
również pod innym względem. Tomizm najpierw uzasadniał 

istnienie Absolutu, aby następnie wyj aśniać jego naturę. Kar

tezjusz odwrócił porządek, ponieważ "nigdy o żadną rzecz nie 
należy pytać, czy istnieje, zanim się nie zrozumie, czym jest"ll. 

Adekwatne zrozumienie idei Boga jest więc nieodzownym wa
runkiem rozstrzygnięcia problemu Jego istnienia. Autor przy

znawał jednak, że via inveniendi prawdy różr.i się od via docendi. 
Dlatego zagadnienie poznawalności istnienia Boga będzie w pra
cy najpierw rozpatrywane, a następnie dopiero natura Boga 
w jej relacji do świata oraz ujęta sama w sobie. 

1. REALNOSC BOGA 

Pod adresem Kartezjusza wysuwa się czasem zarzut ontolo
gizmu11. Jego zasadność zdaje się potwierdzać tok filozoficznej 

analizy: z cogito wnioskuje o Bogu, aby następnie dopiero cha

rakteryzować naturę świata. W dziele Zasady filozofii czytamy: 

"Skoro sam Bóg jest przyczyną wszystkiego, co jest lub być 

10 Por. Medytacje o pierwszej filozofii, Warszawa 1958, t. I, s. 68 ; t. II, 
s. 255. 

11 Medytacje o pierwszej filozofii, t. I, s. 138. 
12 Tamże, s. 140. 
13 J. M a r i t a i n, Le song e de Descartes, Paris 1932, s. 241. 
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może, wydaje się, że obierzemy najlepszą drogę filozofowania, 
jeżeli usiłować będziemy z poznania samego Boga wyprowadzić 
wyjaśnienie istot przez niego stworzonych, aby w ten sposób 
zdobyć wiedzę najdoskonalszą, jaką jest poznanie skutków na 
podstawie przyczyn"u. Wypowiedź cytowana, wbrew pierwszemu 
wrażeniu, nie potwierdza zarzutu ontologizmu. Nie ma w niej 
bowiem asercji intuicyjnego poznania zewnętrznego świata 
w Bogu, lecz mowa jest o poznaniu refleksyjno-dyskursywnym 
bazującym na relacji "przyczyna - skutki". Zresztą gdyby 
autor przyjmował ontologizm, to by nie formułował argumentów 
za realnością bóstwa. 

Epistemologia kartezjańska, mimo niewątpliwego charakteru 
racjonalistyczno-apriorycznego, uznaje wielość źródeł ludzkiego 
poznania. W dziele Prawidla kierowania umysłem znajdujemy 
wyróżnienie trzech typów poznania człowieka: intuicji, myśli 
dyskursywnej (dedukcji) oraz religijnej wiary15• Kiedy indziej 
wzmiankowane jest także poznanie zmysłowe, choć jego wartość 
jest minimalizowana16• 

Dwa pierwsze typy poznania są przydatne na terenie filozofii 
Boga, zwłaszcza poznanie intuicyjne. Jest ono poznaniem dają
cym wiedzę niepowątpiewalną, niezależnym od percepcji zmy
słowej,  związane zaś jest z aktywnością umysłu17• Atrybutami 
intuicyjnego poznania są jasność i wyraźność. Kartezjusz wy
różnił kilka typów poznania intuicyjnego, między innymi intuicję 
analityczną i syntetyczną. Pierwsza łączy się z postulatem, aby 
problemy złożone rozbić na bardziej proste, dzięki czemu te 
ostatnie staną się z czasem samooczywiste18• W sposób intuicyjny 
poznajemy proste elementy natury, fakty jednostkowe, dane 
doświadczenia uchwytne bezpośrednio itp. Drugą formą intuicyj
nego poznania jest intuicja syntetyczno-globalna, za pomocą 
której poznajemy system relacji istniejący w świecie, zwłaszcza 

14 Zasady filozofii, dz. cyt., s. 19. 
15 Prawidla kierowania umyslem, s. 12 - 14. 
16 Medytacje o pierwszej filozofii, t. I, s. 209, 392 - 394. 
17 Prawidla kierowania u.myslem, s. 12. Por. S. K o w a l c z y k, Drogi 

ku. Bogu, Wrocław 1983, s. 175 - 228. 
18 Prawidla kierowania u.myslem, s. 63 - 65. 
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zaś relacje bezwzględno-konieczne18• Ostatnia forma intuicji od
grywa węzłową rolę przy uzasadnianiu istnienia Boga, ponieważ 

"z tego, że jestem, wyprowadza wniosek pewny, że istnieje"20• 
Przedmiotem poznania intuicyjnego, w interpretacji francu

skiego myśliciela, są w pierwszym rzędzie idee wrodzone. W ten 
sposób jego radykalny intuicjonizm zazębia się z teorią naty
wizmu. Idee wrodzone rozumiane w sensie właściwym obejmują 
takie pojęcia, które pojawiają się w ludzkim umyśle bez współ
udziału poznania zmysłowego21• Do idei wrodzonych należą 
przede wszystkim idee ludzkiej jaźni oraz Boga211 Nie powstają 
one poprzez proces umysłowej abstrakcji oraz syntezy, �ecz są 
uświadamiane w wyniku autorefleksji. Kartezjańska teoria idei 
wrodzonych jest niewątpliwie inspirowana przez platońską teorię 
idei, nawiązując zarazem do teorii "prawd wiekuistych" św. 
Augustyna. 

W pismach Kartezjusza występuje dwojakiego typu motywa
cja istnienia Boga: aprioryczna i aposterioryczna. Pierwsza wy
chodzi z analizy idei Boga, druga korzysta z myśli dyskursywno
-inferencyjnej. Autor Medytacji wyróżnił trzy następujące argu
menty teodycealne: z analizy natury Boga j ako bytu najdosko
nalszego i nieskończonego, z posiadania idei bytu absolutnego 
przez umysł ludzki, oraz braku bytowej autonomii osoby ludz
kieju. Pierwszy z wymienionych dowodów posiada charakter 
aprioryczny, dwa pozostałe zaś charakter aposterioryczny. 

Argument z idei Boga jako bytu najdoskonalszego omawia 
Medytacja  piąta. Jest to faktycznie kontynuacja i zarazem rein
terpretacja ontologicznego dowodu św. Anzelma, znanego fran
cuskiemu myślicielowi ze studiów w jezuickim kolegium ... Poja-

19 Tamże, s. 66 - 67, 70. Pol'. E. M o r a w i e c, Przedmiot a metoda 
w filozofii KaTtezju.sza, s. 87 - 94. 

2D Prawidla kierowania u.mysZem, s. 67. 
21 Medytacje o pierwszej filozofii, t. I, s. 48 - 49. 
22 Tamże, s. 67 ; E. M o r a w i e c, dz. cyt., s. 66 - 72. 
23 Medytacje o pierwszej filozofii, t. I,  s. 205 - 207. James C o I I  i n s 

(God in Modern Philosophy, Chicago 1959, s. 60) nieco inaczej klasyfikuje 
dowody u Kartezjusza, a mianowicie: z idei bytu nieskończonego, umysłu 
posiadającego taką ideę oraz idei bytu najdoskonalszego. 

24 Kartezjusz twierdził, że przed napisaniem Medytacji nie czytał 
Proslogionu. Anzelma. 
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wił się jednak nowy element, mianowicie odwołanie do jasności 
i wyraźności jako kryterium prawdy. Pojęcia jasne i wyraźne 
są niewątpliwie prawdziwe. Do takich pojęć należy idea Boga 
jako bytu najdoskonalszego. "Niemniej jasno i wyraźnie pojmu
ję, że do Jego natury należy wieczne i aktualne istnienie, jak 
pojmuję, że do natury figury czy liczby należy to, czego dowodzę 
o tej figurze czy liczbie. { ... ) Istnienie Boga powinno mieć { .. . ) co 
najmniej ten sam stopień pewności, jaki dotychczas posiadały 
prawdy matematyczne"25• Kartezjusz zestawia szereg pojęć: figur 
geometrycznych, liczb, góry i doliny, Boga. Pojęcie góry impli
kuje istnienie doliny, pojęcie trójkąta istnienie trzech kątów 
i boków, wreszcie pojęcie Boga wskazuje na realność jego de
sygnatu. Równie absurdalną jest rzeczą odmawiać Bogu realności 
istnienia jak podważać troistość boków trójkąta czy izolować 
idee góry i doliny. Autor Medytacji rozróżnia istnienie logiczne 
i realne, to ostatnie przypisując Bogu. W piątej Medytacji pisze 
mianowicie: "Z tego, że nie mogę pomyśleć góry bez doliny, nie 
wynika, że gdzieś góra i dolina istnieją, tylko że góra i dolina 
są nierozdzielne, bez względu na to, czy istnieją, czy nie istnie
ją. Z tego zaś, że Boga nie mogę pomyśleć sobie inaczej, j ak tylko 
istniejącego, wynika, że istnienie jest nieodłączne od Boga, a za
tem, że On rzeczywiście istnieje { ... ), konieczność samej rzeczy, 
tj . konieczność istnienia Boga skłania mnie, bym tak myślał"21• 
Podsumowaniem rozważań jest konkluzja:  "Bo cóż jest samo 
przez się bardziej jawne j ak to, że istnieje byt najwyższy, czyli 
że istnieje Bóg, który sam jeden tylko posiada istotę związaną 
nierozłącznie z istnieniem"17• 

Autor Medytacji był świadomy zastrzeżeń kierowanych pod 
adresem swego argumentu. Odpowiadając na nie, odwołał się do 
swego kryterium prawdy, tj. faktu posiadania przez każdego 
człowieka jasnej i wyraźnej idei Boga jako bytu najdoskonal
szego. Po drugie, zwracał uwagę na różnicę dzielącą istnienie 

25 Medytacje o pierwszej filozofii, t. I, s. 87. Por. B. M. B o n a s e a, 
God and Atheism, Washington 1979, s. 133 - 136. 

28 Medytacje o pierwszej filozofii, t. I, s. 88 - 89. 
27 Medytacje o pierwszej filozofii, t. I, s. 91. Por. H. G o u h i e r, La 

connaissance de Dieu seZon Descartes, "Giornale di Metafisica" 5 (1950), 
s. 483 - 502. 



POGLĄD RACJONALNO-FUNKCJONALNY 205 

możliwe oraz istnienie konieczne. "Istnienie konieczne jest 
w Bogu rzeczywiście właściwością ujętą w najściślejszy sposób, 
gdyż Jemu tylko przysługuje i w Nim tylko stanowi część isto
ty"28. Idee innych bytów zawierają jedynie istnienie możliwe. 

Reinterpretacja argumentu ontologicznego, zawarta w piątej 
Medytacji, nie odbiega w istotny sposób od kontrowersyjnych 
ujęć św. Anzelma. Dlatego zarzut przejścia od sfery pojęć do 
sfery bytu realnego jest dalej aktualny. Kartezjusz w swych 
rozważaniach wychodził z idei Boga jako bytu najdoskonalszego 
(nazywanego czasem "bytem najpotężniejszym")2', a nie z pozna
nej realnej istoty Boga. Chociaż używał zwrotu "rozpatrywanie 
natury" Bożej, to jednak miał wówczas na myśli "poj ęcie 
Boga"80• Trudno imputować francuskiemu myślicielowi teorię 
o bezpośrednim doskonałym poznaniu natury Bożej, wówczas 
bowiem wszelkie argumenty za istnieniem Boga byłyby pozba
wione sensu. 

Drugi argument teodycealny Kartezjusza wychodzi z faktu 
posiadania przez człowieka idei bytu absolutnego. Francuski 
myśliciel był świadomy - pomimo sympatii dla intuicjonizmu 
i racjonalizmu, że uznanie transcendencji Boga wymaga korzy
stania z zasady przyczynowości. Ta właśnie zasada jest punktem 
wyjścia wspomnianego argumentu: "Zadna rzecz nie może po
wstać z niczego, ani też rzecz doskonalsza, tzn. taka, która za
wiera w sobie więcej rzeczywistości, nie może powstać z mniej 
doskonałej "11.Tak sformułowane pryncipium przyczynowości zo
stało zapożyczone z filozofii klasycznej . W dalszym toku swych 
analiz Kartezjusz przechodzi z płaszczyzny ontologicznej na 
płaszczyznę epistemologiczną, rozważa bowiem znaczenie tworzo
nych przez człowieka idei. Istnieją idee prawdziwe i fałszywe, 
idee bytów niedoskonałych i doskonałych. Do tych ostatnich na-

28 Medytacje o pierwszej filozofii, t I, s. 448. Por. tamże, s. 149. 
29 Tamże, s. 152. 
30 Tamże, s. 205. J. C o 1 1  i n s (God in Modern Philosophy, s. 62) su

geruje, że Kartezjusz w omawial"'ym argumencie nie wnioskował z idei 
o realności Boga, lecz z poznanej realnej istoty Boga dedukował związaną 
z tym konieczną prawdę o Jeg.:> istnieniu. Taka interpretacja odbiega od 
tekstu myśliciela. 

31 Medytacje o pierwszej filozofii, t. I, s. 53. 
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leży idea Absolutu. "Pod nazwą Boga rozumiem ·- pisze autor 
pewną substancję nieskończoną, niezależną, o najwyższym rozu
mie i mocy, która stworzyła mnie samego i wszystko inne, co 
istnieje, o ile istnieje. Otóż te wszystkie przymioty są tak wiel
kie, że im uważniej się nad nimi zastanawiam, tym bardziej nie
możliwym mi się wydaje, by mogły pochodzić ode mnie samego. 
Musi się więc ( ... ) dojść do wniosku, że Bóg koniecznie istnieje"31• 
Człowiek jest bytem substancjalnym, lecz nie zawiera w sobie 
atrybutów właściwych naturze Bożej. Nie posiada tych doskona
łości, które formalnie lub eminentnie przynależą Bogu33• To 
wszystko skłania Kartezjusza do wniosku, że idea bytu absolut
nego nie mogła zostać wytworzona przez samego człowieka, 
w którego naturze brak jest pierwowzoru dla takiej idei. Idea 
Boga jest więc nam wrodzona, otrzymaliśmy ją od Niego. 

Argument niewątpliwie odwołuje się do zasady przyczyno
wości. Autor Medytacji nie szuka jednak przyczyny realnego 
istnienia człowieka, lecz przyczyny idei Boga w ludzkim umy
śle34. Pryncypium przyczynowości przeniesione zostało ze sfery 
ontologicznej do epistemologicznej, tracąc w ten sposób moc do-
wodową. Argument ten, podobnie jak poprzedni - ontologiczny, 
nie posiada wiążącej wartości dla realistycznej metafizyki. 

U francuskiego myśliciela pojawia się jeszcze trzeci argument 
za realnością bóstwa. Raz wyodrębnia ten argument85, innym 
razem łączy go z dowodem poprzednim (z idei Boga w umyśle 
ludzkim). Kartezjusz przede wszystkim zauważa, że cogito po
siada prymat gnozeologiczny ale nie ontologiczny. Własne istnie
nie człowiek rozpoznaje najwcześniej, lecz nie jest świadomy 
konieczności i autonomii swego trwania. ,�Z tego, że przed chwilą 
istniałem, nie wynika, że muszę teraz istnieć, chyba że jakaś 
przyczyna mnie na tę chwilę jak gdyby na nowo stworzy, to 
jest mnie zachowa"38• Człowiek, choć jest istotą myślącą, nie 
odkrywa w sobie mocy sprawczej zachowania siebie w posiada-

u Tamże, s. 59. 
33 Tamże, s. 60 - 61. Por. Zasady filozofii, s. 16 - 19. 
34 J. M a r  i t a i n, Le songe de Descartes, s. 176. 
35 Medytacje o pierwszej filozofii, t. I, s. 206 - 207. 
• Medytacje o pierwszej filozofii, t. I, s. 64. 
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nym istnieniu37• Wręcz przeciwnie, jest istotą zależną oraz skOll.
czoną. Zależność w istnieniu wymaga przyczyny udzielającej 
istnienie i zachowującej w nim człowieka. Ciąg nieskończony 
samych przyczyn zależnych też nie jest możliwy, dlatego należy 
uznać "ostateczną przyczynę, którą będzie Bóg"88• 

Ostatnia argumentacja posiada niewątpliwie charakter onto
logiczny, wychodząc z faktu heteronomii bytu ludzkiego. Kar
tezjusz nigdy jednak nie odwołał się do przygodności świata 
zewnętrznego, ograniczając się do podmiotowego świata cogito. 
Człowiek jest świadomy istnienia Nieskończoności, sam jednak 
nie jest nią. 

2. FUNKCJE BOGA WZGLĘDEM SWIATA 

Kartezjusz uważał się za katolika89• Choć niektóre jego po
glądy teologiczne mogą uchodzić za kontrowersyjne, to jednak 
w zasadzie trudno podważać szczerość jego związków z Kościo
łem katolickim40• Niewątpliwie akceptował teologiczną koncepcję 
Boga. Aktualnie chodzi o jego filozoficzną teorię Absolutu. Nie
zwykle krytycznie ocenił ją Błażej Pascal, pisząc: "Nie mogę 
przebaczyć Kartezjuszowi; rad by chętnie w całej swej filozofii 
obejść się bez Boga, ale nie mógł się powstrzymać od tego, iż 
kazał mu dać szczutka, aby wprawić świat w ruch; po czym już 
mu Bóg na nic niepotrzebny"41• Ocena Pascala jest przejaskra
wiona. Rola Boga w ujęciu autora Medytacji nie sprowadzała się 
przecież do jednorazowego nadania światu aktywności, obejmo
wala bowiem istotną funkcj ę ontologiczną: zachowania go 

37 "Łatwo bowiem poznajemy, że nie ma w nas żadnej siły, przez którą 
sami byśmy siebie utrzymywali". Zasady filozofii, s. 17. 

38 Med:1tacje o pierwszej filozofii, t. I, s. 66. Por. tamże, s. 67 - 68. 
39 Otrzymał wykształcenie katolickie podczas S-letniego pobytu w je

zuickiej szkole w La Fleche, zaś w roku 1519 odbył pielgrzymkę do sank
tuarium w Loretto. Por. G. M i l h a u d, Une crise mystique chez Descar
tes, "Revue de Metaphysiąue et cle Morale" 23 (1916), s. 607 - 621. 

•o Por. J. R. A r  m o g a t h e, Theologia Cartesiana, La Haye 1977;  
J. L.  M a r  i o n, Sur la theologie blanche de Descartes, Paris 1981. 

41 B. P a s c a l, Myśli nr 77, Warszawa 1952, s. 45. 
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w istnieniu. Słusznie zauważa jednak E. Gilson, że "istota Boga 
kartezjańskiego była w dużej mierze zdeterminowana Jego funk
cją filozoficzną, która wiązała się ze stworzeniem i zachowaniem 
mechanicznego świata nauki, tak jak go pojmował Kartezjusz"41• 
Właśnie ten fakt skłania do analizy funkcji Boga, rzutującej na 
sposób pojmowania Jego wewnętrznej natury. 

W interpretacji kartezjańskiej filozoficznie pojmowany Abso
lut spełnia dwie istotne funkcje:  epistemologiczno-oświecającą 
oraz ontologiczną. Pierwsza z nich łączy się z teorią pojGć ja
snych i wyraźnych jako naczelnego kryterium prawdy. Francu
ski myśliciel, osobiście pracujący twórczo na terenie matematyki, 
znajdował się pod urokiem jej ścisłości i precyzji. Często też ze
stawiał matematykę i metafizykę, między innymi w analizie do
wodu ontologicznego. W konsekwencji tego metodę nauk mate
matycznych pragnął inkorporować do filozofLi41• Był przekonany, 
że kategorie filozoficzne mogą być równie ostro zarysowane zna
czeniowo jak pojęcia matematyki czy logiki . Definiując pojęcia 
jasne i wyraźne, zwracał uwagę głównie na aspekt podmiotowy 
(bezpośredniość oddziaływania przedmiotu na władzę), oraz 
aspekt metodologiczny (wyodrębnienie jednego przedmiotu 
z wielu innych)44• Pominięty został decydujący element przed
miotu: jego różnorodność i analogiczność na terenie metafizyki. 
Tylko dlatego można było przyjąć jasność i wyraźność pojęć jako 
postulat wszelkiej nauki. 

Jeżeli jasność i wyraźność pojęć stanowi bezpośrednie kryte
rium prawdy, to kryterium ostatecznym jest dopiero Bóg. Autor 
Rozprawy o metodzie pisze: "Rzeczy, które pojmujemy bardzo 
jasno i bardzo wyraźnie, są wszystkie prawdziwe, pewne jest 
jedynie z tej przyczyny, że Bóg jest, czyli istnieje, że jest istotą 
doskonałą i że wszystko, co jest w nas, pochodzi z niego"45• Ja
sność i wyraźność, nieodzowne atrybuty prawdziwego poznania, 
pochodzą od bytu absolutnego. "Każde jasne i wyraźne uj ęcie 
jest bez wątpienia czymś (rzeczywistym i pozytywnym), a zatem 

42 E. G i l s o n, Bóg i filozofia, Warszawił 1961, s. BO. 
43 Medytacje o pierwszej filo�ofii, t. I, s. 15. 
·14 Zasady filozofii, s. 29. 
45 Rozprawa o metodzie, s. 5B. 
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nie może powstać z niczego, lecz Bóg musi być jego twórcą, ów 
Bóg najdoskonalszy, którego istota wyklucza, by był zwodzi
cielem"48. "Bóg jest w najwyższym stopniu prawdomówny i jest 
dawcą wszelkiego światła; dlatego jest całkowicie nie do przy
jęcia, by miał nas oszukiwać albo być w sensie właściwym i po
zytywnym przyczyną błędów"n. Wypowiedzi te jednoznacznie 
świadczą, że Bóg jest zasadą noetyczną w dedukcyjnym systemie 
metafizyki Kartezjusza. Pewne elementy, np. teoria osw1ecenia 
ludzkiego intelektu przez Boga, łączą francuskiego myśliciela 
z klasykami chrześcijaństwa: św. Augustynem i św. Tomaszem 
z Akwinu. Zbieżności nie przesłaniają jednak istotnych różnic: 
w augustynizmie Bóg jest pełnią nadprzyrodzonej mądrości i naj
wyższym dobrem, w tomizmie Bóg jest przedmiotem metafizyki 
wyłącznie jako sprawcza przyczyna widzialnego świata. U Kar
tezjusza Absolut został nadmiernie włączony w świat ludzkiego 
poznania, stanowiąc funkcję gwaranta prawdziwości i pewności 
tegoż poznania. Autor Medytacji pisze : "Pewność i prawdziwość 
wszelkiej wiedzy zależy jedynie od poznania prawdziwego Boga, 
tak dalece, że nie mogłem o żadnej innej rzeczy posiadać dosko:
nałej wiedzy, zanim nie poznałem Jego"48• Bóg prawdomówny 
stał się podstawą i ostatecznym kryterium wszelkiej prawdy. 

Kartezjusz był zafascynowany matematyką, dlatego filozofię 
chciał zreinterpretować jako - mathesis universalis. Choć rozróż
niał obie dyscypliny, to z matematyki zapożyczył pojęcie oczywi
stości i pewności. Matematyka łączy się organicznie z domeną 
nauk przyrodniczych. Nic więc dziwnego, że te ostatnie także 

ł6 Medytacje o pierwszej filozofii, t. I, s. 83. Por. J. M a r  l t a l n, Le 
song e de Descartes, s. 29 nn; J. l. a p o r t  e, Le rationalisme de Descartes, 
Paris 1950, s. 153 - 172. 

n Zasady filozofii, s. 21. 
48 Medytacje o pierwszej filozofii, t. I, s. 94. Epistemologii Kartezjusza 

zarzuca się błędne koło: cogito wskazuje na istnienie Boga, lecz jego pew
ność jest dopiero konsekwencją uznania Jego realności. Francuski myśli
ciel odpowiada na wysuwaną tn .. dność następująco. Cogito prowadzi do 
rozpoznania istnienia Boga, lecz ono samo nie jest źródłem całej filozofii 
ani też nie daje doskonałego poznania całej prawdy o bycie. Takie pozna·· 
nie jest oparte dopiero na prawdomówności Boga. Por. Medytacje o pierw
szej filozofii, t. l, s. 92 - 93, 386 - 387 ; Zasady filozofii, s. 13 - 14;  M. V e r  s
f e l d, A n Essay on the Metaphysics of Descartes, London 1940, s. 38 - 56. 

lł - Wieki o Bogu 
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oddziałały na francuskiego filozofa. Zapoczątkował on, mimo 
swego racjonalizmu i idealizmu, nowożytny scjentyzm. Przeja
wiło się to w absolutyzacji metody scjentystycznej , nadmiernym 
łączeniu filozofii z naukami przyrodniczymi oraz wyraźnej sym
patii dla determinizmu. Filozoficzną mądrość pragnął Kartezjusz 
formułować za pomocą "jasnych i wyraźnych", tj. jednoznacz
nych pojęć, oraz uzasadnić za pomocą metod właściwych na
ukom empirycznym. 

Scjentystyczny trend łączył się u Kartezjusza z filozoficznym 
racjonalizmem. Do świata materialnego docierał nie wprost, lecz 
poprzez metafizykę, konkretnie zaś mówiąc - przez Boga. Nie
zbędny mu był Bóg ujmowany w funkcji kosmologicznej i epi
stemologicznej zarazem, gdyż dopiero dzięki Niemu jesteśmy 
pewni np. istnienia rozciągłej substancji materialnej czy mate·· 
rialno-psychicznej osoby ludzkiet•. W Rozprawie o metodzie 
czytamy informatywne zwierzenie autora: "Porządek, jaki zacho
wałem, był taki: najpierw starałem się znaleźć w ogólności za
sady lub pierwsze przyczyny wszystkiego, co jest albo co może 
być w świecie, biorąc w tym celu pod rozwagę tylko samego 
Boga, który go stworzył ( ... ). Tą drogą znalazłem niebiosa, gwia
zdy, ziemię"50• Kartezjusz, mówiąc o Bogu, odwrócił całkowicie 
kierunek uzasadnień klasycznej teodycei. Nie świat widzialny 
ukazał mu Boga, gdyż dopiero On pozwolił mu uwierzyć w real
ność świata. Bóg był niezbędny francuskiemu myślicielowi, lecz 
ujmowany w funkcji kosmologiczno-noetycznej. 

Funkcjonalne ujmowanie Boga nie przesłoniło Kartezjuszowi 
Jego funkcji kreacyjnej . To prawda, że najczęściej pisał o Abso
lucie jako zachowawcy ludzkiego istnienia. Tym niemniej jednak 
akceptował klasyczny kreacjonizm chrześcijański. Bóg był dla 
niego nie tylko przyczyną "stawania się", lecz także "istnienia"51• 
Stwórcze działanie Boże różni się od pracy rzemieślnika i natu
ralnego aktu rodzenia52• Wszelkie działanie stworzeń bazuje na 
istniejącym już tworzywie, natomiast Bóg powołuje do istnienia 

49 Por. Zasady filozofii, s. 36 - 37. 
5I Rozprawa o metodzie, s. 79. Por. J. C o I I  i n s, God fn Modern Phi

losophy, s. 64 - 68. 
II Medytacje o pierwszej filozofii, t. l, s. 434. 
u Tamże, s. 438. 
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z nicości51• Stworzenie świata rozumiał Kartezjusz jako zapocząt
kowanie jego istnienia w czasie, wykluczając alternatywę wie
kuistego trwania bytu stworzonegou. W czasie lektury pism 
myśliciela łatwo zauważyć, że teoria kreacji świata nie znajdo
wała się j ednak w centrum jego uwagi. 

Filozofia chrześcijańska, obok teorii kreacji, przyjmuje także 
tezę o ustawicznym zachowaniu w istnieniu bytu stworzonego. 
Ten motyw często był eksponowany przez Kartezjusza, ukazuje 
bowiem aktualną rolę Boga wobec świata". Nie brak nawet 
u niego metafizycznej motywacji wspomnianej tezy. Wychodzi 
ona z analizy bytu ludzkiego, którego natura jest zespoleniem 
istnienia i nicości. Sam człowiek nie jest w stanie zachować sie
bie w istnieniu, czyni to dopiero Bóg. Jest On "bytem najwyż
szym i czystym", dlatego .,nie może zmierzać do nicości"". Tylko 
Bóg, dawca istnienia, jest w stanie zagwarantować dalsze trwa
nie stworzeń. 

Kolejną funkcją kosmologiczną Boga jest ,.uruchomienie" 

stworzonego przez siebie materialnego świata57• Kartezjusz po
siadał ideę statycznego świata, dlatego dostrzegł potrzebę pierw
szej przyczyny ruchu. Stwórca jest więc dawcą nie tylko istnie
nia, ale praw przyrody oraz zawartych w świecie wartości59• 
Autor Medytacji, wierny swej racjonalno-dedukcyjnej metodzie, 
z rozpatrywanej _idei Boga wyciąga wnioski dotyczące mechaniz
mu funkcjonowania przyrody. Dlatego formułuje na tej podsta
wie określone prawa przyrody, między innymi prawo inercji 
traktuje jako konsekwencję niezmienności Absolutu. W przeko
naniu Kartezjusza .,z samej niewzruszoności Boga można poznać 
pewne reguły, czyli prawa natury"5'. Była to ewidentnie aprio-

n R. D e s c a r  t e s, Rozmowa z Burmanem, w: Medytacje o pierwszej 
filozofii, t. II, s. 255. 

54 Tamże, s. 31, 285. 

55 Medytacje o pierwsze; filozofii, t. I, s. 138 - 141 ; Zasadv filozofii, 
s. 17. 

16 Rozmowa z Burmanem, w :  Medytacje o pierwszej filozofii, t. II, 
s. 240. 

n Zasadv filozofii, s. 76 n. 

u Rozprawa o metodzie, s. 1!1 ; Medytacje o pierwszej filozofłł, t. II, 
s. 35. 

" Zasady filozofii, s. 77. 



212  WIEKI O BOGU 

ryczna metoda badania świata, w którym Bóg jest potrzebny 
jako zasada wyjaśniająca określone funkcjonowanie praw przy
rody. 

Francuski filozof wyj aśniał świat wyłącznie w kategoriach 
przyczynowości sprawczej. Nie kwestionował wprawdzie celowo
ści, lecz jej nie rozpatrywał, gdyż sprzeciwiało się to jego mecha
nistycznej wizji świata. Twierdził, że człowiek nie jest zdolny 
do wykrycia celów nadanych przyrodzie przez Stwórcę11• 

3. WEWNĘTRZNA NATURA BOŻA 

Podejmując ekspozycj ę koncepcji natury Bożej w ujęciu 
Kartezjusza, należy uprzednio ustosunkować się do podnoszonego 
cza::;em zarzutu agnostycyzmu".- Niewątpliwie można moWie 
o umiarkowanym teologicznym agnostycyzmie, inspirowanym 
głównie myślą św. Augustyna. Francuski myśliciel posiadał wy
czucie nieskończoności Boga, którego natura przekracza możli
wości poznawcze ludzkiego umysłu. Zresztą także separacj a filo
zofii i teologii potęgowała świadomość tego, że Bóg jest "niepo
jęty"u. Z drugiej jednak strony autor Medytacji nie był rzeczni
kiem skrajnego agnostycyzmu, przyjmując nawet możliwość 
jasnego i wyraźnego poznania Absolutu. Pisał mianowicie: 
"Wprawdzie to, co nieskończone, o tyle, o ile jest nieskończone, 
w żaden sposób nie może być pojęte, niemniej jednak możemy 
je poznać w tej mierze, w jakiej poznawać jasno i wyraźnie, że 
rzecz jest taka, iż nie można w niej stwierdzić żadnych granic, 
to tyle, co poznawać, że jest ona nieskończona"�3• Bóg nieskoń
czony jest nieograniczony, lecz nie każda nieograniczoność (np. 
przestrzeni, liczb) jest realno-pozytywną nieskończonością. Tak 
więc dostrzegając brak jakichkolwiek granic w naturze Bożej, 

10 Medytacje o pierwszej filozofii, t. I, s. 73, 439 - 440. 
u Taki zarzut wysunął J. M a r  i t a i n (Le songe de Descartes, s. 241) 

oraz Henri G o u h i e r  (La pensee religieuse de Descartes, Paris 1924, 
s. 298 - 299). Ostatni autor przyzuał jednak, że nie jest to agnostycyzm 
radykalny. 

sr Medytacje o pierwszej filozofii, t. l, s. 12. 
u Tamże, s. 145. 



POGLĄD RACJONALNO-FUNKCJONALNY 2 1 3  

ujmujemy nieskończoność Boga pozytywnie. Zawsze jednak jest 
to poznanie nieadekwatne, w wyniku czego można mówić o nie
poznawalności Boga"4• 

Innym kontrowersyjnym problemem w kartezjańskiej idei 
Boga jest problem używanego języka. Jacques Maritain sugeruje, 
że u autora Medytacji nastąpił regres wobec dotychczasowej filo
zofii Boga, zabrakło bowiem j ęzyka analogicznego65• Ostrożniej 
formułuje zarzut Jean-Luc Marion, ukazując filozofię Kartezju
sza jako kontynuację suarezjanizmu68• Znaną zaś j est prawdą, 
że Franciszek Suarez (t 1 61 7) odszedł od teorii analogii św. To
masza z Akwinu w jej autentycznej wersji, stosując w analizie 
filozoficznej język zbliżony do jednoznaczności. Konsekwencje 
tego są widoczne u Kartezjusza, mianowicie brak teorii analogii 
widoczny jest np. w Medytacji trzeciej oraz odpowiedziach na za
rzuty (pierwsze i czwarte)87• Rezultatem odejścia od analogii jest 
również jednoznaczne pojmowanie pojęcia przyczyny, w wyniku 
czego Bóg został określony jako causa sui. 

Czy rzeczywiście Kartezjusz całkowicie zrezygnował z języka 
analogicznego w opisie natury Bożej ? Gdyby to miało miejsce, 
to jego filozofia Boga byłaby uwikłana w błąd antropomorfizacji 
bóstwa. Taki właśnie zarzut postawił Maritain88• Ostatnie zastrze
żenie idzie stanowczo za daleko, nie znajdując potwierdzenia 
w pismach francuskiego myśliciela. Trzeba przyznać, że termin 

"analogia" pojawiał się u niego jedynie sporadycznie. Stosował 
go jednak do Boga, np. określając Go j ako przyczynę samego 
siebie"'. Niewątpliwie Kartezjusz nie był konsekwentnym rzecz
nikiem teorii analogii, która stała w opozycji do jego dedukcyj
no-racjonalistycznej metody oraz teorii pojęć j asnych i wyraź
nych jako kryterium prawdy. Zawsze jednak był świadomy, że 

"jasne i wyraźne" poznanie Boga posiada swe granice70• Dlatego 

" Tamże, s. 146, 229. 
ss J. M a r  i t a i n, Le songe de Descartes, s. 230 - 231. 
66 J. L. M a r  i o n, Sur la th�ologie blanche de Descartes, Paris 1981, 

zwłaszcza s. 9 nn, 139 nn. 

17 Medytacje o pierwszej filozofii, t. I, s. 439 - 442. 
68 J. M a r  i t a i n, Le songe de Descartes. s. 231, 235 - 236. 
"' Medytacje o pierwszej filozofii, t. I, s. 287, 290. 
10 Tamże, s. 147. 
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trafnie stwierdził Jean Laporte, że u autora Medytacji niE' ma 
uniwokatywnego j ęzyka w opisie natury Bożej71• Tym bardziej 
więc trudno mówić o antropomorfizacji Absolutu. 

Ostatni wniosek potwierdzają wyraźnie wypowiedzi Kartezju
zza. Boga rozumiał jako byt najdoskonalszy, zwracając uwag�. 
iż chodzi o "swoistą i pozytywną doskonałość7171• Wskazał rów
nież na różnicę między "rozumieniem, poj ęciem i wyobraże
niem"71. Ideę Boga można zrozumieć, lecz nie można bóstwa 
ujmować przy pomocy wyobraźni ani też adekwatnie go poznać. 
:Zadnej kategorii filozoficznej, w tym także pojęcia substancji, 
nie można .,jednoznacznie" orzekać o Bogu i stworzeniach". 
Antropologiczny punkt wyjścia metafizyki Kartezjusza był po
wodem, że najczęściej opisywał Boga w relacji do bytu ludzkie
go. Był jednak świadomy różnic zachodzących pomiędzy nimi, 
dlatego przestrzegał przed identyfikacją natur ludzkiej i Bożej, 
ich doskonałości i sposobu działania71• Boga nie należy więc poj
mować "na kształt j akiegoś ogromnego człowieka" tzn. nie wolno 
Go antropomorfizowae•. Referowane wypowiedzi Kartezjusza 
dezawuują zarzut antropomorfizacji natury Bożej przez niego. 
Nastąpiło jednak bezsprzecznie osłabienie świadomości, iż wszel
kie orzekanie o Bogu jest wyłącznie analogiczne. 

Przechodząc do bezpośredniej charakterystyki Bożej natury 
w ujęciu Kartezjusza, należy odwołać się do podstawowych ka
tegorii filozoficznych przezeń stosowanych: substancji, aktu, 
bytu koniecznego. Kategorię substancji rozumiał on częściowo 
w sposób tradycyjny, lecz nadał jej nowy sens. Nawiązywał do 
tradycji filozoficznej wówczas, kiedy opisał substancję jako pod
miot tkwienia dla przypadłości77• Rozgraniczył substancje mate
rialne i duchowe, bytowo autonomiczne i pochodne. Bóg jest 
substancją "myślącą, nie stworzoną i niezależną"78• Jest On 

71 J. L a p o r t  e, dz. ctJt., s. 281 , 295 - 296. 
72 Medytacje o pierwszej filozofii, t l, s. 176. 
n Dz. ctJt., t. II, s. 251. 
7t Zasady filozofii, s. 32. 
75 Medytacje o pierwszej filozofii, t. l, s. 438 - 439. 
75 Tamże, s. 430; t II, s. 259. 
77 Medytacje o pieTwszej filozofii, t. l, s. 199. 

78 Zasady filozofii, s. 33. 
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substancją najdoskonalszą, "w której zupełnie niczego nie poj
mujemy, co by pociągało za sobą jakiś brak lub [jakieś] ogra
niczenie doskonałości"7". O ile dotąd cytowane opisy substancji 
nawiązują częściowo do tradycji perypatetyckiej, to oryginalnym 
tworem Kartezjusza jest następująca definicja. "Przez substancję 
niczego innego nie możemy rozumieć j ak tylko rzecz, która tak 
istnieje, że żadnej innej rzeczy nie potrzebuje do [swego] istnie
nia"80. Powyższy opis, lojalnie przyznaje autor. w sensie właści
wym odnosi się wyłącznie do Boga. On bowiem jedynie posiada 
pełną autonomię istnienia. 

Autor Medytacji, charakteryzując Boga, korzystał również 
z klasycznych terminów aktu i możności. Bóg jest aktem pozba
wionym wszelkiej potencjalności, jest zespoleniem samych dos
konałości z wykluczeniem jakiejkolwiek niedoskonałości81• 

Integralnym elementem Tomaszowej koncepcji Boga jest opi
sywanie Go w kategoriach egzystencjalnych. Absolut to przede 
wszystkim czyste istnienie (Es�J!-pu-rum_1 b_x.t �są!!!.� L-@' S.� 
subsistens). Terminy te nie pojawiają się u Kartezjusza, choć 
stwierdza on przynależność istnienia do natury Bożej. Przyznaje, 
że "istnienie jest nieodłączne od Boga", tylko On "posiada isto
tę związaną nierozłącznie z istnieniem", "istnienie konieczne na
leży do natury Boga" itp.82 Absolwent kolegium w La Fleche 
akceptował ponad wszelką wątpliwość tezę, że istnienie należy 
do natury Bożej - i tylko wyłącznie do niej. Mimo to trudno 
mówić u niego o autentycznie egzystencjalnym rozumieniu na
tury Absolutu. Egzystencjalny opis Boga Tomasza z Akwinu 
był konsekwencją jego teorii bytu, gdy tymczasem u Kartezju
sza punktem wyjścia była idea Boga jako istoty najdoskonalszej. 
Egzystencjalizm Akwinaty kontrastuje z esencjalizmem fran
cuskiego myśliciela. 

Klasyczna filozofia chrześcijańska charakteryzowała Boga 
jako taki byt, którego racją istnienia jest jego własna natura. 
Kartezjusz opisuje Boga jako causa sui, polemizując z krytyczną 

1t Medytacje o pierwsze; filozofU, t. I, s. 200. 
80 Zasady filozofii, s. 32 ; por. Medytacje o pierwszej filozofii, t. I, 

s. 270 - 271. 
n Medytacje o pierwszej filozofii, t. I, s. 62, 68. 
81 Medytacje o pierwszej filozofii, t. I, s. 87 - 91, 190. 
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oceną swego stanowiska. Był świadomy, że tradycyjny teizm 
określał Absolut terminem p·ryncipium a nie terminem "przy
czyna"88. Przyznał także, iż Bóg nie jest przyczyną sprawczą poj
mowaną w sensie właściwym84• Takie rozumienie bóstwa może 
implikować, że istnieje w nim realna różnica pomiędzy elemen
tem pierwotnym i wtórnym. Bóg nie jest przyczyną siebie w tym 
znaczeniu, aby tworzył czy odtwarzał siebie: tak w ist'1ieniu jak 
naturze. Bóg jest causa sui w tym znaczeniu, że w Jego naturze 
"mieści się tyle mocy, by utrzymać w istnieniu rzecz bytującą 
poza nią, a tym bardziej by samą siebie utrzymać w bycie włas
ną swą mocą, a przez to pochodzić sama od siebie"85• Bóg jest 
przyczyną samego siebie tylko w sensie analogicznym ("jak gdy
by")8a. 

Kartezjusz, opisując Absolut jako causa sui, nie rozumiał tego 
w znaczeniu panteistycznym. Tego zarzutu zresztq nikt mu nie 
postawił. Korzystanie z pojęcia przyczyny w opisie bóstwa tłu
maczy się rozme: kartezjańskim woluntaryzmem87, bądź też 
punktem wyjścia jego teodycei - ideą Boga jako bytu najdosko
nalszegd8. Istotny powód jest zapewne inny. Francuski myśliciel 
nie rozgraniczył jasno dwu fundamentalnych zasad: racji dosta
tecznej i przyczynowości. Dlatego ostatnią traktował jako pow
szechne prawo bytu, aktualne również w odniesieniu do Boga ... 

Charakterystyka natury Bożej nie może pomijać zagadnienia 
atrybutów Bożych. Kartezjusz uznał istnienie atrybutów w na
turze bóstwa, choć zarazem wykluczył z niej modyfikacje on
tyczne90. Wszelkie przymioty Boże uznał za niezmienne i realnie 
tożsame z naturą. "Cokolwiek jest w Bogu, nie różni się realnie 
od samego Boga"01• Dotyczy to tak atrybu�6w jak działań Bo-

83 Tamże, s. 283. 
84 Tamże, s. 285, 288 - 289. 
85 Tamże, s. 144. 
8& Tamże, s. 290. 
87 J. M a r  i t a i n, Le songe de Descartes, s. 185. 
88 J. C o I l i n s, God in Modern Philosophy, s. 61. 
89 "Wydaje mi się oczywiste, że wszystko, co istnieje, pochodzi albo 

od przyczyny, albo od siebie jako przyczyny". Medytacja o pierwszej filo
zofii, t. I, s. 144. 

so Zasady filozofii, s. 34. 
91 Medytacje o pierwszej filozofii, t. I, s. 275. 
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żych. Uznanie realnej tożsamości poszczególnych atrybutów 
w naturze Bożej jest kontynuacją teologii chrześcijańskiej, która 
mówiła jedynie o różnicy myślnej pomiędzy nimi92. 

Atrybuty Boże to określone doskonałości, jakie przysługują 
Absolutowi. Nie każdą doskonałość stworzeń możemy przypisy
wać Bogu, lecz jedynie taką, która wolna jest od ograniczeń, bra
ków czy potencj alności93. Doskonałości bezbrakowe istnieją 
w Bogu formalnie i zarazem w sposób eminentny84• Kartezjusz 
przestrzegał, aby nieskończonej doskonałości Boga nie rozumieć 
jako negatywnego odpowiednika ludzkich doskonałości. Na pła
szczyźnie ontologicznej sytuacja jest wręcz odwrotna: to niedo
skonałość człowieka jest negatywnym odbiciem wszechdosko
nałości Bożej95• 

Autor Medytacji nie zadowolił się ogólną charakterystyką 
atrybutów Bożych, lecz podjął próbę ich enumeracji. Stosował 
przy tym metodę aprioryczną, dedukując poszczególne przymioty 
z idei Absolutu jako bytu najdoskonalszego88• W klasyfikacji 
atrybutów Bożych korzystał tak z teologii negatywnej jak pozy
tywnej. Nawiązując do teologii apofatycznej, stwierdził w Medy
tacjach, że Bóg jest "niezgłębiony, niezmierzony i nieskończo
ny"117. Kontynuacją teologii katafatycznej jest stwierdzenie, że 
Bóg jest "wieczny, wszystkowiedzący, wszechpotężny, że jest 
źródłem wszelkiego dobra i prawdy, stwórcą wszechrzeczy"88• 

Nie jest możliwe nawet skrótowe omówienie wfzystkich atry
butów Bożych, o których pisał Kartezjusz. Jednym z bardziej 
eksponowanych przymiotów Absolutu jest niezmienność. Bóg 
jest absolutnie niezmienny: w swej naturze, działaniach i decy
zjach99. Nawet modlitwa człowieka nie zmienia odwiecznego 
aktu decyzji Bożej, choć jest ona uwzględniona w jej podejmo
waniu. Z niezmienności Boga wnioskuje francuski filozof o sta-

92 J. L a p o r t  e, Le rationalisme de Descartes, s. 289. 
93 Zasady filozofii, s. 18. 
94 Medytacje o pierwszej filozofii, t. I, s. 61. 
95 Dz. cyt., t.  II, s. 250. 
9& Dz. cyt., t. I ,  s. 152 - 153 ; J M a r  i t a i n, dz. cyt., s. 229. 

97 Medytacje o pierwszej filozofii, t. I, s. 73. 
98 Zasady filozofii, s. 18. 
99 Medytacje o pierwszej filozofii, t. II, s. 275 ; Zasady filozofii, s. 76. 
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łości form działania świata widzialnego, łącznie ze zjawiskiem 
ruchu100• 

Innym atrybutem Boga je�niesk2_ńczono�ć. K artezjusz roz
graniczył nieskończoność i nieograniczoność: byty realne lub 
myślne (linie, figury geometryczne) mogą być nieograniczone, 
natomiast nieskończoność jest wyłączną cechą Absolutum. Nie 
jest to bynajmniej cecha negatywna, ponieważ wykluczenie ja
kichkolwiek ograniczeń natury Bożej eksponuje ostatecznie bo
gactwo zawartych w niej doskonałości. Zaczątki nieskończoności 
zawarte są już w życiu psychiczno-umysłowym człowieka, 
zwłaszcza w możliwościach woli. Można w tym wypadku mówić 
o nieskończoności potencjalnej, nieskończoność aktualna właści
wa jest jedynie Bogu1111• 

Kolejnym przymiotem Bożym jest wieczność. Niezbyt wiele 
uwagi poświęcił mu omawiany myśliciel, modyfikując boecjań
skie rozumienie wieczności j ako równoczesne i doskonałe posia
danie nieskończonego życia. Autor Medytacji wieczność rozu
miał jako bezkresne trwanie w czasie, uznając sensowność wy
różniania momentów wcześniejszych i późniejszych w istnieniu 
Boga101• 

Kartezj usz, choć opisywał Boga jako posiadacza wielu do
skonałości, to uwypuklał Jego absolutną jedność prostoty. Wy
jaśniał to niematerialnością Absolutum. Każdy byt materialny 
jest podzielny. Skoro bóstwo nie jest bytem materialnym, to 
nie zawiera elementów rozciągłych, utracalnych, różnych real
nie względem siebie. Wszelkie atrybuty Boże są realnie tożsame, 
odnosi się to także do umysłu i woli. 

Bóg jest bytem niepowtarzalnym w swej specyfice, tj. je
dynym. Jedyność Absolutu uzasadniał Kartezjusz dwoma istot
nymi argumentami: ideą bytu najdoskonalszego oraz nierozłącz
nością istoty i istnienia natury Bożej106• Bytem najdoskonalszym 
może być tylko jeden byt, co wyklucza możliwość wielości 

too Zasady filozoftt, s. 81 - 82. 
101 Tamże, s. 19 - 20 ; Medytacje o pierwszej filozofii, t. I, s. 146 - 147. 
102 Medytacje o pierwszej filozofii, t. I, s. 31 - 32, 76. 
103 Dz. cyt., t. II, s. 242 ;  J. M a r i t a i n, dz. cyt., s. 229. 
104 Medytacje o pierwszej filozofii, t. I, s. 173; Zasady filozofii, s. 18. 
1os Medytacje o pierwszej filozofii, t. I, s. 90; t. II, s. 264 - 265. 
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bóstw. Najdoskonalszym nie jest przecież ten byt, któremu brak 
właściwości występujących w naturze drugiego. Trudno także 
przypuścić, aby istniało kilka bytów zawierających w swej na
turze istnienie; wielość bytów koniecznych j est absurdalna. 

Wewnętrzne życie Boże obejmuje działania umysłu i woli. 
Pierwszy problem omówił Kartezjusz skrótowo, zadowalając się 
uwypukleniem braku sukcesywności w poznaniu Bożym108• 
W Bogu nie ma "odczuwania", tj. uzależnienia od bodźców świa
ta zewnętrznego. Nie ma również sukcesywności aktów poznaw
czych, procesów dyskursywnego myślenia itp. "Bóg jednym je
dynym aktem [swego umysłu] wszystko ogarnia"107• 

Racjonalizm Kartezjusza koegzystuje z wyakcentowaniem 
szczególnej roli woli w naturze Bożej. Zestawił ją z wolą czło
wieka wskazując na różnice w zakresie przedmiotu możliwości 
oraz efektywności podejmowanych decyzji. Równocześnie jed
nak, w jego przekonaniu, nie różnią się one zasadniczo w odnie
sieniu do samej istoty. W obu wypadkach bowiem jest to świa
domy akt wyboru jednej z wielu możliwych alternatyw oraz 
związany z tym akt afirmacji względnie negacji określonego 
przedmiotu108• Niepokojące, z punktu widzenia myśli chrześcijań
skiej, jest zacieranie różnic dzielących wolność działania Bożego 
i ludzkiego. Są one przecież równie odmienne jak odmienna jest 
ich ontyczna podstawa: nieskończona natura Boga i natura czło
wieka. Analizy Kartezjusza dotyczące problemu wolności Abso
lutu nie zawsze są sprecyzowane jednoznacznie: raz akcentuje 
"niezdecydowanie" Boga101, kiedy indziej zaś pisze o powiązaniu 
"konieczności i wolności w decyzjach Boga"110• Determinizm 
Bożego działania wynika z faktu, iż Absolut pragnie zawsze tego 

co najlepsze. Tak rozumiana konieczność nie ma nic wspólnego 
z panteistyczną wizją bóstwa. Bóg mógł stworzyć inny świat od 
istniejącego, był także zdolny powołać do istnienia wiele świa-

1oe Dz. cyt., t. II, s. 274. 
101 Tamże, s. 251. 
108 Autor sugeruje, że wolność Bożego działania "nie wydaje się więk

sza" od wolności człowieka wówczas, gdy rozpatrujemy je "w sposób 
formalny l dokładny". Medytacje o pterwszej ftlozofti, t. I, s. 76. 

109 Medytacje o pterwszej filozofii, t. II, s. 14, 31. 
no Tamże, s. 276. 
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tów. Jego moc stwórcza jest nieskończona, dlatego można mow1c 
o wszechmocy Bożej111• Bóg nie może i nie chce jedynie czynić 
złam. Nie może także pragnąć tego, co jest sprzeczne z wymo
gami logiki, np. aby nicość była bytem czy wydarzenia minione 
były pozbawione realności113• 

Koncepcja Boga Kartezjusza, podobnie jak cały jego system 
filozoficzny, jest przedmiotem ciągłej uwagi i zarazem kontro
wersji. Niektóre interpretacje nazbyt odbiegają od treści jego 
pism, np. ukazywanie go jako materialisty11'. Przedstawiciele to
mizmu najczęściej negatywnie oceniają kartezjai1ską koncepcję 
Absolutu: J. Maritain mówi o jej ubóstwie, agnostycyzmie i an
tropomorfizmieu.s, E. Gilsan pisze o "Bogu poronionym" oraz 

"nieszczęśliwym mieszańcu wiary religijnej i racjonalnej my
śli"111. Cornelio Fabro sugeruje, że kartezjańskie cogito dopro
wadziło do dewaluacji Transcendencji, a więc pośrednio do no
wożytnego ateizmu117• 

Powyższe interpretacje, choć trafnie ukazuj ą niektóre ele
menty filozoficznego systemu Kartezjusza, globalnie biorąc nie 
są sprawiedliwe ani obiektywne. Bardziej wyważona jest opinia 
Jamesa Collinsa, który trafnie zwrócił uwagę na funkcjonalis-
tyczne ujmowanie roli bóstwa118• Lektura pism francuskiego my
śliciela potwierdza to. Bóg kartezjański nawiązuje bezsprzecznie 
do klasycznej myśli chrześcijańskiej ; jest to bowiem byt zawie
rający w swej naturze istnienie, byt najdoskonalszy, nieskoń
czony, prosty, jedyny, stwórcza przyczyna świata. Jest faktem 
jednak, że funkcja epistemologiczna i kosmologiczna Absolutu 
przesłoniła tajemnicę jego wewnętrznej natury. U francuskieg() 
myśliciela rozpoczęły się tendencje: zacierania Transcendencji na 
rzecz immanencji ludzkiego cogito, racjonalizacji transcendentne-

111 Medytacje o pierwszej filozofii, t. l, s. 74; Zasady filozofii, s. 27. 
m Zasady filozofii, s. 19. 
113 J. M a r  i t a i n, Le songe de Descartes, s. 214 - 215. 
m N. L u b n i c k  i, Descartes a nowoczesny materializm, w :  Swiato-

poglądy, Warszawa 1973, s. 382 - 428. 
us J. M a r  i t a i n, Le songe de Descartes, s. 226, 230, 235 - 236. 
110 E. G i l s o n, Bóg a filozofia, s. 81  (70 - 82). 
117 C. F a b r o, lntroduzione all'ateismo moderno, Roma 1964, s. 99 - 12ll. 
ua J. C o I I  i n s, God in Modern Ph ilosophy, s. 64 nn. 
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go Sacrum, odchodzenia od realizmu (przedmiotem filozofii od
tąd nie był już byt realny, ale treści świadomości). Ostatni feno
men zaznaczył się zwłaszcza w husserlowskieJ recepcji kartezja
nizmu. Edmund Husserl mówi już o "solipsyzmie filozoficznym" 

autora Medytacji, charakteryzując następuj ąco jego system: 

"Szuka ono [ego] apodyktycznie pewnych dróg, które pozwoli
łyby mu odkryć we własnej czystej wewnętrznej sferze zasoby 
tego, co obiektywnie zewnętrzne. Dzieje się to w znanym nam 
wszystkim trybie, zgodnie z którym najpierw wyprowadza się 
egzystencję i veracitas Boga, a następnie za ich pośrednictwem 
obiektywną przyrodę, dualizm skończonych substancji, krótko 
mówiąc, obiektywny grunt metafizyki i nauk pozytywnych oraz 
same te nauki"118• Husserl poszedł dalej w kierunku idealizmu, 
dlatego krytycznie ocenił kartezjański "niedorzeczny transcen
dentalny realizm"I!O. Jest jednak oczywiste, że autor Medytacji 
jest prekursorem współczesnej fenomenologii. 

Wpływ Kartezjusza w dziejach filozofii nie ogranicza się 
oczywiście do Husserla. Ewidentny jest kartezjański (cogito) ro
dowód antropocentryzmu woluntarystycznego L Kanta, panlogiz
mu G. W. F. Hegla wychodzącego od świadomości, oraz filozofii 
subiektywizmu i indywidualizmu J. P. Sartre'a. "Ojciec filozofii 
nowożytnej" był tym ogniwem, w którym myśl średniowiecza 
stykała się z trendami czasów nowożytnych i współczesnych. 
Jego koncepcja Boga była zasadniczo zgodna z filozofią chrze
ścijańską, mimo to jednak inicjowała nurty daleko od niej od
biegające czy nawet jej przeciwstawne. 
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IX. B. SPINOZA: BOG - ROZCIĄGŁĄ MYŚLĄCĄ 
SUBSTANCJĄ 

Baruch Spinoza ( 1632 - 1677), dawniej zwany także d'Espinoza 
lub Despinoza, pochodził z żydowskiej rodziny przybyłej z Por
tugalii do Niderlandów. Otrzymał staranne wykształcenie 
w szkole żydowskiej, gdzie studiował m.in. Stary Testament, 
Talmud i pisma Mojżesza Majmonidesa. Następnie, głównie pod 
kierunkiem F. A. van den Endena, zapoznał się z łaciną, greką, 
filozofią scholastyczną i kartezjanizmem1• W roku 1656 został 
uroczyście wykluczony z gminy żydowskiej .  Zarabiał na życie 
szlifowaniem diamentów, wchodząc w środowisko liberalnych 
grup protestanckich. Byli to głównie mennonici i kolegianci2• 
Mieszkał najpierw w Rijnsburgu, później zaś pod Hagą i w sa
mej Hadze. 

Spinoza, formując swoją filozofię, nawiązywał do wielu nur
tów religijnych i filozoficznych. Znał doskonale Stary i Nowy 
Testament, czytał pisma myślicieli żydowskich i chrześcijań
skich, średniowiecznych i nowożytnych. W sposób szczególny 
wywarli na niego wpływ: helleński i rzymski stoicyzm, Gior
dano Bruno, grupy protestanckie, a zwłaszcza Kartezjusz. Choć 
w nomenklaturze wiele zapożyczył z filozofii scholastycznej, to 
lekko wyrażał się o Sokratesie, Platonie i Arystotelesie•. 

Wpływ kartezjanizmu ujawnia się w młodzieńczych pismach 
Spinozy, do których należą: Zasady filozofii Kartezjusza w p·?
rządku geometrycznym wywiedzione (Renati de Cartes Princi
piarum philosophiae pars I et II more geometrico demonstratae), 

1 Por. P. S i w e k, Spinoza et le pantheisme religieux, Paris 1950, 
s. 1 - 103. 

1 L. K o ł a k  o w s k i, Spinoza wśród przyjaciól i wrogów, w: Spinoza, 
l·isty mężów uczonych do Benedykta De Spinozy oraz odpowiedzi autora, 
Warszawa 1961, s. IX - XLIX. 

3 .,Autorytet Platona, Arystotelesa i Sokratesa niewiele dla mnie 

waty". List 56 Spinozy do H. Boxela, w :  Listy, dz. cyt., s. 255. 
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oraz Traktat krótki o Bogu, człowieku i jego szczęśliwości 
(Tractatus de Deo et homine eiusque felicitate). Jedynie pierw

·


sze pismo zostało opublikowane za życia autora (r. 1663), drugie 
zaś (pisane w latach 1658 - 1660) dopiero po jego śmierci. Za
wierało ono zasadnicze zręby radykalnego panteizmu, budzącego 
wówczas dezaprobatę. Spinoza za życia opublikował jeszcze 
Traktat teologiczno-polityczny (Tractatus theologico-politicus), 
w roku 1670. Najważniejsze dzieło życia, Etyka w por::ądku 
geometrycznym dowiedziona (Ethica ordine geometrico demon.
strata) była w istotnych elementach opracowywa 1a w latach 
1 662 - 1 665, lecz wydana dopiero w Opera posthuma (r. 1 677). 

Istotnym przedmiotem większości pism Barucha Spinozy jest 
problematyka Boga. Jest to niewątpliwie panteistyczna kon
cepcja bóstwa. Istnieje jednak wyłom w takiej postawie, zazna
czający się głównie w Traktacie teologiczno-politycznym. Nie 
można mówić o chronologicznej ewolucji poglądów, gdyż wczes
ne pismo Traktat krótki o Bogu i człowieku zawiera już elemen
ty panteizmu. Różnicę pomiędzy Traktatem teologiczno-politycz
nym a Etyką tłumaczy się tym, że ich autor miał na uwadze 
innego czytelnika i odmienne cele. Etyka jest czołowym dziełem 
filozoficznym, którego celem było zarysowanie całościowej pan
teistycznej wizji rzeczywistości. Traktat teologiczno-polityczny 
grawituje ku teizmowi, gdyż ujmuje religię jako element życia 
społecznego, zwracając uwagę na jej aspekt instytucjonalny. 
Tym się tłumaczy fakt ambiwalentnej postawy Spinozy: pan
teisty w Etyce, teisty w Traktacie religijno-politycznym. 

Pisma niderlandzkiego myśliciela szybko zjednały mu roz
głos. Ofiarowywano mu katedrę filozofii na uniwersytecie w Hei
delbergu (r. 1673), której nie przyjął. Nie akceptował także pro
pozycji dedykowania jednego ze swych dzieł królowi Francji, 
Ludwikowi XIV, z czym była związana dożywotnia pensja.  
Odwiedzali go liczni uczeni, między innymi Leibniz. Prowadził 
też szeroką korespondencję. Spinoza posiadał również wielu prze
ciwników, gdyż otaczała go opinia ateisty i wroga religii. Wyni
kała ona z faktu, że kwestionował Objawienie oraz osobowość 
i transcendencję Boga. Krytyka Spinozy była prowadzona z róż
nych stron: D. Hume spinozizm nazwał "obrzydliwą hipotezą", 
P. Bayle odwoływał się do założeń sceptycyzmu, Condillac wy-
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chodził z sensualizmu, autorzy chrześcijańscy zarzucali naturali
styczną interpretację Biblii. Istniały także pozytywne oceny, 
nasilające się w wiekach XVIII i początku XIX. Spinozą fascy
nował się Goethe, Heine i Novalis. Ten ostatni nazwał Spinozę 
,.Zydem zadurzonym w Bogu". Wpływ jego zaznaczył się silnie 
na terenie niemieckiego idealizmu, zwłaszcza w pismach Hegla. 
Te ekstremalnie odmienne opinie potwierdzają bogactwo oraz 
oryginalność myśli autora Etyki. 

l. REALNOSC BOGA 

Omawiając koncepcję bóstwa Spinozy, należy zasygnalizować 
różnorodność jego interpretacji. Najczęściej odczytywany jest 
jako zwolennik naturalistycznego panteizmu. Element naturaliz
mu jest tak znaczny, że niejednokrotnie mówi się o materializmie 
i ateizmie autora Etyki. Ateizm imputują mu: P. Bayle, Voltaire, 
D. Hume, J. J. Rousseau i A. Schopenhauer4• Na terenie polskiej 
literatury stanowisko to podziela Leszek Kołakowski, pisząc: 

"Bóg rozciągły, pozbawiony osobowości, rozumu, woli, celowości, 
orientacji ewolucyjnej, immanentny wobec materii ( ... ) nie wy
przedzający jej czasowo - nie jest bogiem panteistycznej tra
dycji"5. Zarzut ateizmu jest uzasadniony brakiem atrybutów 
istotnych dla natury Bożej : transcendencji, osobowości, świado
mości, duchowości. Absolut Spinozy ma być całkowicie tożsamy 
z materią, dlatego w miejsce panteizmu należy mówić o ateizmie. 
Sam Spinoza dystansował się od ateizmu. Powodem tego miała 
być obawa przed konsekwencjami, dlatego prz�konania ateistycz
ne ukrywał pod formą teologicznego leksyklonu zrozumiałego 
jedynie dla niektórych8• 

W literaturze istnieje także skrajnie odmienna interpretacja 
Spinozy, ukazująca go jako rzecznika "panteizmu religijnego"7 

4 P. S i w e k, Spinoza et le pantheisme religieux, s. 107 - 110. 
5 L. K o ł  a k o w s k i, Jednostka i r>ieskończoność. Wolność antyno-

mie wolności w filozofii Spinozy, Warszawa 1958, s. 328. 
6 Tamże, s. 74 - 75, 153, 258, 330 - 33-l. 
7 Opowiada się za tym ks. Paweł Siwek, na co wskazuje tytuł jego 

pracy Spinoza i panteizm religijny. 

15 - Wieki o Bogu 
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czy "teizmu imma:-�encji"8• Jest ona równie kontrowersyjna ja:c 
interpretacja ateistyczna, uwzględnia bowiem jedynie niektóre 
elementy doktryny niderlandzkiego myśliciela. 

Zarzut ateizmu z wielu powodów nie jest zasadny. Spinoza 
wyraźnie odciął się od takiego stanowiska'. Faktu tego nie można 
tłumaczyć obawą przed represj ami, gdyż to dyskwalifikuje mo
ralną postawę autora. Błędność ateistycznej interpretacji tkwi 

, również w tym, że zapoznaje ogólny i ewidentny profil spinoziz
mu. Jest to system dedukcyjno-aprioryczny, którego punktem 
wyjścia jest właśnie idea bóstwa. Jest ona sensem i fundamen
tem całego systemu, jego naczelnym aksjomatem. 

Zarzut ateizmu nie jest zasadny wobec Spinozy również 
z tego względu, że uzasadniał on realność Boga. Na wstępie zo
staną zasygnalizowane główne wyznaczniki jego epistemologii. 
Często określa się ją mianem racjonalizmu. Jest to słuszne o tyle, 
że autor Etyki uznawał heteronomiczność teologii i filozofiP'. 
Filozoficzna refleksja winna być całkowicie autonomiczna wobec 
Objawienia. Zresztą poznanie naturalne to najbardziej pierwotne 
objawienie bóstwa11• 

Spinozjańska gnozeologia nie jest kontynuacją cogito Kar
tezjusza, ale wiele zapożycza od tego myśliciela. Elementem 
wspólnym jest opozycja wobec sensualizmu, dlatego doświadcze
nie pojmowane jest w sensie szerokim. Nie chodzi więc o "do
świadczenie chwiejne, tj .  ta�ie doświadczenie, którego rozum nie 
wyznacza"11• Spinoza mianem doświadczenia obeJmuje przeżycia 
tak sfery zmysłowej jak umysłowej. Cenił doświadczenie zmy
słowe, którego przedmiotem są rzeczy jednostkowe. Twierdził 
nawet, że "rzeczy ogólne", np. gatunki, są "niczym"11• Ostatnia 

8 G. H u a n, Le Dieu de Spinoza, Paris 1914, s. 301 - 304. 

9 B. S p i n o z a, List 30 do H. Oldenburga, w :  Listy, s. 1 56. 
10 B. S p i n o z a, Traktat teologiczno-polityczny, w: Dzieła, Wars7.aw:1 

1 916, t. II, s. 219. 

u Tamże, s. 15. 

12 B. S p i n o z a, Traktat o uzdrowieniu Tozumu, w: Pisma wczesne. 

Warszawa 1969, s. 348 - 349. Por. L. K o ł  a k o w s k i, Jednostka i nieskoń
czoność, s. 33 - 56. 

13 Traktat krótki o Bogu, czlowieku i jego szczęśliwości, w: Pisma 
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uwaga wskazuje na akceptację nominalizmu. Teoriopoznawcza 
postawa Spinozy jest jednak złożona. Uznał' "istotę jednostkową" 
za punkt wyjścia nauki, ale dlatego, że idea takiego bytu jest 
"jasna i wyraźna1114• Kartezjańskie kryterium prawdy sprawia, że 
trudno mówić o klasycznym nominalizmie. Autor Traktatu 
o uzdrowieniu rozumu interesował się nie jednostkami jako ta
kimi, lecz bytami jednostkowymi jako ekspresją czegoś "nie
zmiennego i wiecznego"15• Racjonalizm epistemologii spinozjań
skiej posiada dlatego profil aprioryczno-dedukcyjny. Fotwier
dzeniem tego jest preferowanie definicji i aksjomatów w anali
zach filozoficznych18• One właśnie stanowią zwykle punkt wyj
ścia motywacji za istnieniem Boga. Ważnym elementem teorii 
poznania omawianego myśliciela jest również połączenie racjo
nalizmu z intuicjonizmem17• 

Argumentacja za istnieniem Boga Spinozy jest dwojaka: 
aprioryczna i aposterioryczna. Pierwsza wyrażnie jest prefero
wana. Składa się na nią kilka uzasadnień, których punktem wyj
ścia jest definicja Boga j ako bytu substancjalnego. Myśliciel l • 
haski, podobnie jak twórca dowodu ontologicznego, św. Anzelm 
z Canterbury, definiuje Absolut jako byt, do którego istoty na
leży istnienie. Dlatego negacja jego realności jest absurdalna: 
Bóg nie może nie istnieć18• Nie byłby wówczas sobą: substancją 
i bytem koniecznym. Taka argumentacja była kwestionowana 
przez sekretarza królewskiego towarzystwa naukowego w Lon
dynie Henryka Oldenburga. Spinoza przyznał, że nie każda de
finicja pojęcia jest równoznaczna z wykazaniem realności jego 
desygnatu1". Zarazem jednak sugerował, że jasna i wyraźna idea 

wczesne, dz. cyt., s. 245. Por. L. K o ł a k  o w s k i, Jednostka i nieskończo
ność, s. 33 - 56. 

a Traktat o uzdrowieniu rozumu, dz. cyt., s. 387. 
15 Tamże, s. 388. 
16 Tamże, s. 389 - 391. Również Etyka rozpoczyna się od wielu defi

nicji oraz aksjomatów, stanowiących podstawę dal�zych dociekań. 

11 Por. G. H u a n, Le Dieu de Spinoza, s. 13 - 19.  
18 Etyka w porządku geometrycznym dowiedziona, cz. I ,  t .  11,  War

szawa 1954, s. 15. 

19 List 4 do H. Oldenburga, w: Listy, s. 12. Por. Traktat krótki o Bogu, 
w :  Pisma wczesne, s. 211 .  
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Boga jest dostatecznym potwierdzeniem Jego realności. Umysł 
ludzki w sposób ewidentny dostrzegać ma absurdalność negacji 
bóstwa. 

Omawiany autor podał inne jeszcze aprioryczne argumenty 
za istnieniem Boga. Stwierdził mianowicie, że wszelka negacja 
istnienia czegoś winna być zasadna. Negacja Boga nie jest uza
sadniona, gdyż ani w Nim, ani poza Nim nie dostrzegamy żadnej 
racji dla takiej alternatywr0• Natura Boża jest doskonała i nie
skończona, dlatego wyklucza możliwość kwestionowania istnie
nia bóstwa. Również poza Absolutem nie ma takiej racji, gdyż 
nie istnieje żaden byt niezależny od niego. Inny aprioryczny do
wód Spinozy wychodzi ze stwierdzenia, że ontyczna "niemoc" -
jedynie usprawiedliwiająca absencję Boga - j est w sposób oczy
wisty sprzeczna z Jego naturą11• Nieskończona substancJa nie 

1 l może więc nie istnieć, taka alternatywa koliduje z jej wszech
' mocą. 

Realność Boga dowodził Spinoza również za pomocą argu
mentów określanych jako aposterioryczne. Pierwszy z nich od
wołuje się do idei Boga zawartej w ludzkim umyśle21• Idea ta 
obejmuje właściwości, które ani formalnie, ani eminentnie nie 
przynależą do ludzkiej natury. Zatem idea Absolutu wymaga, 
jako swej przyczyny, właśnie bytu nieskończonego. Istnieje 
również drugi argument aposterioryczny, ujęty skrótowo w sło
wach: "Istnienie Boga dowodzi się także na tej podstawie, że 
istniejemy my sami, którzy mamy Jego ideę"23• Nasze istnienie 
posiada określony okres trwania: swój początek i kres. Istnieje
my, lecz nie tłumaczymy własnego bytu. "Wynika stąd, że Bóg 
jest przyczyną nie tylko tego, że rzeczy zaczynają istnieć, lecz 
także i tego, że trwają one w istnieniu"24 Ograniczonoś6 ludz
kiego bytu wymaga istnienia koniecznego, tj.  Boga. 

20 Etyka, cz. I, t. 11 ,  s. 15 - 16. 
21 Tamże, s. 17. Por. P. S i w e k, Au coeu.r de Spinozisme, Paris 1952, 

5 98 - 109. 
22 Zasady filozofii Kartezjusza w porzqdku geometrycznym wywiedzio

ne, cz. I, t. 6, w :  Pisma wczesne, dz. cyt., s. 51. Por. Traktat krótki o Bogu, 
w :  Pisma wczesne, s. 2 1 2 - 213. 

2' Zasady filo:::ofii . . .  , s. 52. 
24 Etyka, CZ. I, t. 24, S. 58. 
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Argumentacja aprioryczna realności Boga Barucha Spinozy 
została zapożyczona od Kartezjusza, pośrednio zaś od św. Anzel
ma15. Jej ocena krytyczna była częsta w dziejach filozofii, dlatego 
ponawianie jej byłoby zbędne. Jest ona wątpliwa dla realistycz
nej gnozeologii, na bazie której nie j est zasadne przejście od 
sfery poj ęciowej do ontologicznej. Również argumentacja aposte
rioryczna budzi zastrzeżenia ze względu na j ej systemowe uwa
runkowania ontologiczne. Spinoza nie dowodził istnienia trans-· 
cendentnej Przyczyny świata, lecz wskazywał jedynie na inne 
oblicze tej samej rzeczywistości : nieskończoność Boga uznał za 
korelat skończoności świata, a wieczność za dopełnienie czasu. 
Klasyczne argumenty za istnieniem Boga poświęcił dla monizmu. 

2. MONIZM ABSOLUTNEJ SUBSTANCJI 

Chociaż Spinoza zerwał z klasyczną filozofią, to jednak na
wiązywał do niej w terminologii. Dlatego używał scholastyczne
go języka: istota - istnienie, substancja, nieskończoność, byt, 
wola - intelekt itp. Idea substancji odgrywała u niego szczegól
nie węzłową rolę. Kategoria ta, zapożyczona od Arystotelesa, 
zreinterpretowana została przez Kartezjusza, który rozgraniczył 
substancję myślącą oraz substancję rozciągłą. Myśliciel haski 
wykorzystał powyższe rozróżnienia, choć włączył je w monistycz
ną wizję świata. Dlatego myślenie i rozciągłość zinterpretował 
jako dwojaki aspekt tej samej j edynej substancji absolutnej. 

Doktrynę Spinozy określa się j ako monistyczny substancja
lizm. Jest to teoria rzeczywistości, w której uznaje się j edynośĘ: 
substancji pojmowanej jako Absolut. W Etyce e;zytamy nastę- l 
pującą definicję substancji: "Przez substancję rozu!Uiem to, �o 
istnieje samo w sobie i pojmowane j est samo przez siebie, czyli 
to, czego pojęcie nie wymaga pojęcia innej rzeczy, za pomocą 
którego musiałoby być utworzone"18• Powyższe określenie jest 
zbitką dwojakiej tradycji: scholastycznej i kartezjańskiej . Su b 
stancja jest bytem, który istnieje sam w sobie. Tak opisywała 

25 P. S i w e k, Au coeur de Spinozisme, s. 112 - 141. 
20 Etyka, CZ. l, def. 3, s. 3. 
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substancję filozofia inspiracji arystotelesowskiej, widząc w niej 
byt relatywnie autonomiczny. Substancja istnieje w sobie jako 
podmiocie tkwienia, będąc zarazem podstawą przypadłości. Opis 

Spinozy nie zawiera ostatniego elementu, tj . wzmianki o przypa

dłościach, choć koresponduje z takim pojmowaniem substancji27• 
Cytowany opis substancji, nawiązując do Kartezjusza, zakła

da pośrednio jej absolutny charakter. Tylko Bóg jest bowiem 
taką substancją, która całkowicie jest niezależna od innego bytu. 
Descartes, mimo zawężającej koncepcji substancji, uznawał onto
logiczny pluralizm. Spinoza był konsekwentny, stwierdzając: 

"Wszelka substancja jest z konieczności nieskończona"18• Fosta
wił on znak równości pomiędzy pojęciami Absolutu i substancji, 
gdyż naturą obu jest istnienieu. Mówiąc ściślej : Bóg i substancja 
są jedną i tą samą rzeczywistością. 

Konsekwencją takiej koncepcji bytu był ontologiczny mo
nizm, uznający jedyność bytu substancjalnego. Spinoza substan
cjalistyczny monizm dowodził wieloma argumentami, które 
odwołuj ą się do nieskończoności bytu substancjalnego. Nieskoń
czoność substancji jest aksjomatem - założeniem, w świetle 
którego jedyność substancji staje się ewidentna. Przede wszyst
kim substancja uznana została za byt nieograniczony. Ogranicze
nie może pochodzić jedynie od bytu posiadającego identyczną 

naturę, dlatego ciało materialne jest ograniczone przez inne cia
ła, a myśl jedna przez inną10• Wielość substancji nie jest możliwa, 
ponieważ jedna by ograniczała pozostałe. A przecież substancja 

ex definitione jest nieograniczona i nieskończona. 

Spinoza odwołał się do innego jeszcze argumentu. Pluralizm 

substancji implikuje istnienie przyczynowego związku pomiędzy 

nimi: jedna z nich by pełniła funkcję przyczyny, a druga skutku. 

Taka alternatywa nie jest możliwa, ponieważ substancja jest 

bytowo autonomiczna (istnieje sama w sobie). Jest ona przyczyną 

rr Odpowiednikiem przypadłości u Spinozy są tzw. modi czyli mody-
fikacje atrybutów. Por. Pisma wczesne, s. 328. 

28 Etyka, cz. I, def. 8, s. 9. 
29 List 12 do L. Meyera, w :  Listy, s. 51. 
30 Etyka, cz. I, def. 2, s. 3; cz. I, t.  8, s. 9 - 10. 
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samej siebie - causa sui, dlatego nigdy nie może być skutkiem�1• 
Powyższe motywacje substancjalistycznego monizmu są w istocie 
założeniami dedukcyjnego systemu filozofii Spinozy. 

Substancja nie jest poznawalna bezpośrednio. W tym wzglę

dzie haski myśliciel był zgodny z tradycją filozoficzną, która 
mówiła o poznaniu bytu substancjalnego poprzez związane z nim 
przypadłości. Autor Etyki pisał: "Przez atrybut rozumiem to, co 

rozum poznaje z substancji j ako stanowiące jej istotę"11• Powyż

sze stwierdzenie zawiera dwie prawdy. Pierwsza z nich odnosi 

się do porządku epistemologicznego, wskazując na atrybuty jako 
jedyną drogę poznania absolutnej substancji. Druga prawda do

tyczy płaszczyzny ontologicznej, sugerując całkowitą korelacj ę 

bytową substancji i jej atrybutów. Te ostatnie są równie nie
skończone i doskonałe j ak substancj a. Ostatni aspekt problemu 
precyzuje bliżej jeden z listów Spinozy, gdzie czytamy: "Przez 

atrybut rozumiem to wszystko, co pojmowane jest samo przez 

siebie i w sobie tak, iż pojęcie jego nie zawiera pojęcia czegokol
wiek innego'j81• Atrybuty partycypują więc w bytowej doskona

łości substancji. Ta ostatnia zawiera nieskończoną ilość atrybu
tów, z których poznawalne są przede wszystkim dwa: rozciągłość 

oraz myślenie. Ich omówienie nastąpi przy analizie natury Bożej . 
Kluczowym problemem filozofii Spinozy jest charakter re

lacji łączących substancj ę absolutną z jej atrybutami. Istnieją 
różne opinie w tym względzie: jedni autorzy (Leibniz, Schleier·
macher, Hegel, E. von Hartmann) mówią o różnicy czysto poję

ciowej pomiędzy atrybutami a substancją, inni zaś (H. Jacobi, 
Chr. Wolff, G. Huan) o różnicy realnej14• Sam Spinoza zdaje się 
opowiadać za różnicą jedynie myślną85• Jego obawy przed uzna
niem różnicy realnej między substancj ą a atrybutami są zrozu
miałe, jej konsekwencją byłby zanik monizmu ontologicznego. 

31 Etyka, cz. I, def. 6-7, s. 8 - 9 ;  Tmktat krótki o Bogu, w :  Pisma 
wczesne, s. 217 - 219. 

32 Etyka, cz. I ,  def. 4, s. 4. 
33 List 2 do H. Oldenburga, w :  List)', s. 6. 
u Por. P. S i w e k,  Spinoza et la pantheisme religieux, s. XVI - XVII, 

253 nn. 
35 B. S p i n o z a, Rozmyślania metafizyczne, w: Pisma wczesne, s. Ho. 
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Równocześnie jednak nie chciał on solidaryzować się ze skrajnie 
modalistyczną interpretacją atrybutów, gdyż byłoby to podważe

niem różnicy pomiędzy naturą człowieka i bóstwa. Różnicę taką 
autor Etyki uznawał, akcentując odmienność ich mocy sprawczej 
i rozumu88• Ostatecznie zagadnienie różnicy, dzielącej substancję 

od atrybutów, nie zostało jednoznacznie rozwiązane przez 
Spinozę. 

W monistycznej wizji świata myśliciela haskiego specyficzną 
rolę odgrywają tzw. modi. Opisuje je następująco: "przez modus 
rozumiem pobudzenia substancji, czyli to, co jest w czymś 
innym, przez co też jest pojmowane"37• Modalności, jak wynika 
z powyższego, korespondują ze scholastycznym rozumieniem 
przypadłości o tyle, że w obu wypadkach uznaje się ich hetero
nomię bytową. Na tym zbieżność kończy się jednak, gdyż ontolo
giczny pluralizm filozofii klasycznej kontrastuje z monizmem 
Spinozy. Ten ostatni modalności rozumie j ako modyfikacje atry
butów substancji. Są one realne, lecz nie są trwale. Ich aktualne 
istnienie nie jest dowodem, że istniały wiekuiście. W jednym 
z listów Spinoza pisał: "Tak to widać jasno, że pojmujemy istnie
nie substancJi jako całkowicie różne od istnienia modi. Stąd po
chodzi różnica pomiędzy wiecznością a trwaniem; trwanie po-
zwala nam bowiem wyjaśnić jedynie istnienie owych modi, pod

czas gdy istnienie substancji możemy wyjaśniać przez wiecz

ność"38. Autor, dostrzegając różnicę realną pomiędzy substancją 
a modalnościami, tym samym uznaje taką różnicę pomiędzy 

Bogiem a "naturą". To z kolei przemawia przeciw materiali
s:tycznej interpretacji panteizmu Spinozy. W jego rozumieniu, 
bóstwo jest bytowo bardziej pierwotne od widzialnego świata8D, 
gdyż stanowi jego przyczynę. 

Czym faktycznie są modalności absolutnej substancji? Ich 
stosunek do niej można porównać z relacją pomiędzy punktami 

a linią40• Atrybutami substancji są rozciągłość i myślenie_ Modal-

36 Etyka, cz. I, t. 17, przypis, s. 30 - 32. 
37 Etyka, CZ. l, def. 5, s. 4. 
3S List 12 do L. Meyera, w: Listy, s. 52. 
"9 "Substancja z natury poprzedza (prior estl swoje pobudzenia". 

Etyka, CZ. l, t. l, s. 6. Por. dz. cyt., cz. l, t. 17 i 18, s. 29 - 33. 
•0 List 12 do L. Meyera, w :  Listy, s. 53. 
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ności są z kolei konkretnymi modyfikacjami tego wszystkiego, 
co łączy się z domeną rozciągłości i myśli. Do modalności należą 
więc: byty jednostkowe, liczby, miary, czas idee, rzeczy itp41• 
Również konkretny człowiek jest modalnością wiekuistej sub
stancji. Cała przyroda (natura naturata) to zespół modalności 
Boga, związanych z posiadanymi przezeń atrybutami41. 1,. 

Modalności wiekuistej substancji, mimo swej realności45, 
w swym istnieniu są zasadniczo niekonieczne. Spinoza czyni 
jednak wyłom w general nym opisie modalności, uznając koniecz
ność i nieskończoność niektórych z nich44• Należy do nich np. 
idea Boga, trwale związana z atrybutem myśli45• 

Autor Etyki waha się w rozumieniu modalności. Raz akcen
tuje ich pluralizm i realizm, innym razem uwypukla jednorod
ność rzeczywistości. Ostatni aspekt uwzględnia następująca wy
powiedź: "Substancja myśląca i substancja rozciągła są jedną 
i tą samą substancją, rozważaną z punktu widzenia raz tego, raz 
tamtego atrybutu. Tak samo również modus rozciągłości i jego 
idea są jedną i tą samą rzeczą, lecz w dwojaki sposób wyraża
ną"46. Modalności związane ze sferą rozciągłości i sferą myśli 
dotyczą więc w gruncie rzeczy tej samej rzeczywistości, choć 
ujmowanej w innym aspekcie. Jeżeli tak, to dzieląca je różnica 
posiada charakter poznawczo-myślny. Wniosek taki koliduje jed-j 
nak z deklaracją samego Spinozy, mówiącego o realnej różnicy 
pomiędzy substancją a jej modalnościami. 

3. NATURA BOZA - ATRYBUTY 

W interpretacji autora Etyki pojęcia Absolutu i substancji 
posiadają wspólny desygnat. Absolut jest substancją, a substap.
cja bytem absolutnym. Fotwierdza to jego definicja bóstwa: 

41 Tamże, s. 54 - 55 ;  Etyka, cz. I,  t. 25, s. 39. 
42 Etyka, cz. I, t. 29, s. 43. 
43 Realność modalności u Spinozy zaciera Kołakowski. Por. Spinoza, 

w :  Słownik filozofów, Warszawa 1966, t. I, s. 444 - 445. 
44 Etyka, cz. I, t. 23, s. 37. 
•s Etyka, cz. I, t. 21, s. 35 - 36. 
<6 Etyka, cz. II, t. 7, s. 72. 
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.,Przez Boga rozumiem byt nieskończony bezwzględnie, to zna
czy substancję, składającą się z nieskończenie wielu atrybutów, 
z których każdy wyraża istotę wieczną i nieskończoną"". Nie
skończona substancja, będąca Bogiem, posiada nieskończoną ilość 
atrybutów. Dwa z nich są doskonale znane, mianowicie rozciąg
łość i myślenie. Atrybuty te partycypują w wiekuistej koniecz
nej naturze Bożej, dlatego są nierozdzielnie z nią związane. Spi
noza redefiniował pojęcia rozciągłości, myśli i wolności w ten 
sposób, aby kategorie te mogły w równym stopniu odnosić się 
do materialnej natury j ak i bóstwa. W rezultacie tego powstała 
skomplikowana "maszyneria" Boga - natury, jego atrybutów 
i modyfikacji. Poszczególne elementy tej teorii nie zawsze har
monijnie korelują ze sobą. 

Myśliciel z Hagi wyróżnił dwojakiego typu przymioty Boga, 
różniące się istotnie pod względem ontycznym48• Pierwsze z nich 
to wspomniane wyżej dwa atrybuty - rozciągłość i myśl, które 
pozwalają na poznanie Boga ujmowanego w wewnętrznej wie
kuistej naturze. Inne przymioty Boże to - wieczność, jedyność, 
samoistność, niezmienność, przyczynowość itp. Ujmują one Boga 
w Jego naturze zewnętrznej, relacji do przyrody oraz działaniu. 
Właściwości te, stanowiąc zewnętrzne modyfikacje,  nie pozwa
lają na adekwatne poznanie Boga. Jeszcze inne przymioty, np. 
wszechwiedza, mądrość, miłosierdzie, najwyższe dobro, Spinoza 
kwestionuje w odniesieniu do Absolutu••. Widzi w nich jedynie 
nietrwałe i relatywne modyfikacje ludzkiej myśli. 

Do naczelnych atrybutów absolutnej substancji należy myśle
nie i rozciągłość. Spinoza, pod wpływem klasycznej filozofii, 
wzmiankował o intelekcie i woli Bożej. Obie kategorie w sposób 
istotny j ednak zreinterpretował, adaptując do wymogów pantei
stycznego monizmu. W Etyce pisał: "Myślenie jest atrybutem 
Boga, czyli Bóg jest rzeczą myślącą"". Już to sformułowanie 
sygnalizuje odejście od klasycznego teizmu, określając bóstwo 
jako "r z e c z myślącą", a nie osobę czy ducha. Rozum i wola 

47 Etyka, cz. I, def. 6, s. 4. Por. List 2 do H. Oldenburga, w: Listy, s. 6. 
48 Traktat krótki o Bogu, w: Pisma wczesne, s. 227 - 229. 
<9 Tamże, s. 248. 
lO Etyka, cz. II, t. l, s. 66. 
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są tożsame w naturze Bożej . Nie są one władzami, lecz modyfi
kacjami Bożej substancji. Nie przynależą do istoty Bożej w więk
szym stopniu aniżeli rozciągłość61• Jeżeli nawet łączyć je z we
wnętrzną naturą Bożą, to nie ma żadnej zbieżności pomiędzy 
nimi a ludzkim umysłem i wolą. Różnica dzieląca je jest równa 
tej, jaka zachodzi pomiędzy psem - zwierzęciem i psem - kon
stelacją gwiazd62• Jest to podważenie analogicznego choćby podo
bieństwa pomiędzy nimi. 

Spinoza, mimo owych zastrzeżeń, mówił o rozumie i woli 
Absolutu. Bóg jest posiadaczem najwyższej wiedzy, Jego rozum 
nie jest władzą potencjalną - analogiczną do umysłu ludzkiego. 
Dlatego "nie posługuje się rozumowaniem w dochodzeniu do 
wiedzy"58• Przedmiotem poznania Boga jest On sam, gdyż wszy
stko w Nim się mieściu. Nie ma rzeczywistości niezależnej od 
bóstwa, co wyklucza istnienie wtórnego przedmiotu Bożego po
znania. Bóg poznaje wyłącznie siebie, dokonując tego w sposób 
konieczny. 

Koncepcja umysłu i poznania Bożego Spinozy daleko odbiega 
od klasycznego rozumienia tych kategorii. Wyraźny jest natura
lizm w analizie problemu, niejednokrotnie grawitujący ku ma
terializmowi. Autor Etyki stwierdził mianowicie: "Wola i rozum 
tak się mają do natury Boga, jak ruch i spoczynek"; "wola nie 
należy do natury Boga bardziej, niż inne rzeczy przyrodzone, 
lecz ma się do niej tak, jak ruch i spoczynek"55• Tego rodzaju 
wypowiedzi są odczytywane czasem jako akceptacja materia
lizmu51. Nie kwestionując monizmu i naturalizmu Spinozy, należy 
uwzględnić systemowy kontekst fragmentarycznych sformuło
wań. Przemawia on zdecydowanie przeciw materialistycznej 
interpretacji autora Etyki. Myślenie i rozciągłość traktował on 

51 Etyka, cz. II, t. 48 - 49, s.  128 - 131 .  Spinoza rozum i wolę, pojmowa
ne jako odrębne władze, nazywał nawet "uro.ieniem'·. Istnieją jedynie 
konkretne akty myśli i dC)żeń, nie ma "abstrakcji" czyli generalnych władz 
człowieka czy Boga. 

5! Etyka, cz. I, t. 17, przypis, s. 31 .  
53 Rozmyślania metafizyczne, w :  Pisma \\"czesne, s. 178. 
54 Tamże, s. 178 - 180;  List 56 do H. Boxela, w: Listy, s. 252. 
15 Etyka, cz. I, t. 32, dodatek 2, s. 46. 
ss L. K o ł  a k o w s k i, Jednostka i nieskończoność, s. 250 - 251. 
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jako dwa aspekty tej samej substancji absolutnej, lecz nie akcep
tował materialistycznego czy idealistycznego redukcjonizmu. Dla
tego myślenia nie utożsamiał z rozciągłością, a pojęć z wyobra
żeniami czy aktywnością systemu nerwowego57• Wzajemna nie
redukowalność myśli i rozciągłości, uznana przez Spinozę w prze
ciwieństwie do materializmu, koegzystuje u niego z radykalnym 
monizmem panteistycznym. Dlatego twierdził, że "niepodobna 
przypisywać Bogu żadnych modyfikacji myślenia oprócz tych, 
które istnieją w stworzeniach"58• Myśl i świadomość Boga reali
zuje się faktycznie poprzez stworzenia. Mimo to utrzymywał za
razem, że rozum Boga różni się od naszego rozumu, będąc jego 
przyczyną58• Kontrastujące ze sobą wypowiedzi należy prawdo
podobnie interpretować jako akceptację apersonalnego panteizmu. 
Spinozjański Absolut nie jest bytem osobowym, w pełni świado
mym i wolnym. Apersonalna koncepcja bóstwa grawituje w kie
runku materializmu, lecz nim jeszcze nie jest. 

Drugim atrybutem Bożym, w ujęciu omawianego myśliciela, 
jest rozciągłość. Początkowo, idąc za Kartezjuszem, mówił jesz
cze o "bezcielesności" Boga. Sądził jednak, że nie oznacza to 
"odmawianie mu wszystkich doskonałości rozciągłości"80• Dyso
nans takiej koncepcji bóstwa był ewidentny, dlatego autor Etyki 
ostatecznie uznał cielesność za atrybut Boga81• Materialność na
leży do natury bóstwa, zaś jednostkowe byty cielesne to modal
ności absolutnej substancji. Skoro Bóg jest tożsamy z material
ną "naturą", to jest ona "jedna, wieczna, sama przez się istnie
jąca, nieskończona ( . . .  ) wszechmocna"62• Była to daleko posunię
ta naturalizacja bóstwa, wciąż jednak różna od materializmu. 
Monizm panteistyczny Spinozy nie był monizmem materiali
stycznym. Fotwierdzeniem tego jest uwaga, że natura Boża -

57 "Przez idee rozumiem nie obrazy { ... ) lecz pojęcia myślowe". Etyka, 
cz. II, t. 48, przypis, s. 129 ;  "Idea ciała nie jest ciałem". Traktat o uzdro
wieniu rozumu, w :  Pisma wczesne, s. 355. 

5" Traktat krótki o Bogu, w: Pisma wczesne, s. 316. 
59 Etyka, c z. I, t. 17, przypis, s. 32. 
60 Zasady filozofii Kartezjusza ... , w: Pisma wczesne, s. 61. 
GI Etyka, CZ. I, t. 15, przypis, S. 25, 27 ; CZ. II, def. l, S. 63. 
02 Traktat krótki o Bogu ... , w: Pisma wczesne, s. 228. 
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mimo organicznego powiązania z materią - stanowi byt niepo
dzielny83. "Bóg - natura" jest więc tożsamością w różnorodności. 
Myślący i rozciągły Absolut nie jest tożsamy z materią, nie sta
nowi on również sumy atrybutów i modyfikacji, gdyż jest nie
podzielny. Spinoza stanowczo oponuje tak przeciw autonomizacji 
niematerialnej myśli, jak rozciągłej materii. Oba atrybuty to 
dwa aspekty tego samego Absolutu. 

Spinozjański Bóg posiada inne jeszcze przymioty, rozumiane 
w sensie :;zerszym. Ich enumerację zawiera jeden z listów, wy
mieniając następujące właściwości Boże: wieczność, jedność 
prostotę, nieograniczoność, niepodzielność, czystą doskonałość, 
ontyczną autonomię, jedyność••. 

Wieczność Boga jest organicznie związana z koniecznością 
Jego istnienia, jej przeciwieństwem jest trwanie przygodne. 
Absolut jest bytem doskonale prostym, dlatego także niepodziel
nym. Jakakolwiek realna podzielność bytu substancjalnego impli
kuje skończoność oraz możliwość zaniku jego elementów skła
dowych. Autonomia bytowa jest przymiotem Boga, ponieważ 
istnieje On ze swej natury. Byt absolutnie konieczny jest z kolei 
bytem wszechstronnie doskonałym. Jest to także byt nieograni
czony i wszechmocny. Innym atrybutem bóstwa jest nieskończo
ność, w czym partycypują oba aspekty jego natury: myślenie 
i rozciągłość. Wymienione dotąd przymioty Boże pozwalają 
wnioskować o jedyności Boga05• Bytem najdoskonalszym, nie
skończonym i autonomicznym może być tylko jeden byt, miano
wicie Bóg. 

Spinoza, charakteryzując ontologiczne przymioty Absolutu, 
niewątpliwie korzystał z klasycznej filozofii i teologii. Jego re
cepcja była jednak selektywna, co wiązało się z panteistycznym 
rozumieniem bóstwa. Wyraźnie odchodził od myśli judeochrze
ścijańskiej wówczas, kiedy mówił o moralnych przymiotach Bo
żych. Zasadniczo je kwestionował, było to konsekwencją aperso
nalnej koncepcji bytu absolutnego. Chociaż mówił np. o "życiu 

63 Etyka, cz. l, t. 13, s. 19 - 20. 
64 List 35 do J. Huddego, w :  Listy, s. 173 - 174. 
ss Etyka, cz. l, t. 14, s. 20 - 21 ;  List 36 do J. Huddego, w: Listy, s. 179 ; 

Traktat krótki o Bogu ... , w: Pisma wczesne, s. 222. 
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Bożym", to rozumiał je jako "siłę, dzięki której rzecz utrzymuje 
się w swoim istnieniu"68• Nie jest to więc życie umysłu i woli, 
życie ducha osobowego, lecz wyłącznie ontologiczny przymiot 
samoistności. Inne przymioty moralne wręcz negował, np. dobro, 
miłosierdzie i mądrośe·1• Kategorie moralne odnosił wyłącznie 
do człowieka, interpretując je relatywnie. Zakwestionowanie 
atrybutów moralnych natury Bożej doprowadziło Spinozę do 
podważenia chrześcijańskiej idei Boga jako Miłości. Swoje stano
wisko określił jednoznacznie w Etyce: "Bóg nikogo nie miłuje 
ani nie ma w nienawiści. Albowiem Bóg nie bywa wprawiany 
w żaden afekt radości ani smutku, a skutkiem tego ani nie miłuję 
nikogo, ani nie nienawidzi"63• Fenomen miłości został zreduko
wany do płaszczyzny reakcji emocjonalnych, co ma stanowić po
wód wystarczający do wykreślenia jej ze spisu Bożych przymio
tów. Rzeczywisty powód niechęci wobec idei miłości był inny: 
apersonalna koncepcja bóstwa wykluczała dojrzenie w Bogu 
oblicza miłości. 

4. DZIAŁANIE BOZE 

Spinozjański Absolut nie jest rzeczywistością statyczną, dla
tego pełni rolę bezwzględnie pierwszej przyczyny świata. Jest 
on przede wszystkim przyczyną samego siebie - causa sui. Au
tor Etyki pisał: "Przez przyczynę samego siebie rozumiemy to, 
czego istota obejmuje istnienie, czyli to, czego naturę pojąć moż
na tylko jako ·istniejącą"•v. Autokreacja została utożsamiona 
z autonomią i koniecznością istnienia. Byt samoistny jest samo
wyjaśnialny, swe istnienie zawdzięcza wyłącznie sobie (swej na
turze). Taki byt nie może nie istnieć, w odróżnieniu od elemen
tów natury, mogących równie dobrze trwać lub nie. 

Więcej uwagi poświęcił Spinoza problemowi relacji pomię
dzy Bogiem a światem widzialnym. Boga nazywał "naturą two
rzącą" (natura naturans), przyrodę zaś "naturą stworzoną" (na-

" Rozmyślania metafizyczne, w :  Pisma wczesne, s. 177. 

67 Traktat krótki o Bogu . . .  , w: Pisma wczesne, s. 248 - 249. 
aa Etyka, cz. V, t. 16, s. 352. 
69 Etyka, cz. I, def. l, s. 3. 
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tura naturata)10• "Cokolwiek istnieje (est), jest w Bogu, i nic 
bez Boga nie może ani istnieć, ani oyć pojęte"71• ,.Nie może na
tura ta [przyroda] istnieć poza Bogiem; gdyby bowiem poza 
Bogiem istniała, to jedna i ta sama natura, która zawiera w so
bie konieczne istnienie, istniałaby podwójnie1172• Ostatnia wypo
wiedź nie poprzestaje na stwierdzeniu immanencji Bożej w świe
cie, lecz przeczy także transcendencji bóstwa oraz sugeruje mo
nizm substancjalny. Jest to więc wyraźna opcja pa.'1teizmu. Jaw
ną tego deklaracją jest teza autora Etyki: "Bóg jest przyczyną 
immanentną wszystkich rzeczy, nie zaś transcendentną1178• Przy
czynowość Absolutu jest więc nie tyle przyczynowaniem zew
nętrzno-sprawczym, co przede wszystkim przyczynowaniem 
wewnętrzno-materialnym. Dlatego "Bóg żadnego paza sobą two
rzywa nie potrzebował, a rzeczy, zarówno c::> do istoty swej, jak 
co do istnienia, wytworzone zostały przez rozum jego, czyli 
wolę"74• Bóg jest przyczyną całej bytowaści rzeczy, zarówno 
egzystencji jak natury, lecz nie jest to przyczynowanie spraw
czo-stwórt:ze. 

Spinoza odszedł od klasycznej teorii kreacji świata, choć 
czasem nazywał Boga "Stwórcą" i uży\val terminu "stworzenie". 
Opisując akt stwórczy Boga, dokonał istotnych modyfikacji 
w jego rozumieniu75• Nie było to już nadanie istnienia światu 
z uprzedniej nicości, dlatego trudno mówić o kreacji w sensie 
właściwym. "Bóg jest przyczyną emanacyjną albo przedstawie
niową swoich dzieł ( ... ) jest on przyczyną immanentną, nie zaś 
przechodnią, jako że sprawia wszystko w sobie samym, nie zaś 
na zewnątrz siebie"78• "Akt stwórczy" Boga w rozumieniu Spi
nozy dokonuje się całkowicie w ramach Bożej natury, która 
uzyskuje jedynie nowe oblicze ontologiczne: rozciągłą material
ność związaną z widzialnym światem. Prawdopodobnie, mimo 
użycia terminu "przyczyna emanacyjna'' - spinozjańska teoria 

70 Traktat krótki o Bogu .•. , w: Pisma wczesne, s. 251. 
71 Etyka, CZ. I, t. 15, s. 21. 
72 List 35 do J. Huddego, w: Listy, s. 175. 
73 Etyka, cz. I, t. 18, s. 33;  List 73 do H. Oldenburga, w: Li&ty, s. 31l1. 
74 Rozmyślania metafizyczne, w: Pisma wczesne, s. 179. 
7& Por. tamże, s. 188 - 189. 
78 Traktat krótki o Bogu ... , w :  Pisma wczesne, s. 236. 
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przyczynowosc1 nie nawiązuje do panteizmu emanacyjnego Plo
tyna. Przeciw takiej hipotezie przemawia choćby fakt, że staro
grecki myśliciel z naturą Bożą łączył duchowość oraz atrybuty 
moralne. Spinoza przestrzegał, aby idei stworzenia nie łączyć 
z kategoriami czasu i sukcesywności. Zastrzeżenie takie nie do
tyczy tomizmu, który akt kreacji wyjaśniał ontologicznie, bez 
uwikłania się w kategorię czasu. Autor Etyki, proponując sepa
rowanie kategorii kreacji i czasu, prawdopodobnie miał na uwa
dze swój panteistyczny naturalizm. W jego rozumieniu Absolut 
nie stwarzał materialnej przyrody jako wtórnej czasowo wob-2c 
Bożej natury, gdyż rozciągłość ma stanowić równie trwały atry
but jak myśL Spinozjańska koncepcja aktu stwórczeg_o posiada 
profil jednoznacznie panteistyczny. Kolejnym tego potwierd�e
niem jest sugerowany determinizm działania Bożego. 

Bóg jest pierwszą przyczyną natury, ale czy jest przyczyną 
jedynie w niej funkcjonującą? Pisma Spinozy pozwalają zarów
no pozytywnie jak negatywnie odpowiedzieć na postawiony pro
blem. Skoro przyjmował on jedyność działającej substancji, to 
w zasadzie opowiadał się za wyłącznością Bożego przyczynowa
nia. "Bóg jest przyczyną wszystkiego", jest on przyczyną: .,głów
ną", "bezpośrednią", "pierwszą", "zaczątkową", "ogólną", "naj
bliższą" i "ostatnią"77• Skoro poza nim nie ma bytów substan
cjalnych, to nie ma również w pełnym tego słowa znaczeniu przy
czyn. Inne wypowiedzi Spinozy nie sugerują wyłączności Boga 
jako przyczyny. Dlatego mówił o wpływie realnym jednych by
tów jednostkowych na inne, rezerwując Bogu wyłącznie moc za
chowania w istnieniu każdej rzeczy7�. Poszerzenie kategorii 
przyczynowości na sferę przyrody, choć jest częściowym wy
łomem w monizmie, podyktowane zostało poczuciem realizmu. 

Dotychczasowe rozważania prowokują pytanie: czy Spinoza 
całkowicie utożsamił bóstwo ze światem przyrody? Jego słynne 
powiedzenie Deus sive natura sugeruje ich identyfikacje, gdyż 
stanowią jedną i zarazem jedyną substancję. Monizm substancja
listyczny jest bezdyskusyjny. Mimo to w jednym z listów znaj� 

dujemy charakterystyczną uwagę: "W całkowitym błędzie są 

77 Traktat krótki o Bogu ... , w :  Pisma wczesne, s. 236 - 237. 

78 Etyka, cz. l, t. 23, s. 41 - 31 ; II, t. 45, s. 125. 
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ci, którzy mniemają, że Traktat teologiczno-polityczny opiera 
się na zasadzie tożsamości Boga i Natury (pod którą rozumiej ą 
oni pewną masę albo materię cielesną)"79• Uwaga ta świadczy, 
że Spinoza panteizmu nie rozumiał jako materialistycznego mo
nizmu. Bóg jest tożsamy z naturą, lecz nie jest to równoznaczne 
z zatarciem jakościowej różnicy pomiędzy myślą a materią. Na
tura naturans i natura naturata, stanowiąc jedn·ą substancję, 
rożnią sfę aynamicznie pomiędzy sobą. Absolutna substancja 
jest -dwuaspektowa, dlatego jej ontologiczną ekspresją jest wie
kuistość i czas, konieczność i przygodność, jedność i wielość, myśl 
i rozciągłość, nieskończoność i skończoność. Spinoza odróżniał 
Boga i przyrodę, zarazem przyjmując ich substancjalną jedność. 

-Klasyczny teizm akt stwórczy Boga interpretuje jako akt 
świadomy, celowy oraz całkowicie wolny. Tego wszystkiego nie 
zawiera spinozjańska koncepcja przyczynawania Absolutu. Kwe
stionuje ona finalizm, natomiast koncepcję wolności reinterpre
tuje. Autor Etyki powtarza wprawdzie za klasyczną filozofią 
tezę, że wszystko zależy od woli Bożej. Boga określa nawet jako 
przyczynę "wolną", lecz wolność rozumiał jako działanie mocą 
swej natury&-. Bóg jest wolny, gdyż nie podlega zewnętrznej 
determinacji. Tylko w tym znaczeniu można mówić o wolności 
stwórczego działania bóstwa. 

Spinoza, charakteryzując wolność, uznał jej organiczne po
wiązanie z koniecznością. Zdecydowanie odrzucił teorię wolnej 
woli (człowieka i Boga), widząc w niej uznanie indeterminizmu, 
tj. "przypadkowości i niezróżnicowania"81• Tak właśnie rozumia
na wolność byłaby dla człowieka ślepym fatum, a w każdym 
razie zdaniem się na los przypadku. Wolność łączy się nierozer
walnie z koniecznością, obie łącznie narastają lub maleją. Źró
dłem wolności jest poznanie determinizmu rządzących nami 
praw. Dlatego im bardziej człowiek rozpoznał mechanizm na
tury, tym jaśniej dostrzega nieuchronne konieczności i tym bar-

79 List 73 do H. Oldenburga, w: Listy, s. 316. 
80 Etyka, cz. l, t. 17, s. 29; Traktat krótki o Bogu . . .  , w: Pisma wczesne, 

s 239. 
81 List 56 do H. Boxela, w: Listy, s. 252 ; List 58 do G. H. Schullera, 

w: Listy, s. 261. 
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dziej jest prawdziwie wolny81• Opozycją wolności nie jest więc 
konieczność, lecz przymus. W miejsce autodeterminizmu autor 
Etyki przyjął determinizm. Logiczną konsekwencją takiej kon- - -
cepcji jest następujący wniosek: "Zasadzam wolność nie na swo
bodnym postanowieniu, ale na swobodnej H:onieczności"81• Wol
ność to rozpoznana konieczność, w której brak już miejsca dla 

' 
"swobodnej" decyzji człowieka. 

Powyższą koncepcję wolności zastosował Spinoza przy pre
zentacji swoiście pojmowanego aktu stwórczego Boga. Bóg jest 
wolny, gdyż działa mocą swej natury, a nie pod presją zew
nętrznych determinant. Nie jest On jednak wolny w tym zna
czeniu, że np. mógł nie stworzyć świata. Taka ewentualność jest 
nie do przyjęcia, gdyż byłaby równoznaczna z działaniem chao
tycznym i przypadkowym. Bóg, posiadając niezmienną istott; 
i najdoskonalsze poznanie, przyczynując powstanie świata pod
legał wewnętrznej konieczności". Musiał więc stworzyć świat, 
i to taki jaki właśnie uczynił. Istniejący "świat jest koniecznym 
skutkiem boskiej natury"115• Całkowicie wolne działanie Boże, 
w przekonaniu Spinozy, koliduje z niezmiennością natury bó
stwa88. Ten zaskakujący wniosek jest konsekwencją pojmowania 
woli Bożej jako konkretnego aktu decyzji. Jeżeli kwestionuje się 
istnienie habitualnej władzy woli, to każdy akt decyzji jest 
zmianą samej natury Bożej, a więc zatratą ontologicznej stabil
ności. 

Referowany autor, omawiając przyczynowość Boga, zakwe
stionował całkowicie jej profil finalistyczny. Kategorię celo
wości uznał za "ludzkie urojenie", pozbawione podstawy w dzia
łaniu przyrody. Bóg także nie może w swym działaniu kierować 
się ideą wzorczą czy celem, gdyż implikowałoby to istnienie 
braków w Jego naturze81• Tak więc Absolut, stwarzając świat" 

82 B. S p i n o z a, Traktat polityczny, w: Dzieła, Warszawa 1916, 
s. 360 - 361 .  

B:l List 58 do G. H.  Schullera, w :  Listy, s.  261. 
84 Etyka, cz. I, t. 33, s. 47. 
as Etyka, cz. I, t. 33, przypis, II, s. 50 - 53. 
80 Etyka, cz. II, t. 3, przypis, s. 68. 
87 Etyka, cz. I, t. 36, dopełnienie, s. 56 - 57. 
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nie zamierzał realizować żadnego dobra88. Było to działanie zde
terwinowane jego naturą, spontaniczne, pozbawione motywacji 
moralnej. Absencja finalizmu w naukowej metodzie Kartezjusza 
u Spinozy przekształciła się w ontologiczną interpretację "Boga -
natury". 

Aktywność przyczynowa Boga nie ogranicza się do jednora
zowego nadania mu istnienia. Myśliciel haski, idąc śladami tra
dycji filozoficznej, przypisywał Bogu funkcję zachowawcy w ist
nieniu81. Ten element doktrynalny chętnie przyjął, gdyż ko
respondowało to z jego monizmem substancji. Akceptował rów
nież ideę Bożej opatrzności, choć rozumiał ją jako .,usiłowanie -
które odnajdujemy w całej naturze i w rzeczach poszczegól
nych - zmierzające do utrzymania i zachowania istnienia tych 
rzeczy""0• Była to naturalizacja i depersonalizacja idei Opatrz
ności, w której aktywność samej przyrody zastąpiła opiekę Boga 
nad światem. 

5. RELIGIA NATURALNA 

Podmiotem każdej religii jest człowiek, z tego względu in
teresująca jest koncepcja człowieka Barucha Spinozy. Polemizo
wał z biblijnym obrazem człowieka jako pana przyrody, stwo
rzonego specjalnym aktem woli Bożej, oraz zdolnego do samo
dzielnego wytyczania celów życiowych"1• Tego rodzaju antropo
logia nie mieściła się w monistycznym obrazie świata, zdetermi
nowanego w swym działaniu. Dlatego autor Etyki zakwestiono
wał indywidualną osobowość czlo\Vieka, wolność (w jej klasycz- · 
nym rozumieniu), oraz nieśmiertelność duszy ludzkiej . 

88 Etyka, cz. I, t. 33, przypis II, s. 51 .  
99 Etyka, cz. I, t .  24, s. 38. 
90 Traktat krótki o Bogu ... , w :  Pisma wczesne, s. 241 - 242. Spinoza 

wyróżnił dwojaką opatrzność: ogólną i szczegółową. Pierwszą rozumtal 
jako zachowanie w istnieniu "rzeczy jako części całej natury", drugą na
tomiast jako zachowanie  w istnieniu rzeczy jednostkowych. 

91 Traktat polityczny, rozdz. 2, 6, w :  Dzieła, t. II, s. 359 - 360. 



244 WIEKI O BOGU 

Człowiek nie jest bytem koniecznym ani elementem składo
wym absolutno-koniecznej substancjP1• Jest natomiast tylko 
"sposobem" (modus}, poprzez który ujawnia się bóstwo. Spinoza, 
nawiązując do myśli judeochrześcijańskiej, dostrzegł w czło
wieku złożenie duszy i ciała'1• Kartezjusz przeciwstawiał oba ele
menty natury ludzkiej, myśliciel haski zakwestionował ich by
tową odrębność. Człowiek to jednolita rzeczywistość, choć ujaw
niająca się dwuaspektowo: jako myśl i jako rozciągłe ciało. 

Ciało człowieka jest konkretną modyfikacją atrybutu roz
ciągłości Absolutu94• Istotnym rysem człowieka jest myśl11, zwią
zana z kategorią duszy. Spinozjańska charakterystyka duszy 
ludzkiej jest ambiwalentna, balansując pomiędzy materializmem 
a apersona1nym spirytualizmem. Raz nazywał duszę "ideą cia
ła"", innym zaś razem uznał jej ontologiczną nieredukowa1ność 
wobec ciała. Motywował to niecie]esnym i nierozciągłym profi
lem ludzkiej myśli. Przyznał także, że siedliskiem uczuć miłości, 
nienawiści czy smutku jest dusza, nie zaś ciało97• 

Antropologia chrześcijańska afirmuje realność umysłu i wol!_ 
jako władz człowieka. Istnienie takich władz wykluczył Spinoza, 
widząc w nich byty myślne i wytwory fantazji. Szczególnie ostra 
jego krytyka dotyczyła woli, gdyż uznawał jedynie jednostkowe 
akty dążeniowe11• Jeśli nie ma władzy woli, to tym samym 
traci sens mówienie o w o l n e j  woli człowieka. Jest on włą
czony w determinizm przyrody, której jest częścią składową�•. 
Bardziej pozytywnie wypowiadał się autor na temat ludzkiego 
umysłu i poznania. Sądził nawet, że "dusza ludzka jest częścią 
nieskończonego rozumu Boga"100• Choć kwestionował nieśmier
te]ność duszy ludzkiej , to zdawał się uznawać nieśmiertelność 

'' Etyka, cz. n, t. 10, s. 76. 
93 Etyka, cz. n, t. 13, s. 81 - 82. 
" Tamże, s. 81 .  
9 5  Etyka, cz.  II ,  t. 1 1, s. 79 ; List 32 do H. Oldenburga, w :  Listy, s. 165. 
96 Traktat krótki o Bogu ... , w: Pisma wczesne, s. 303. 
97 Tamże, s. 304 ; List 4 do H. Oldenburga, w :  Listy, s. 13. 
98 Traktat krótki o Bogu ... , w: Pisma wczesne, s. 292. 
09 Etyka, cz. IV, t. 6, s. 324. 
IUO Etyka, CZ. n, t. 1 1, s. 79; List 32 do H. Oldenburga, w :  Listy, s. 164. 
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ludzkiego umysłu - włączonego w wiekuiste trwanie Absolutu101• 
Tę niejasno sformułowaną koncepcję rozumiał jednak pantei
stycznie, ponieważ apersonalnie pojmował wieczność

Człowieka. 
Elementem każdej religii są kodeksy etyczne. Spinoza i w tym 

względzie odszedł od klasycznego stanowiska, dewaluując i re
latywizując rolę moralności. Dobro nie jest dla niego wartością 
obiektywną, ale przedmiotem ludzkiego dążenia101• Dobro jest 
tym wszystkim, co jest użyteczne dla człowieka108• Dobro i zło 
nie istnieją obiektywnie w rzeczywistości, tym bardziej trudno 
mówić o absolutnie trwałych kryteriach moralnych. Kategorie 
moralnego zła i dobra to entia rationis modyfikacje ludzkiej 
myśli, tłumaczące się układem konkretnych relacji człowieka10•. 
Było to faktyczne podważenie realności dobra i zła, związane 
z panteizmem i determinizmem. Jeżeli się uzna, że "wszystkie 
rzeczy zachodzą z koniecznością", to logiczny jest wniosek: 

"W Naturze nie ma żadnego dobra ani zla105• Problem zła Jla 
bazie panteizmu prowadzi do podejrzeń, że samo bóstwo jest 
uwikłane w moralne zło. Chcąc uniknąć takiej konkluzji trzeba 
zaprzeczyć realności zła. 

Mimo relatywizacji kategorii etycznych, Spinoza - mając 
prawdopodobnie na uwadze życie społeczne - uznał potrzebę 
zasad moralnych. Twierdził nawet, że moralność i religijność to 

"coś najważniejszego" dla człowieka, gdyż inspiruje go do "wy
trwałości i szlachetności"108• Pragmatyczna akceptacja religii nie 
była jednak afirmacją religii dotąd istniejących: zarówno poli
teistycznych, jak monoteistycznych. Autor podważał przede 
wszystkim fakt Objawienia, a nawet jego możliwość. Nieprawdo
podobny wydał mu się fakt, aby "Bóg miał się ludziom obja
Wie za pośrednictwem jakichkolwiek zewnętrznych znaków", 
np. słów, cudów czy objawień107• Awersja do idei Objawienia 

1o1 Traktat krótki o Bogu ... , w :  Pisma wczesne, s. 215 - 216 ; Etyka, cz. 
V, t. 40 i 41, s. 327 - 373. 

:o2 Etyka, cz. nr, t. 9, s. 154. 
IOJ Etyka, cz. IV, t. 31, s.  271. 
104 Traktat krótki o Bogu . . .  , w: Pisma wczesne, s. 253 - 254. 
10S Tamże, s. 266. 
106 Etyka, cz. V, t. 41, s. 373. 
107 Traktat krótki o Bogu ... , w: Pisma wczesne, s. 320. 

\ 
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jest zrozumiała u panteisty, podważającego personalny wymiar 
Boga i człowieka. Jedynym "objawieniem" jest naturalne poz
nanie rozumu człowieka, poprzez który ufaktycznia się najgłęb
sze jego zjednoczenie z bóstwem108• 

Myśl judeochrześcijańska opiera się na Biblii. Spinoza dosko
nale znał Stary i Nowy Testament, preferując pierwszy z nich. 
Mówiąc o Bogu, wyżej cenił argumenty rozumowe od skryptury · 
stycznych109• Sądził, że przy wyjaśnianiu Pisma świętego należy 
uwzględniać charakter używanego tam języka - pełnego me
tafor i antropomorfizmów w opisie AbsolutullD. Ostatni jego 
postulat jest niewątpliwie słuszny, dlatego znalazł szerokie za
stosowanie w późniejszej egzegezie biblijnej. Autor poszedł jed
nak dalej, kwestionując historyczność opisanych w Biblii hiero
fanii, cudów, realność dobrych i złych duchów, indywidualną 
nieśmiertelność człowieka itp.111 liierofanie wyjaśniał jako su
biektywne przeżycia zmysłowe lub umysłowe, w tym duchu 
interpretował rozmowę Mojżesza z Bogiem oraz wizje św. Pawła. 
Haski filozof, uznając w zasadzie potrzebę religii, pragnął zawę
zić ją do roli etycznego kodeksu. "Wiara - pisał - wymaga nie 
tyle prawdziwych, ile moralnych dogmatów, tzn. takich, które 
pobudzają ducha do posłuszeństwa"112• Równocześnie jednak taką 
funkcję pośrednio podważał, mówiąc: "Bóg nie ustanawia dla 
ludzi praw, aby ich wynagradzać następnie za ich spełnianie"113• 
Religia objawiona nie znalazła uznania w oczach myśliciela 
z Rijnsburga. 

Interesująca jest postawa Spinozy wobec osoby i dzieła Jezusa 
Chrystusa. Cenił go, widząc w nim "mądrość boską, tj . tę mą
drość, która przechodzi ludzką, [ona] przyjęła w Chrystusie na
turę ludzką"; dlatego "Chrystus był drogą do zbawienia"m. 
Wiekuista mądrość Boża objawiła się "ze wszystkiego najbardziej 

10B Traktat teologiczno-polityczny, w: Dzieła, t. II, '>. 15. 
109 List 21 do W. Blyenbergha, w: Listy, s. 116. 
110 Tamże, s. 124 - 125 : Traktat religijno-polityczny, s. 233. 
111 Traktat religijno-teologiczny, s. 111 nn: List 75 do H. Oldenburga, 

w :  Listy, s. 321 - 323. 
n2 Traktat reltgtjno-polttyczny, s. 225. 
m Tamże, s. 317. 
114 Tamże, s. 22. 
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w Jezusie Chrystusie"115• Uznanie dla Chrystusa nie oznaczało 
jednak wiary w jego bóslwo. Spinoza samą ideę wcielenia Boga 
w ludzką naturę uznał za absurd, analogiczny do idei koła kwa
dratowego. Przyjmował historyczność Chrystusa jako człowieka, 
nie kwestionował nawet ewangelicznych opisów jego biografii -
z jednym wyjątkiem, mianowicie odrzucił fakt zmartwychwsta
nia111. Zadne cuda, tym bardziej zaś taki właśnie, nie mieściły 
się w jego naturalistycznym panteizmie. 

Ambiwalentna ocena Chrystusa, zawarta w pismach Spinozy, 
rzutuje na ocenę całego chrześcijaństwa. Pisma Nowego Testa
mentu i nauki Apostołów wyjaśnił jako efekt poznania natural
nego117. Przyznał, że "w rzymskim kościele można znależć więceJ 
ludz{ nader uczonych i szlachetnego żywota niż w jakimkolwiek 
innym kościele chrześcijańskim"118• Równocześnie jednak w na
uce tego Kościoła widział "zabobon" i "absurdalne błędy", pod
ważając wszelkie argumenty przemawiające za nadprzyrodzoną 
inspiracją głoszonych przez niego prawd110• Myśliciel haski pod
ważał sakramenty chrześcijańskie - łącznie z Eucharystią, iro
nizowaf kult Matki Bożej i świętych, naturalistycznie wyjaśniał 
strukturę Kościoła120• Religia objawiona nie znalazła u niego 
uznania. 

W miejsce religii objawionej Spinoza opowiedział się za reli
gią naturalną. Choć kwestionował element doktrynalny klasycz
nych religii, to uznał jego potrzebę w religii proponowanej przez 
siebie. Podał nawet zestaw "dogmatów religii powszechnej ", do 
których zaliczył następujące prawdy: istnienie Boga, Jego jedy
ność, wszechobecność, funkcję moralno-ustawodawczą, miłosier
dzie, oraz obowiązek posłuszeństwa ludzi wobec Niegom. Powyż
szy kodeks prawd "religii powszechnej " przypomina teorie nie-

115 List 73 do H. Oldenburga, w :  Listy, s. 317. 
116 Tamże, s. 317 i 334. 

117 Traktat religijno-polityczny, s. 197 - 198. 
118 List 76 do A. Burgha, w: Listy, s. 325. Por. P. S i w e k, Spinoza et 

!e panthHsme religieux, s. 263 - 296. 
119 List 76 do A. Burgha, w :  Listy, s. 329. 
120 List 56 do H. Boxela, w: Listy, s. 256 ; List 76 do A. Burgha, w :  

Listy, s. 326. 
121 Traktat religijno-teologiczny, s. 226 - 227. 
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których deistów, którzy - eliminując tajemnice wiary usi
łowali dokonać kompilacji prawd przyjmowanych przez więk
szość religii. Spinoza formułując dogmaty religii naturalnej, 
uznał prawdy o Bogu przez siebie uprzednio kwestionowane. 

"Religia powszechna" nie ogranicza się bynajmniej do funk
cji doktrynalnej, lecz ma do spełnienia także funkcję formacyj
no-etyczną. Dlatego autor Etyki za powołanie człowieka uznał 
miłość. Tym razem nie ograniczył jej do sfery emocjonalnej, 
lecz ujął ją bardziej egzystencjalnie. Jest ona "radością" czło
wieka, a przede wszystkim "zjednoczeniem z przedmiotem, który 
intelekt nasz ocenia jako dobry i wspaniały"121• W tym wypadku 
kategoria dobra rozumiana jest jako rzeczywistość obiektywna. 
Dlatego zróżnicowana jest ocena miłości w zależności od rodzaju 
dóbr, ku którym się kieruje. Najdoskonalszą formą miłości jest 
miłość Boga, w którym człowiek znajduje pokój, radość i opar
cie123. Miłość Boga pojmuje Spinoza jako rezultat intuicyjnego 

\ poznania Bożej natury, nazywając ją "miłością intelektualną"114• 
t Miłość taka pełni istotną funkcję formacyjną człowieka, który 

tym bardziej jest wolny im więcej kocha Boga. 
Teoria miłości haskiego myśliciela łączyła się ze swoistą 

eschatologią. Jej istotnym elementem jest uznanie wiekuistości 
ludzkiego intelektu, co uwarunkowane jest zjednoczeniem z Bożą 
naturą. To co boskie nie może ulec samozniszczeniu. Miłość Boga, 
nie zaś "rozkoszy, zaszczytów i chciwości", prowadzi do trwałej 
z Nim jedności. Spinoza, zalecając tego rodzaju postawę życiową 
sądzi, że wówczas "możemy być uczestnikami zbawienia"125• Jego 
koncepcja miłości jest interpretowana różnorodnie: jedni widzą 
w niej element religijno-mistyczny, inni jednak wyjaśniają ją 
w kontekście panteizmu. Miłość do Boga byłaby w ostatnim wy
padku jedynie miłością natury. Za ostatnią interpretacją zdaje 
się przemawiać następujący fragment Etyki: "Miłość duszy [do 
Boga) jest częścią nieskończonej miłości, z jaką Bóg miłuje sa-

122 Etyka, cz. III, t. 13, s. 158 - 159 ; Traktat krótki o Bogu . . .  , w: Pisma 
wczesne, s. 269. 

123 Traktat krótki o Bogu . .. , w :  Pisma wczesne, s. 271 . 
124 Etyka, cz. III, def. 4, s. 218 ; CZ. V, t. 32, s. 364. 
125 Traktat krótki o Bogu ... , w: Pisma wczesne, s. 326. Por. tam.te, 

s 324 - 327. 
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mego siebie. Wynika stąd, że Bóg, o ile miłuje samego siebie, 
miłuje ludzi, a w nast�pstwie tego, że miłość Boga ku ludziom 
i miłość rozumowa duszy ku Bogu są jednym i tym samym"m. 
Spinoza, żyjąc w kr�gu oddziaływania myśli judeochrześcijań
skiej , nie mógł zignorować idei miłości. Koncepcję miłości włą
czył jednak w teorię panteizmu, w którym zabrakło osób jako 
partnerów miłości. Takie pojmowanie miłości jest nieporozumie
niem, -gdyż jest ona przecież unią personalną - wzajemnością, 
nie zaś tożsamością bez świadomości. 

Baruch Spinoza, prezentując sugestywnie panteistyczną wizję 
rzeczywistości, kierował się łatwo czytelnymi motywami. Prag
nął mianowicie wskazać na organiczną więź skończoności i nie
skończoności, czasu i wieczności, indywidualności i ogólności. 
Dlatego ich separację uznał za dwojaką alienację:  człowieka 
względem bóstwa i transcendentnego Boga wobec świata widzial
nego. Myśliciel haski był przekonany, że tylko panteistyczny mo
nizm uzasadnia nieskończoną wartość człowieka i sens jego bytu. 
Dojrzenie tego sensu realizuje się za pomocą religii naturalnej. 

Nie kwestionując powyższych intencji, trudno aprobować 
pryncypia filozoficznego systemu autora Etyki. Jest to przede 
wszystkim system aprioryczno-dedukcyjny, w którym wiele 
aksjomatów i definicji uznanych zostało - błędnie - za samo
oczywiste. Taki sposób konstruowania ontologicznego systemu 
łączył się z deprecjonowaniem poznania zmysłowego, co koliduje 
z elementarnymi wymogami realizmu. 

Zasadnicza dezaprobata spinozizmu dotyczy jego filozofii Boga 
i człowieka. Podniesiony zarzut wyalienowanego Boga jest trafny 
jedynie wobec tych nurtów filozoficznych (m.in. deizmu), które 
w imię transcendencji wykluczają immanencję Boga. Całkowita 
negacja transcendencji Absolutu sprawia, że staje się on sztucz
nym dublerem "natury". Jeżeli bóstwo jest tożsame z naturą 
i przez nią limitowane, to jaką pełni ono ontologiczną funkcję? 
Spinoza relację Boga do świata wyjaśniał przy użyciu kategorii: 
substancja - modi. Bóg jest absolutną substancją, świat wi
dzialny - łącznie z człowiekiem - to zjawiskowa manifestacja 

J20 Etyka, cz.. V, t. 35, s. 367. Por. G. T h o m a s, Religious Philosophies 
of the West, New York 1965, s. 183 - 187. 
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bóstwa. W takiej koncepcji nie mieści się już teoria kreacji, 
implikująca realną różnicę kwantytatywną i kwalitatywną po
między Absolutem a stworzeniami. Immanentny i aspersonalny 
Bóg przestał być podmiotem i przedmiotem miłości. Jeśli nawet 
Spinoza wzmiankował o miłości w religii naturalnej, to nie była 
to chrześcijańska idea miłości ofiarnej jako podstawy wspólnoty 
osób. 

Filozoficzna antropologia autora Etyki również budzi istotny 
sprzeciw. W monizmie panteistycznym człowiek traci swoją 
indywidualność i osobowość, w wyniku czego jest redukowany 
do poziomu subpersonalnego. Wówczas z kolei etyczne kategorie 
dobra i zła, łącznie z poczuciem winy moralnej (grzechu), clereali
zują się. Annihilacja etyki podważa w sposób istotny sens religii, 
między innymi jej funkcję sakralno-soteriologiczną. Spinozizm 
jest tego dobitnym, niestety, potwierdzeniem. 
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X. D. HUME: "HIPOTEZA RELIGIJNA" 

NA BAZIE EMPIRYZMU I SCEPTYCYZMU 

W nowożytnej filozofii europejskiej Dawid Hume (1711 - 1776), 
pochodzący ze Szkocji, zainicjował dynamiczny i ciągle wpływo
wy nurt skrajnego empiryzmu1• Dopełnieniem jego empiryzmu 
był religijny sceptycyzm o zabarwieniu naturalistycznym. W mło
dości zapoznał się z teologią inspirowaną przez kalwinizm, od 
której jednak szybko się odwrócił. Studiował prawo, ale intere
sował się głównie filozofią. Kilka lat przebywał we Francji 
( 1734 - 1737), głównie w La Fleche, gdzie napisał dzieło Traktat 
o naturze ludzkiej (Treatise on Human Nature, wydane w latach 
1739 - 1740). Przeróbką i zarazem popularyzacją tego dzieła są 
następujące prace: Badania dotyczące rozumu ludzkiego (An En
quiry concerning Human Understanding, wyd. II, r. 1751); Bada
nia dotyczące zasad moralności (An Enquiry concerning the Prin
cipZes oj MoraZs, r. 1751}; Badania nad afektami (A Dissertatian 
oj the Passions, r. 1757}. 

Wymienione prace omawiają głównie problematykę episte
mologiczną, antropologiczną i moralną. Zagadnienia teizmu i re
ligii podjął Hume frontalnie w dziele Dialogi o religii naturalnej 
(DiaZogues concerning Natural ReZigion, ukończone w r. 1751 
i przeredagowywane do końca życia, wydane zaś pośmiertnie 
w r. 1779). Dopełnieniem tematycznym tego dzieła jest rozprawa 
NaturaZna historia religii (The NaturaZ History oj ReZigion, 
r. 1757}. Hume był również autorem pracy historycznej pt. Hi
storia Anglii za panowania Jakuba I i Karola I, oraz wielu po
mniejszych rozpraw. 

Radykalizm filozoficzny szkockiego myśliciela był powodem, 
że nigdy nie otrzymał katedry uniwersyteckiej (starał się o nią 

1 Zob. D. H u m e, Mój żywot, w :  Dialogi o religii naturalnej, Warsza
wa 1962, s. 237 - 248 ; R. M e t z, David Hu me. Le ben und Philosophy, Stutt
gart 1929; N. K. S m i t h, The Philosophy of David Hume, London 1941 
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w Edynburgu i Glasgow) . Pełnił natomiast wiele funkcji dyplo
matycznych: towarzyszył generałowi St. Clair w wyprawie prze
ciw Francji, kierował angielską misją wojskową w Turynie 
i Wiedniu, był sekretarzem poselstwa angielskiego w Paryżu, 
a wreszcie podsekretarzem stanu w ministerstwie spraw zagra
nicznych. Choć początkowo jego prace zostały przyjęte chłodno, 
to z czasem stał się znany. We Francji przyjaźnił się m.in. z Hol
bachem, Wolterem i d'Alembertem. Pod koniec życia został se
kretarzem Towarzystwa Filozoficznego w Edynburgu i przewod
niczącym odpowiednika Szkockiej Akademii Nauk. 

Dawid Hume, kształtując swoje poglądy filozoficzne, znajdo
wał się pod wpływem wielu myślicieli. Oddziałali na niego głów
nie: Cyceron i P. Bayle jako zwolennicy sceptycyzmu, R. Bacon 
i T. Hobbes głoszący naturalizm, G. Berkeley w zakresie episte
mologii, oraz I. Newton. Ten ostatni był rzecznikiem metody 
empirycznej na terenie nauk przyrodniczych, traktując wszelkie 
rozważania o naturze rzeczy jako hipotezy metafizyczne. Hume 
pragnął upowszechnić metody empiryczne, przenosząc je na 
teren filozofii. 

l. ZALOZENIA SYSTEMOWE 

Filozoficzny system szkockiego myśliciela zawiera wielorakie 
założenia: metodologiczne, epistemologiczne, ontologiczne i antro
pologiczne. Przenikają się one wzajemnie, współtworząc hume
owski: sceptycyzm, psychologizm, sensualizm oraz asubstancjalny 
fenomenalizm. 

Autor Traktatu o naturze ludzkiej, charakteryzując swą me
todę, uwypuklił dwa elementy: sceptycyzm i sensualizm. Stresz
czając wspomniane dzieło, pisał: "Filozofia zawarta w tej księdze 
jest bardzo sceptyczna i chce ona nam dać pojęcie o niedoskona
łościach i wąskich granicach ludzkiego rozumienia. Wszelkie nie
mal rozumowanie zostaje tam sprowadzone do doświadczenia"2• 
W dziele Badania dotyczące rozumu ludzkiego znajdujemy roz
różnienie dwu form sceptycyzmu: inicjalnego i finalnego. Scep-

2 D. H u m e, Streszczenie, w: Traktat o naturze ludzkiej, Warszawa 
1963, t. II, s. 495. 
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tycyzm inicjalny, który "poprzedza wszelką pracę badawczą 
i filozofię"8, był zalecany w formie radykalnej w wątpieniu me
todycznym Kartezjusza. Druga forma sceptycyzmu jest następ
stwem badań naukowych lub filozoficznych. Hume, mimo sym
patii dla argumentacji wielu sceptyków, dystansował się od 
ekstremalnego stanowiska obu odmian sceptycyzmu. Akcepto
wał jednak sceptycyzm jako metodę, która "pozwala nam zacho
wać właściwą bezstronność sądu i uwalnia umysł od rozmaitych 
przesądów"•, doktrynalnego dogmatyzmu oraz przesadnego zaufa
nia w poznawcze możliwości człowieka. Autor w zasadzie uznał 
motywację klasycznego sceptycyzmu skierowaną przeciwko wa
lorowi intelektualnego poznania, kwestionując jednak argumen
tację podważającą wartość poznania zmysłowego5• Tak więc lan
sowany sceptycyzm jest selektywny, gdyż jego barierą jest 
sensualizm. Hume określił swą postawę jako sceptycyzm umiar
kowany, rozumiejąc go jako "ograniczenie naszych badań do 
przedmiotów najlepiej dostosowanych do niewielkich możliwości 
rozumu ludzkiego"'. Sceptycyzm jest traktowany jako intelek
tualna oręż w walce z filozoficznym dogmatyzmem i spekulaty
wizmem. 

Metodologiczny sceptycyzm łączył się u Hume'a z epistemo·· 
logiczną teorią sensualizmu, zarazem zaś z psychologizmem. 
Ostatni element był konsekwencją wpływów Berkeley'a, od któ
rego został zapożyczony nominalizm. Dlatego autor Traktat-u 
kwestionował różnicę pomiędzy pojęciami ("idee ogólne") a wra
żeniami {"idee szczegółowe"), traktując pierwsze z nich jako 
zespół tych ostatnich7• Pojęcie najczęściej nazywał "ideą", zaś 
wrażenie "impresją" względnie "pierwotnym odczuciem". Nie 
dostrzegał pomiędzy nimi istotnej różnicy, ponieważ "idee są 
tylko kopiami naszych impresji"8• Różnią się one jedynie siłą 
ekspresji i "żywością". Skoro pojęcie jest mechaniczną kopią 

3 D. H u m e, Badania dotyczące Tozumu ludzkiego, Warszawa 1977, 
s. 181. 

• Tamże, s. 182. 
5 Tamże, s. 188, 193. 
G Tamże, s. 196. 
7 TTaktat o naturze ludzkiej, t. I, s. 32 - 33. 
8 Badania dotyczące Tozumu ludzkiego, s. 76. Por. s. 20, 75 - 78. 
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wrazen zmysłowych, to istotną rolę w nauce spełnia percepcja 
zmysłowa, a nie refleksja intelektualna. 

Hume, oponując przeciw przerostom spekulatywnej metafi
zyki, za jedyne źródło naukowej wiedzy o świecie uznał doświad
czenie. "Jedynie doświadczenie poucza nas - pisał - o naturze 
i granicach przyczyny i skutku i pozwala z istnienia jednego 
przedmiotu wnosić o istnieniu innego"9• Chodzi o doświadczenie 
rozumiane jako poznanie zmysłow,ę_,_Może być ono jednak poj
mowane dwojako

.
:obiektywistycznie i subiektywistycznie. Obiek

tywi:;tyczna 'koncepcja doświadczenia jest charakterystyczna np. 
dla języka potocznego, w którym ,.widzieć" oznacza dostrzegać 
có� istniejącego obiektywnie poza poznającym podmiotem. Locke 
i Hume rozumieli doświadczenie subiektywistycznie, utożsamia
jąc je z faktem podmiotowych impresji czy idei. Na takie rozu
mienie doświadczenia wskazują słowa Streszczenia: "Wszelkie 
niemal rozumowanie zostaje sprowadzone do doświadczenia; 
a przeświadczenie, które towarzyszy doświadczeniu, wyjaśnia się 
jako jedynie uczucie swoiste, czy też jako żywe przestawienie 
pojęciowe, powstałe dzięki nawykowi10• Jest to subiektywistycz
na koncepcja doświadczenia, na bazie której zaciera s�realność 
"rzeczy poza nami" pojmowanych w

-
psychologicznych katego

riacli impresji. Antony Flew, znawca szkockiego myśliciela, do
strzega u niego przejście od subiektywistycznego logicznego 
empiryzmu do fenomenalizmu i swoistego idealizmu11• Stanowi
sko Hume'a r_§_żni się_ od obiektywistyczne_go e�yzmu logicz:. 
nego Koła Wiedeńskiego, w którym_za�acułJ się_ trens!_y fizy: 
kałizmu i materializmu. 

Dzieło Badania dotyczące rozumu ludzkiego zawiera dycho
tomiczny podział sądów naukowych, rozróżniając twierdzenia 
o idear.h i twierdzenia o jednostkowych realnych faktachu. 
Pierwsze z nich prowadzą do konkluzji pewnej , drugie jedynie 
prawdopodobnej. U podstaw powyższej klasyfikacji, traktowanej 
jako adekwatna i wyczerpująca, znajduje się sensualizm i de-

o Tamże, s. 199. Por. s. 34 - 36. 
1o Traktat o naturze ludzkiej, t. I I, s. 495. 
u A. F l e w, Hume's Philosophy ot Belief, London 1961, s. 50 - 52. 
n Badania dotyczące rozumu ludzkiego, s. 44 - 46. 
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precjonowanie naukotwórczej funkcji intelektu . •  Tego analizy nie 
mogą bowiem wykraczać poza sferę doświadczenia, w przeciw
nym wypadku przeistaczają się w sofistykę metafizykP1• Hume, 
przeciwstawiając wiedzę o ideach wiedzy, o faktach, zdawał się 
zapominać o własnej subiektywistycznej interpretacji "faktów". 
W kontekście tej koncepcji wiedza przedmiotowa redukuje się 
ostatecznie do wiedzy podmiotowej. 

W rozważaniach szkockiego myśliciela można dostrzec waha
nie dotyczące waloru nauk empirycznych. Zasadniczo twierdze
niom tych dyscyplin odmówił pewności, argumentując: "Cokol
wiek j e s t, może n i e b y ć. Żadne zaprzeczenie faktu nie 
może prowadzić do sprzeczności"u. Fakty i jednostkowe rzeczy 
nie są konieczne, dlatego ich fluktuacyjność wyklucza dowodze
nie demonstratywne. Innym jednak razem Hume wyróżnił tro
jaki typ argumentacji, wprowadzając do sygnalizowanej wyżej 
klasyfikacji "taki oparty na doświadczeniu argument, wobec któ
rego ustaje wszelka wątpliwość i opozycja"15• Chodzi m.in. o pra
wa przyrody, które trudno określić jako jedynie prawdopodobne. 
Nie ulega wątpliwości, że trychotomiczny podział argumentacji 
jest naruszeniem wymogów skrajnego empiryzmu. Jeśli bowiem 
sądy o faktach mogą być pewne, to pewność nie jest przywile
jem nauk dedukcyjno-formalnych. 

Psychologizm i sensualizm, akceptowane grzez Humęa, pro
wadziły nieuchronnie ao zakwestionowania prawa przyczynowo
ści jako prawdy naukowej. Zasada_ta b_Yl1:1 dla ni�o aktem 
wiary, a nie tezą nauki. Istnienie realnej zależności pomiędzy 
skutkiem a przyczyną nie da się uzasadnić ani przez analizę po
jęć, ani przez odwołanie się do doświadczenia zmysłowego. Po
znanie aprioryczne, oparte na analizie pojęć, nie może informo
wać o relacji przyczynowo-skutkowej . Dlatego szkocki myśliciel 
podważył akceptowaną powszechnie w filozofii zasadę: "Cokol
wiek zaczyna istnieć, musi mieć przyczynę istnienia"18• Pojęcie 
rzeczy powstającej mówi jedynie o uprzednim nieistnieniu, nie 

t3 Tamże, s. 55. 
H Tamże, s. 198. 
ts Tamże, s. 70. 
ta Traktat o naturze ludzkiej, t. l, s. 108. Por. tamże, s. 109 - 112. 
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dowodzi natomiast bezpośrednio konieczności posiadania przyczy
ny. "Powstać" nie jest tym...samym co ,,mieć przyczynę". 

RÓWnież poznanie aposterioryczne nie dowodzi istnienia real
nych powiązań przyczynowych pomiędzy rzeczami. Hume jako 
sensualista za pewne uważał jedynie to, o czym informuje pozna
nie zmysłowe. Doświadczenie mówi o dwu elementach relacji 
kauzalnej : a) styczności czasowo-przestrzennej zjawisk, b) pierw
szeństwie przyczyny przed skutkiem17• Istotnym elementem ta
kiej relacji jest również jej stałość. "Musi zachodzić stała łącz
ność między przyczyną a skutkiem. Tf: jest główna właściwość, 
która stanowi o tym stosunkum8• Nie ealny wpływ jednej rze
czy na drugą, lecz stałość następstwa zjawisk ma być istotnym 
kryterium związku przyczynowego: 

Klasyczna teoria przyczynowosc1 przyjmowała konieczny 
charakter związku pr�nowego. Hume podważał to stwier
dz--a_]ąC; że w relacji przyczynowo-skutkowej nie dostrzegamy ko
nieczności logicznej ani realnej. Konieczność logiczna dotyczy 
domeny pojęć, a przecież powiązanie przyczyny i skutku to 
płaszczyzna faktów. Nie dostrzegamy również konieczności real
nej w relacji kauzalnej, ponieważ "nigdy nie możemy wniknąć 
tak głęboko w istotę i budowę ciał, aby dostrzec zasadę, na któ
rej polega ich wpływ wzajemny"u. Wyjaśnienie to implikuje 
empiryzujący agnostycyzm. Samo poznanie zmysłowe informuje 
jedynie o czasowym następstwie faktów i rzeczy, dlatego Hume 
konkluduje: "Konieczność jest czymś, co istnieje w umyśle, nie 
zaś w rzeczach"20• Źródłem ldef1Wmeczności me Jest św1at przea
miotowy, lecz umysł poznającego człowieka. Obserwacja stałości 
następstwa zjawisk prowadzi do powstania umysłowego nawyku 
łączenia ich w schemat relacji kauzalnej. Szkocki myśliciei wła
ściwie nie zakwestionował związku przyczynowego jako orawa 
bytu, lecz przeczył jedynie możliwości naukowego uzasad�ienia



konieczności takiej relacji. W jednym ze swych listów pisał: 
"Nigdy nie głosiłem tak absurdalnej tezy, aby coś mogło powstać 

17 Tamże, s. 104 - 107. 
1s Tamże, s. 228. Por. tamże, s. 119 - 120. 
19 Dz. cyt., t. II, s. 169. Por. S. K o w a l c z y k, Odkrywanie Bog:�, 

Sandomierz 1981, s. 64 - 65, 113 - 115. 
zo Traktat o naturze ludzkiej, t. I, s. 218 

17 - Wieki o Bogu 
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bez przyczyny. Twierdziłem jedynie, że nasza pewność co do 
fałszywości takiej tezy pochodzi nie z intuicji ani dowodu, lecz 
z innego źródła"21• Tym źródłem jest psychiczny nawyk związany 
z przekonaniem, że przyszłość będzie podobna do przeszłości22• 

Hume, choć generalnie kwestionował konieczność zasady 
przyczynowej, to w niektórych wypowiedziach zdawał się j_ą 
uznawać. W dziele Badania dotyczące rozumu ludzkiego określił 
przyczynę następująco: "Przedmiot, po którym następuje inny, 
przy czym po wszystkich przedmiotach podobnych do pierwszego 
następują przedmioty podobne do drugiego. Albo innymi słowy: 
przy czym gdyby nie było przedmiotu pierwszego, drugi nie 
byłby istniał"21• Opis wyraźnie sugeruje nieodzowność przyczyny 
dla pojawienia się skutku, choć stanowi dysonans w systemowym 
agnostycyzmie brytyjskiego empiryka. Również w Dialogach 
o religii naturalnej przyznał, że "nic nie istnieje bez przyczy
ny"". Wzmiankowane wypowiedzi, mimo ich jednoznacznej wy
mowy, nie anulują generalnego antykauzalizmu Dawida Hume'a. 
Zasa'da przyczynowości utraciła dla niego walor teorii naukowej , 
była natomiast interpretowana jako efekt intelektualnego na
wyku. l Kolejnym doktrynalnym elementem filozofii autora Traktatv, 
o naturze ludzkiej był ontologiczny fenomenalizm. Mianowicie 
przeczył istnieniu bytu substąncjalnego} traktując ideę substanc}i 
jako połączenie idei prostych (tj. wrażeń zmysłowych), powsta
łych dzięki wpływowi wYObraźnf!5• Substancja jest "chimerą""', 

J istnieją realnie jedynie jakości zm_ysłowe: uchwytne za pomocą 
poznania zmysłowego (barwy, kształty itp.). 

Ontologiczny asubstancjalizm posiadał reperkusje przy roz
patrywaniu problematyki antropologicznej . Hume podważył sub
stancjalną osobowość człowieka, jej tożsamość i trwałość. Ludz-

21 D. H u m e, Letter to John Stewart, w: N. K. Smith, The Philosophy 
of Dawid Hume, London 1941, s. 413. 

•• Badania dotyczące rozumu ludzkiego. s. 42 - 43. 
23 Tamże, s. 93. Ostatnie zdanie dodał Hume w trzecim wydaniu dzie

ła z lat 1753 - 1754. 
24 Dialogi o religii naturalne;, s. 22. 
25 Traktat o naturze ludzkie;, t. I, s. 31 - 32, 290. Por. G. B o s s, La 

difference des philosophies Hu me et Spinoza, Zurich 1982, s. 19 - 29. 
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kie "ja" to jedynie zespół �rażeń i aktów6• Ta fenomenalistycz
na koncepcja człowieka miała oczywiście konsekwencje doktry
nalne. Jedną z nich było zakwestionowanie argumentacji za nie
materialnością i nieśmiertelnością ludzkiej duszy, co pośrednio 
podważało również samą prawdę27• 

Fenomenalistyczna koncepcja człowieka Hume'a, przecząc 
tożsamości osobowej , nie mogła akceptować klasycznej teorii 
wolności woli. Wola to jed_ynie "impresja we�nę_trzna�_czlo_wie
kałB. Autor wy�dł od tradycyjnego rozumienia wolności jako 
"możności działania lub niedziałania stosownie do determinacji 
woli"; przyznał ją tym wszystkim, którzy "nie są więzieni i za
kuci w kajdany"21• Choć wprost nie odrzucił takiej koncepcji 
wolności, to pośrednio ją zakwestionował, łącząc ściśle wolność 
z koniecznością. W Traktacie o naturze ludzkiej czytamy: "Ko
nieczność jest istotnym momentem przyczynowości; a co za tym 
idzie, wolność przez to, że usuwa konieczność, usuwa równocześ
nie przyczyny i jest dokładnie tożsama z przypadkiem"30• Kla
syczne rozumienię_ wolności u�oż_samił V>:"ię<:__ Hume z indetermi
nizmem, dlatego przeczył istnieniu "wolności - przypadku". 
Człowiek włączony jest w mechanizm uzależnień oraz determi
nant przyrody, a jego konkretne działanie jest efektem wpływu 
systemów motywacyjnych (nagród i kar). Dlatego można powie
dzieć, że wolność człowieka jest "szczególnym przypadkiem 
konieczności"31• 

2. ZASADNOSC MOTYWACJI ISTNIENIA BOGA 

Problematyce Boga i religii poświęcił Dawid Hume w ca
łości pracę Dialog_i o religii.....natural.nej. Jest to dzieło enigma
tyczne, stanowi bowiem pozorowany �ialog trzech osó\ Demei, 

26 Traktat o naturze ludzkiej, t. I, s. 325 - 327. 
27 Tamże, s. 301 - 324. 
2s Dz. cyt., t. II, s. 168. 
09 Badania dotyczące rozumu ludzkiego, s. 114. Por. s. 97 - 124. 
30 Traktat o naturze ludzkiej, t. II, s. 178. 
31 Badania dotyczące rozumu ludzlciego, s. 117. Por. A. F l e w, Hume's 

Philosophy of Be!ief, s. 140 - 165. 
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Kleantesa i Filona. Osoby te reprezentują postawy charaktery
styczne dla XVIII wieku, kiedy ścierały się ze sobą: tradycyj
no-spekulatywny teizm, "eksperymentalny teizm" oraz scee
tycyzm. Demea jest przedstawicielem pierwszego nurtu, Klean
tes drugiego, a Filon ostatniego . . W literaturze można napotka c· 
próby łączenia partnerów humeowskich Dialogów z nazwiskami 
określonych myślicieli. Demea miałby więc referować poglądy 
angielskiego deisty Samuela Clarke'a (t 1729), który w sposób 
wyłącznie racjonalny uzasadniał istnienie oraz przymioty oso
bowego Boga. Pierwowzorem Kleantesa ma być Joseph Butler 
(t 1752), anglikański teolog, który w swych apologetycznych 
pracach nawiązywał do przyrodniczej wiedzy o świecie. Wresz
cie intelektualnym protoplastą Filona jest prawdopodobnie 
francuski sceptyk, Pierre Bayle (t1706), autor Słownika histo
rycznego. Te domniemania posiadają pewną podstawę, lecz nie 
l'ależy zapominać o różnicach dzielących rozmówców Dialogów 
Hume'a od konkretnych myślicieli. Tak np. Kleantes nie zawsze 
jest wiernym referentem poglądów Butlera31• 

Podczas lektury Dialogów nasuwa się pytanie: która z po
staci, biorących udział w dyskusji, jest rzecznikiem autora pra
cy? Szkocki myśliciel z różnych względów zakamuflował swe 
stanowisko doktrynalne, dlatego istnieją w tym względzie liczne 
kontrowersje. Najczęściej, zapewne słusznie, utożsamia się 
Hume'a z poglądami sceptyka Filona. Przeciw całkowitej iden
tyfikacji obu przemawia jednak fakt, że Filon niejednokrotnie 
solidaryzuje się z tezami Kleantesa. Najlepszym tego przykła
dem jest zakończenie Dialogów, gdzie ukazana jest nagła zmiana 
poglądów tej postaci: od żywiołowego sceptycyzmu do teizmu 
empiryzującego. Prawdopodobnie głównym port-parole Hume'a 
jest jednak Filon. Jeżeli akceptuje on konkretne twierdzenia 
Kleantesa, to wówczas postawa tego ostatniego również była 
bliska autorowi Dialogów. 

W Dialogach znajdujemy analizę dwojakiej argumentacji za 
istnieniem Boga: apriorycznej i aposteriorycznej. J?o tej ostat
niej zaliczył Hume zarówno argument ontologiczny, jak argu
ment z przyczynowości sprawczej. Odnośnie do pierwszego 

32 A. J e  f f n e r, ButZer and Hu me on Religion, Stockholm 1966, s. 131. 
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z nich brak jest odwołania do realistycznej epistemologii, na ba
zie której pojęcie nie jest samo w sobie uzasadnieniem realności 
jego desygnatu. Autor Dialogów zadowala się twierdzeniem, że 
słowa "'istnienie konieczne' ( ... ) nie mają znaczenia sensownego"11• 
Tak więc w miejsce apriorycznego dowodu istnienia Boga poja
wił się aprioryczny dowód nieistnienia Absolutu. Sam Hume tak 
radykalnego wniosku nie wyprowadził, sformułowali go dopiero 
przedstawiciele współczesnego logicznego empiryzmu, m.in. Ber
trand Russell. 

Polemika z aprioryczną motywacją istnienia Boga kierowana 
była przez Hume'a również pod adresem Kartezjusza. Ten ostat
ni, pragnąc przełamać radykalny sceptycyzm, odwoływał się do 
wiarygodności Boga jako istoty najwyższej. Taka postawa wikła 
się w sprzeczności : jeśli zwątpi się naprawdę we wszystko, to 
nigdy nie wyjdzie się z kręgu wątpienia ... Zresztą poznanie ludz
kie nie może służyć za podstawę umysłowych poszukiwań Boga, 
jeśli Jego istnienie uprzednio już się założyło. 

Do apriorycznej argumentacji za istnieniem Boga zaliczył 
Hume argument kosmologiczny. Referuje go następująco Demea: 

"Wszystko, co istnieje, musi mieć przyczynę lub rację istnienia, 
jest bowiem absolutnym niepodobieństwem, aby rzecz wytwa
rzała samą siebie lub była przyczyną własnego istnienia"35• Sko
ro wykluczymy nieskończony ciąg przyczyn, to należy uznać 
realność "przyczyny ostatecznej, która istnieje koniecznie". Gdy·
by jej nie było, to jak wyjaśnić istnienie świata? Przecież "nic 
nie może niczego wytworzyć"as. 

Polemizuje z argumentem Kleantes. Nie kwestionuje on bez
pośrednio punktu wyjścia17• Jego krytyka sprowadza się w grun
cie rzeczy do dwu uwag: a) w odniesieniu do faktów nie jest 
możliwy dowód absolutnie pewny; b) kategoria "istnienia ko
niecznego" jest pozbawiona sensu18• Ostatni problem był już oma-

33 Dialog·i o religii naturalne;, s. 83. 
3·1 Badania dotyczące rozumu ludzkiego, s. 186. 
•3 Dialogi o religii naturalne;, s. 81. 
3·; Tamże, s. 82. 
37 Hume, mimo ostrej krytyki zasady przyczynowosc1, przyznał, :i;e 

"nic nie istnieje bez przyczyny". Tamże, s. 22. 
oo Tamże, s. 83. 
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wiany uprzednio. Wykluczenie pewności argumentacji, której 
przedmiotem jest świat realny, ma swe źródło w apodyktycz
nym - wyżej wspomnianym - podziale dowodów. Pewność zo
stała zastrzeżona jedynie dla nauk formalnych. Kleantes wzmian
kuje jeszcze o argumencie z przygodności świata, lecz i on został 
zakwestionowany3". Charakterystyczne, że i w tym wypadku po
wodem krytyki jest konkluzja argumentu, tj . idea bóstwa. 
Jeszcze innym zastrzeżeniem była uwaga, że jeśli poszczegóiD.e 
rzeczy posiadają swoje przyczyny, to czy całość świata także 
musi ją posiadać? Uznanie przyczynowości nie wymaga więc od
wołania się do pierwszej przyczyny, tj. Boga. 

Spekulatywna motywacja Demei, reprezentującego teizm 
klasyczny, spotkała się z ripostą obu pozostałych dyskutantów. 
Zresztą jego argumentacja została przedstawiona w Dialogach 
w sposób wyraźnie deprecjonujący to stanowisko. O ile Kleantes 
i Filon byli zgodni w antymetafizycznej postawie, to różnią się 
w rozwiązaniach pozytywnych problemu Boga. Ostatni z nich 
proponuje filozoficzny sceptycyzm jako podstawę religii, wska
zując na ograniczony zasięg ludzkiego poznania40• Nie daje ono 
przesłanek do definitywnego rozstrzygnięcia problemu genezy 
istniejącego świata. 

Oponuje przeciw sceptycyzmowi Kleantes, wskazując na 
mankamenty związane z tą teorią: brak odpowiedzi na egzysten
cjalne pytania człowieka, opozycja teorii i praktyki, wikłanie się 
w sprzeczności, bezpłodność filozoficzna41• Zresztą sceptycyzm 
jest założeniem, równocześnie zaś bezzasadnym uprzedzeniem 
wobec rozumu ludzkiego. Choć sceiJtycyzm był przyjmowany 
przez niektórych chrześcijan, to jednak posiada wydźwięk atei
styczny. Filon odżegnuje się od antyreligijnego nurtu sceptycy
zmu, uznając nieodzowność istnienia Boga. Ten fakt uznaje za 

"bezsporny i sam przez się oczywisty. Nic nie istnieje bez przy
czyny; zaś czymkolwiek jest pierwotna przyczyna wszechświata, 
nazywamy ją Bogiem i ze czcią przypisujemy jej wszystkie po
stacie doskonałości". Filon traktuje swój teizm j ako akt wiary, 

39 Tamże, s. 84. 
•0 Dialogi o religii naturalnej, s. 7 - 8. 
•t Tamże, s. 9 - 18. 
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który nie da się zweryfikować metodą naukową. "Nasze idee nie 
sięgają dalej niż doświadczenie ; nie doświadczamy boskich atry
butów i działań"42• 

Kleantes, oponując przeciw sceptycyzmowi i fideizmowi Fi
lona, sformułował argument teleologiczny za istnieniem Boga. 
Widoczny jest w tym wpływ �zaaka Newton') (t 1727), który 
w przyrodzie dostrzegał ślad Bożego umysłu. Kleantes jest rzecz
nikiem teizmu -;;-naukowego", korzystającego z osiągnięć przyrod
niczych nauk. W jego argumentacji uwypuklona jest analogia, 
jaka zachodzi pomiędzy tworami przyrody a dziełami człowie
ka. Wszechświat to "wielka maszyna", której niezliczone części 
są "dopasowane do siebie". Każda maszyna wymaga inteligentne
go twórcy, stawiającego sobie określone cele i dobierającego 
środki. Dlatego "twórca przyrody przypomina w jakiejś mierze 
umysł człowieczy, choć posiada oczywiście znacznie większe 
uzdolnienia, odpowiednie do wielkości wykonanego dzieła"". 
Należy zaznaczyć, że sformułowany argument z celowości -
w myśl epistemologii sensualizmu - posiadał walor jedynie 
prawdopodobny. Przyznaje to Kleantes, mówiąc: "Dowody ist
nienia bóstwa nie wykraczają poza zgadywanie lub domysły'ł. 

Nawet hipotetyczny teizm, odwołujący się do nauki, jest 
nie do przyjęcia dla sceptyka Filona. Wysunął on wiele zarzutów 
pod adresem argumentu teleologicznego. Na wstępie wskazał na 
ograniczoność analogii pomiędzy przyrodą a tworami człowieka. 
Wszechświat _przypomina nie tyle ludzkie budowle, co raczej 
gigantyczny organizm'5• Każdy organizm posiada nieznane jeszcze 
w pełni możliwości autoorganizacji, dlatego odwoływanie się do 
ingerencji czynników zewnętrznych nie zawsze jest zasadne. Fa
dobnie może być z przyrodą. Dlatego w przekonaniu Filona, 
"porządek, układ i przysposobienie celowych przyczyn sa�e 
przez się nie dowodzą zamysłu w urządzeniu świata ( . . .  ) Z punk
tu widzenia wiedzy a priori materia równie dobrze jak umysł 
zawierać może w sobie pierwotne źródło czy pierwotną przy-

<2 Tamże, s. 22. 
43 Tamże, s. 23. Por. A. H o c h f e l d o w a, Dawida Hu me' a "Dialogi 

o religii naturalne;", w :  tamże, s. VII - LIII. 
<; Tamże, s. 25. 
4• Tamże, s. 24 nn. 
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czynę porządku�8• Na bazie empiryzmu teizm jest tylko jedną 
z możliwych alternatyw wyjaśnienia struktury świata. Rzecznik 
sceptycyzmu wysunął jeszcze inne zastrzeżenia przeciw argu
mentowi z celowości. Człowiek zna jedynie cząstkę kosmosu, 
zresztą w sposób powierzchowny. "Ale czy można zasadnie prze
nosić konkluzję z części na całość?"47• Znajomość liścia nie jest 
równoznaczna z pełną wiedzą o drzewie, a obserwacja organu 
ludzkiego nie daje wiedzy o człowieku. Filon, polemizując 
z Kleantesem, przestrzegł przed literalnym rozumieniem podo
bieństwa umysłu ludzkiego i Bożego. Taka interpretacja celo
wości świata prowadzi do antropomorfizacji Boga•8• Człowiek 
jest odpowiedzialny za wszelkie braki swego dzieła, analogicznie 
należy obarczać odpowiedzialnością Boga za fizyczne i moralne 
zło świata. 

Kleantes sformułował jeden argument teleologiczny na ist
nienie Boga, lecz wyróżnił w nim dwa wątki: porządek fizycz
ny i porządek moralny. Pierwszy wskazuje na ontyczne właści
wości Boga, drugi zaś na Jego atrybuty moralne. Filon zakwe
stionował oba elementy argumentu. Teoria moralnego porządku 
świata, jak sugerował, jest trudna do pogodzenia z częstym zja
wiskiem zła fizyczno-biologicznego ("gnicie", choroba, śmierć) 
oraz zła moralnego (zbrodnie). Ostatecznie Filon stawia pytanie: 

"Czy Bóg chce zapobiec złu, lecz nie może? Zatem jest bezsilny. 
Czy może, ale nie chce? Zatem jest zły. Czy i może, i chce zara
zem? Skąd więc bierze się zło?"•9• Odwieczny problem zła nie 
znajduje zadowalającej odpowiedzi w teistycznej wizji świata. 
Sceptycyzm na tym terenie akceptował Hume również w dziele 
Badania dotyczące rozumu Ludzkiego. Odwołał się w nim do za
sady proporcjonalności pomiędzy przyczyną a skutkiem. Zło, ja
kie zauważamy w świecie, nie pozwala widzieć w Bogu najwyż
szego i czystego dobra50• Kleantes, broniąc argumentu z celo
wości, domagał się właściwej perspektywy w ocenie natury i za-

46 Tamże, s. 27. 
47 Tamże, s. 29. Por. s. 31. 
es Tamże, s. 45 nn. 

49 Tamże, s. 95. 
so Badania dotyczące rozumu ludzkiego, s. 165 - 168. 
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kresu zła. Choć jest ono realne i porażające, to jednak bardziej 
uniwersalne jest dobrou. 

Filon, polemizując z finalistyczną interpretacją kosmosu, 
w pewnym momencie przypomniał teorię naturalizmu inspiracji 
epikurejskiej. Jest to hipoteza wiekuistych nawrotów, sugerują
ca ustawiczną przemianę faz rozwoju i regresu bytowego. Teoria 
ta została jednak o tyle zreinterpretowana, że obecny porządek 
świata - choć uznany za efekt przypadku - został oceniony za 
względnie stalf2• Gdyby przyjąć tę interpretację genezy celo
wych struktur kosmosu, to myśl nie jest archetypem ale ekty
pem istniejącej rzeczywistości53• Myśl byłaby więc wtórna wo
bec materii. 

Dzieło Dialogi o religii naturalnej jest trudne do eksplikacji. 
Najbardziej kontrowersyjnym fragmentem jest część dwunasta 
pracy, gdzie Filon dokonuje zaskakującej wolty intelektualnej . 
Mimo dotychczasowej krytyki argumentu teleologicznego, a na
wet sympatii dla epikurejskiego naturalizmu, nagle zdaje się 
akceptować wspomniany dowód. Stwierdza mianowicie: "Pomi
mo swobody w wypowiedziach i zamiłowanie do osobliwych ar
gumentów, jestem człowiekiem, w którego umyśle poczucie re
ligijne wyryte jest bardzo głęboko i który darzy najwyższym 
uwielbieniem boską Istotę objawiającą się naszemu rozumowi 
w niewytłumaczalnej przemyślności i kunszcie przyrody. Ce� 
zamiar, zamysł wszędzie rzuca się w oczy najmniej uważnemrt, 
najgłupszemu obserwatorowi"54• Filon akceptuje to wszystko, 
co uprzednio podważał: celowość kosmosu, analogię tworów przy- j 
rody i dzieł człowieka, a wreszcie potrzebę Boga jako rozumnego 
sprawcy świata. 

Jak rozumieć "konwersję" Filona, a tym samym co sądzić 
o definitywnej postawie filozoficznej samego Hume'a? Trudno 
jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Zakończenie Dialo
gów niektórzy odczytują jako wyraz zakamuflowanej ironii55• 

51 Dialogi o religii naturalnej, s. 97 - 99. 
s2 Tamże, s. 73 - 80. 
53 Tamże, s. 79. 
54 Tamże, s. 1 17.  
5 5  A. J e  f f n e r, Butler and Hu me on Religion, s .  205. 
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Rzeczywiście zmiana doktrynalnej postawy Filona wydaje się 
bardziej werbalna aniżeli faktyczna. W dalszej bowiem analizie 
minimalizuje on różnicę pomiędzy teistą a ateistą, sprowadzając 
ją głównie do sfery semantyki56• Dlatego wielu autorów mówi 
o naturalizmie szkockiego myśliciela, choć pojęcie naturalizmu 
jest rozumiane różnie. Niektórzy sądzą nawet, że Hume odrzu
cił każdą wersję "hipotezy religijnej", opowiadając się za nie
sprecyzowanym bliżej naturalizmem57• Opinia ta jest mało prze
konywająca, ponieważ autor Dialogów niewątpliwie uznawał 
obecność Istoty NajwyższeJ�. Z drugiej jednak strony nie ulega
wątpliwości radykalna krytyka "naukowego teizmy", którego 
reprezentantem był Kleantes59• Nawet scjentystyczna motywacja 
istnienia Boga nie posiada bezwzględnej pewności, gdyż nie jest 
ona możliwa w odniesieniu do sądów egzystencjalnych. 

Hume niewątpliwie był zwolennikiem naturalizmu, lecz uj
mował go jako negację Objawienia, związanych z nim znaków 
specjalnych (proroctw, cudów), oraz instytucji kościelnych. Nie 
był to jednak naturalizm skrajny, rozumiany jako opozycja te
izmu60. Jeżeli nawet kwestionował on transcendencję bóstwa, to 
można mówić jedynie o panteizmie a nie ateizmie. 

Na;tczęściej określa się doktrynalne sta11owisko Hume'a jako 
agnostycyzm względnie sceptycyzm11• Ta interpretacja wydaje 
się najbardziej zasadna. W jego pismach nie ma negacji istnie-\ nia Boga, natomiast wyraźna jest niechęć do klasycznej metafi
zyki i teologii. W zakończeniu Naturalnej historii religii czyta-

sa Dialogi o religii naturalnej, s. 120 - 122. 
57 A. H o c h f e l d o w a, Dawida Hume'a "Dialogi o religii naturalnej", 

w :  tamże, s. LIII. 
sa S. J e d y n  a k, Hum e, Warszawa 1 974, s. 99. 
59 Por. R. H. H u r l b u t t, David Hume a nd Scientijic Theism, "Jour

nal of the History of Ideas" 27 (1956), s. 486 - 497. 
•0 Innego zdania jest G. F. T h o m a s (Reliqious Philosophies oj the 

West, New York 1965, s. 217 - 218), w przekonaniu którego Hume jest bliż
szy filozoficznemu naturalizmowi niż ateizmowi. 

'1 A. F l e w, Hu me' s Philosophy o f Beliej, s. 272 - 273 ; A. J e  f f n e r, 
ButZer and Hum e on Religion, s. 205 - 208 ; F. C o p l e s t o n, A History ot 
Philosophy. New York 1964, t. 5, s. 114 - 115. O skrajnym naturalizmie 
u Hume'a mówi N. K. S m i t h, Dialogues concerning Natura! Religion, 
Oxford 1935. 
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my: "Wszystko jest zagadką, enigmatem, niedocieczoną tajem
nicą. Wątpienie, niepewność, zawieszenie sądu - oto co wydaje 
się jedynym rezultatem najskrupulatniejszych naszych dociekań 
w tej materii82• To sceptyczne credo autora, stanowiące jakby 
jego ostatnie słowo, nie wyklucza bynajmniej wiary w Boga. 
,.Być filozoficznym sceptykiem - pisał w zakończeniu Dialo
gów - to dla człowieka nauki pierwszy i najbardziej istotny 
krok do tego, ażeby być prawdziwym, wierzącym chrześcijani
nem"81. Jeśli wierzyć tej deklaracji, to sceptycyzm Hume'a nie 
jest równoznaczny z antyreligijnym naturalizmem. Ewidentny 
jednak jest fakt jego niechęci wobec tradycyjnej metafizyki i teo- l 
logii, pod adresem których kierował ostre słowa. "Biorąc do ręki 
jakiś tom, traktujący np. o teologii albo szkolnej metafizyce, 
zapytujemy: Czy zawiera jakieś rozumowanie abstrakcyjne, do
tyczące wielkości lub liczby? Nie. Czy zawiera jakieś oparte na 
doświadczeniu rozumowanie dotyczące faktów i istnienia? Nie. 
A więc w ogień z nim, albowiem nie może zawierać nic oprócz 
sofisterii i złudzeń"64• Hume, nie będąc materialistą ani ateistą, 
był surowym krytykiem myśli chrześcijańskiej . Uznawał real
ność Absolutu, kwestionując zarazem - najczęściej - możli
wość racjonalnej motywacji w tym względzie. Bóg ma stanowić 
wyłącznie przedmiot wiary, nie zaś wiedzy. 

3. FILOZOFICZNA I RELIGIJNA IDEA BOGA 

Idea Boga była przedmiotem wielu dyskusji w wieku XVIII. 
Brali w niej udział między innymi: deiści, ateiści oraz przedsta
wiciele różnych wspólnot chrześcijańskich. Hume, poprzez swój 
sensualizm i nominalizm, był skrępowany w analizie postawio
nego problemu. Dlatego stwierdził, że teologia "ma oparcie 
w rozumie, o ile zasadza się na doświadczeniu. Najlepszym 
jednak i najsilniejsz_ym jej oparciem jest wiara i objawienie bos
kie"65. Próba osadzenia rozważań teologicznych na doświadczeniu 

r2 Naturalna historia religii, w: Dialogi o religii naturalnej, s. 217. 

63 Dialogi o religii naturalnej, s. 1 36. 

•• Badania dotyczące rozumu ludzkiego, s. 200. 
65 Tamże. 
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�mysłowym nie jest możliwa, pozostaje więc doświadczenie re
ligijne. Epistemologiczne założenia szkockiego myśliciela, zwią
zane z pojmowaniem pojęcia jako zespołu zmysłowych impresji,  
skłaniały go w kierunku agnostycyzmu. Konsekwencje tego są 
widoczne w Traktacie o naturze Zttdzkiej. Zauważa tam, że skoro 
nie posiadamy adekwatnej idei "energii czy mocy", to tym bar
dziej trudno sprecyzować ideę Istoty Najwyższej wpływającej na 
widzialny świat". 

Dawid Hume, mówiąc o klasycznej koncepcji bóstwa, zwyk!ę 
miał na uwadze Kartezjusza, Leibniza i Malebrancha. Ich sta
nowisko określał następująco: "Bóstwo więc je'it pierwszą za
sadą poruszającą we wszechświecie i jest nie tylko tym, kto 
pierwszy stworzył materię i dał jej impuls początkowy, lecz rów
nież tym, który stale realizuje swą wszechmoc, podtrzymuje 
istnienie materii i kolejno obdziela ją wszystkimi tymi ruchami, 
kształtami i własnościami, w jakie jest wyposażona"17• Końcowy 
fragment wypowiedzi pozwala przypuszczać, że autor Traktatu 
kreacjonizm łączył z okazjonalizmem. Wskazuje na to choćby 
następująca wypowiedź: "Gdy założymy, że bóstwo jest wielką 
i sprawczą zasadą, która zastępuje brak wszelkich przyczyn, to 
prowadzi nas to do najgrubszych bezbożności i niedorzeczności"18• 
Ocena okazjonalizmu jest jednoznacznie negatywna. Równo
cześnie Hume słusznie zauważa: "Świadczy niewątpliwie o więk
szej mocy Boga, jeśli pewnego jej stopnia udziela niższym 
stworzeniom, zamiast wytwarzać wszystko własnym bezpośred
nim aktem woli. świadczy to o większej mądrości, jeżeli budo
wa świata została od razu tak doskonale z góry obmyślona, iż 
sama z siebie i o własnych siłach może służyć wszystkim celom 
opatrzności, niż gdyby wielki Stwórca musiał co chwilę nasta
wiać jej części"19• Ostatnia wypowiedź przyznaje, że kreacjonizm 
nie jest związany z okazjonalizmem. Klasyczna myśl chrześci
jańska (augustynizm, tomizm) zawsze to głosiła. 

Postawa szkockiego myśliciela wobec teorii kreacjonizmu była 
ambiwalentna: nie kwestionował jej wyraźnie, lecz zarazem 

66 Traktat o naturze ludzkiej, t. II, s. 494 • 495. 
&7 Dz. cyt., t. I, s. 211. 
'" Tamże, s. 323. 
so Badania dotyczące rozumu ludzkiego, s. 87. 
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sygnalizował związane z nią trudności. Teoria kreacji obarcza 
bóstwo odpowiędzialnością za wszelkie zło, jakie dostrzegamy 
w świecie oraz człowieku70• Wszechmocny i wszechwiedzący Bóg 
przewiduje wszystko - łącznie z czynami człowieka, z czym 
trudno pogotlztć wolność człowieka. Chrześcijańska koncepcja 
Boga nie koresponduje z sensualistycznym agnostycyzmem Hu
me'a, dlatego się od niej dystansował. Widać to szczególnie w od
niesieniu do dwu atrybutów Bożych: nieskończoności i jedyności. 
Finalizm kosmosu wskazuje na ingerencję czynnika inteligencji, 
lecz nie musi to być jednostkowo-osobowy Rozum71• Celowość 
przyrody jest ograniczona licznymi brakami, co by sugerowało 
finityzm natury Bożej. ,.Jeżeli założymy, że Twórca przyrody 
jest doskonały na sposób skończony, choć l'gromnie przewyższa 
człowieka, to przy takim założeniu naturalne i moralne zło daje 
się zadowalająco objaśnić"a. Finistyczna koncepcja bóstwa po
jawiła się już u J. Locke'a (t 1704), pociągała ona - jak wi
dać - również Hume'a. 

Charakterystyka atrybutów Bożych wymaga korzystania 
z dwojakiej metody: redukcyjnej i dedukcyjnej . Za pomocą 
pierwszej z nich ze świata wnioskujemy o Bogu jako przyczynie: 
finalizm kosmosu wskazuje na rozumnego Stwórcę. Metoda de
dukcyjna pozwala z natury przyczyny wnioskować o jej właści
wościach i sposobie działania. Hume kwestionował możliwość 
zastosowania ostatniej metody do Boga, gdyż Jego natura prze
kracza granice ludzkiego poznania71• Możemy przewidzieć działa
nie człowieka na podstawie znajomości jego natury, ale nie jest 
rzeczą możliwą zakreślić ramy aktywności Absolutu. Dotyczy to 
zwłaszcza domeny atrybutów moralnych Boga, w tym także 
Opatrzności. Znajomość moralnych właściwości człowieka nie 
daje żadnej podstawy do orzekania o analogicznych atrybutach 
Boga, który jest całkowicie różny od nas74• Dlatego wyrokowanie 
w tej sprawie jest efektem fantazji, a nie wiedzy. 

70 Tamże, s. 119 - 124. 
71 Dialogi o religii naturalnej, s. 55. 
72 Tamże, s. 101. 
73 Badania dotyczące rozumu ludzkiego, s. 173 - 174. 
74 Dialogi o religii naturalnej, s. 93, 123 - 124. 
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Hume, polemizując z klasyczną koncepcją bóstwa, wielokrot
nie odwoływał się do faktu zła. Jego istnienie, jak sądził, nie da 
się pogodzić z obecnością Boga jako istoty o nieskończonej mocy 
sprawczej i nieskończonej dobroci. Dlatego skłaniał się do prze
konania, że obce są Bogu uczucia moralne analogiczne do ludz
kich'5. Ostatecznie szkocki myśliciel nie kwestionuje idei Bożej 
Opatrzności, lecz wyjaśnia ją naturalistycznie. "Opatrzność bó
stwa - sądził - bezpośrednio nie przejawia się w żadnym dzia
łaniu, ale rządzi wszystkim za pomocą ogólnych owych i nie
zmiennych praw, które ustanowione są od początku świata"''. 

Logicznym wnioskiem rozważań związanych z zagadnieniem 
natury Bożej, przeprowadzonych przez Hume'a, jest agnosty
cyzm. "Z racji słabości rozumu ludzkiego jest ona najzupełniej 
dla nas niepojęta i nieznana. Esencja owego najwyższego umy
słu, jego atrybuty, sposób istnienia, sama natura jego trwania, 
każdy w ogóle szczegół dotyczący Istoty tak boski8j jest dla czło
wieka tajemnicą"77• Agnostycyzm teologiczny myśliciela kontra
stuje z tradycyjną teologią. Nic dziwnego więc, że jej rozważa
nia określił złośliwie jako "pozbawione rozsądku"78• 

Jednym z węzłowych i zarazem kontrowersyjnych problemów 
jest stosunek Hume'a do religii. Rozgraniczał on religię popu
larno-ludową i religię filozoficzną. Ostatnią traktował jako "ro
dzaj filozofii", minimalizując zarówno jej doktrynalną zawartość, 
jak i funkcję egzystencjalno-społeczną. Religię sprowadzał do 
kilku prawd: uznania istnienia Boga i niektórych Jego atrybutów 
ontycznych (potęga, mądrość itp.), przy równoczesnym wyklu
czeniu atrybutów moralnych. Autor Dialogów separował religię 
od życia ludzkiego, podważając zarówno jej funkcję poznawczą 
jak moralną. Kwintesencją jego poglądów na religię jest wypo-

75 .,Ze doskonałość najwyższej Istoty jest podobna do cnót człowieka 
to wniosek równie nieuzasadniony jak twierdzenie, iż jej dobroć podobna 
jest do dobroci ludzkiej". Tamże, s. 114. Por. s. 108 - 115. 

76 Naturalna historia religii, w: tamże, s. 124. 
77 Dialogi o religii naturalnej, s. 20. Choć cytowany fragment jest wy

powiedzią Demei, to jednak w tym wypadku nie był podważany przez po
zostałych uczestników dyskusji. 

78 Tamże, s. 1 15. 



"HIPOTEZA RELIGIJNA" 271 

wiedź: "Cała więc filozofia świata i cała religia, która jest wszak 
tylko rodzajem filozofii, nigdy nie zdoła nas wyprowadzić poza 
zwyczajny porządek doświadczenia ani dostarczyć nam norm 
postępowania i zachowania się innych aniżeli te, które płyną 
z refleksji nad życiem. Na podstawie hipotezy religijnej niepo
dobna ani wywnioskować żadnego faktu, ani przewidzieć czy 
przepowiedzieć żadnego zdarzenia, ani oczekiwać żadnych nagród 
czy kar wykraczających poza to, co znamy już z praktyki i ob
serwacji"71. Filozoficzna religia tak pojmowana jest faktycznie 
hipotezą istnienia Boga, której nie towarzyszy żadna świadomość 
sakralna. Jeżeli Hume zdawał się uznawać ontologiczną funkcję 
Boga w ograniczonym zakresie, to całkowicie wykluczył Jego 
funkcję soteriologiczną, moralną i sakralną. Ograniczona wiedza 
o Bogu była wyłączną formą kultu. 

Hume, uznając potrzebę "prawdziwej religii" utożsamianej 
z teizmem, odczuwał awersję wobec religii ludowej. Teoretycznie 
za podstawę religii przyjmował "wiarę i objawienie"801 praktycz
nie jednak genezę historycznych form religii wyjaśniał naturali
stycznie. Do istotnych psychologicznych źródeł religii zaliczył 
uczucia strachu oraz nadziei81• W eseju Naturalna historia religi.i 
wykazywał, że religia faktycznie więcej mówi o człowieku niż 
o Bogu. Pierwotnym etapem wiary religijnej mial być politeizm, 
który przekształcał się w różne odmiany monoteizmu81• Szkocki 
myśliciel, wierny założeniom sensualizmu i agnostycyzmu, wy
kluczył możliwość Objawienia. Fotwierdzeniem jego wiarygod
ności nie mogą być cuda ani proroctwa, gdyż te sprzeciwiają się 
prawom przyrody i dlatego nie mogą być uznane przez ludzki 
rozum. "Niewiedza jest matką pobożności: oto maksyma przy
słowiowa i potwierdzona przez całe doświadczenie"88• 

79 Badania dotyczące rozumu ludzkiego, s. 178. Por. A. F l e w, dz. cyt., 
s. 238 - 242. 

80 Badania dotyczące rozumu ludzkiego, s. 200. 
81 Dialogi o religii naturalne;, s. 132. 
B2 Naturalna historia religii, w :  tamże, zwłaszcza s. 140 nn. 
83 Tamże, s. 216. Por. O cudach, w :  Badania dotyczące rozumu ludz

kiego, s. 131 - 160. Krytyczną analizę humeowskiej koncepcji cudu prze
prowadził A. E. T a y l o r, David Hu me and the Miraculous, Cambridge 
1927. 
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Naturalistyczna eksplikacja źródeł religii koegzystuje u Hu
me'a z uznaniem j ej nieodzowności dla życia ludzkiego. "Poszu
kajcie ludu - pisał - który by był całkowicie pozbawiony reli 
gii; jeżeli taki w ogóle znajdziecie, bądźcie pewni, że ledwie 
parę kroków dzieli go od zwierząt"84• Mimo powyższych słów, 
ocena konkretnych form religii była niezmiernie surowa. Pod 
adresem ludzi religijnych skierował zarzuty: egoizmu, hipokry
zji, zabobonu, sekciarstwa itp.liS Dlatego nawet domagał się od 
państwa, aby kontrolowało - a więc faktycznie ograniczało -
życie religijne obywateli. W sposób szczególnie niechętny wy
rażał się autor o instytucjonalnych formach życia religijnego, 
w tym również o kościołach i klerze. 

Tradycyjnie uznaje się organiczną więź religii i moralności. 
Hume zaprzeczył faktowi powiązań pomiędzy nimi. Zresztą pod
ważył także naukowy profil etyki, wywodząc normy moralnE! 
z domeny ludzkich emocji a nie umysłu. "Reguły moralności więc 
nie są konkluzjami wysnutymi przez nasz rozum"86• Przejści;-od. 

zdań opisowych typu "jest" do zdań normatywnych typu "powi
nien", w przekonaniu szkockiego myśliciela, nie jest naukowo 
zasadne. Religia nie ma żadnego wpływu na moralność87, gdyi: 
idea bóstwa nie rozwiązuje egzystencjalnych problemów czło
wieka. Historyczne formy religii faktycznie najczęściej wywie
rały negatywny wpływ na postępowanie ludzi88• 

Hume był wychowany religijnie, lecz szybko i definitywnie 
zerwał z anglikanizmem. Do końca życia pozostawał poza oficjal
nym chrześcijaństwem. Rozpatrując wielkie religie monoteistycz
ne, najbardziej cenił z nich chrześcijaństwo. Widział w nfin 
religię "wolną od sprzeczności"89• Krytycznie ocenił muzułman
ską ideę Boga, zarzucając jej antropomorfizację. W religiach 
politeistycznych cenił tolerancyjność, brak czego odczuwał w mo
noteistycznych religiach. Kwestionował nadprzyrodzone elementy 
chrześcijaństwa. Charakterystyczne, że w swym zarysie historii 

84 Naturalna historia religii, w :  Dialogi o religii naturalnej, s. 216. 
85 Dialogi o religii naturalnej, s. 127 - 130. 
su Traktat o naturze ludzkiej, t. II,  s. 244. Por. s. 243 - 260. 
87 Tamże, s. 467. 
88 Dialogi o religii naturalnej, s. 208 - 213. 
89 Naturalna historia religii, w: Dialogi o religii naturalnej, s. 172. 
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religii pominął osobę Chrystusa, chociaż marginalnie wspominał 
o historii Kościoła. Wykluczał możliwość cudów, nazywając -
ironicznie - cudem wiarę w chrześcijaństwo10• 

W sposób szczególny pejoratywny ocenił Dawid Hume kato
licyzm. Przyznał, że jest to - obok angl ikanizmu - "najbar
dziej uczony Kościół chrześcijaństwa"91• Równocześnie jednak 
jego liturgię nazwał zabobonem91, zaś teologię scholastyczną cha
rakteryzował jako pełną "absurdów i sprzeczności"13• Szkocki 
myśliciel, wierząc jedynie świadectwu zmysłów, polemizował 
z teologiczną prawdą o przeistoczeniu i realnej obecności Chry
stusa w Eucharystii94• Nie rozróżniał substancji od przypadłości, 
które po transsubstancjacji dalej przecież pozostają. Krytyka 
Hume'a prawd dogmatycznych chrześcijaństwa nie zaskakuje, 
jego naturalizm oraz sceptycyzm wywoływał awersję wobec 
wszystkiego, co implikowało nadprzyrodzoność i sakralność. 

4. REFLEKSJE KO�COWE 

Choć początkowo Dawid Hume nie był doceniany (opubliko
wanie Traktatu o naturze ludzkiej nie wywołało odzewu), to 
jednak później jego wpływ na filozofię europejską i światową 
był kolosalny. Różne elementy jego doktryny były kontynuowa
ne: psychologizm u Kanta, sensualizm w pozytywizmie i neopo
zytywizmie, agnostycyzm w egzystencjalizmie. Szczególnie zna
czący wpływ wywarł Hume na L Kanta, który ten fakt potwier
dził, określając go jako "wyrwanie z dogmatycznej drzemki""". 
Myśliciel szkocki uznawał istnienie "czegoś" poza sferą subiek
tywnych wrażeń, odpowiednikiem tego były "rzeczy w sobie" 

90 Badania dotyczące rozumu ludzkiego, s. 160. 
" Naturalna historia religii, w :  Dialogi o religii naturalnej, s. 187. 
92 Badania dotyczące rozumu ludzkiego, s. 64. 
91 Naturalna historia religii, w :  Dialogi o religii naturalnej, s. l 85. 
94 Badania dotyczące rozumu ludzkiego, s. 131 - 132. Por. A. F l e 'N, 

dz. cyt., s. 172 nn. Hume referowal również w�pólczesne mu żarty na temat 
Eucharystii. Por. Dialogi o religii naturalnej, s. 187. 

15 I .  K a n  t, Prolegomena do wszelkiej przyszlej metafizyki, Warszawa 
1960, s. 10. 
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niemieckiego profesora z Królewca. Wiele elementów zbieżnych 
można napotkać w ostrej krytyce tradycyjnej metafizyki, zwią
zanej z problematyl�ą uzasadnień istnienia Boga. Pejoratywna 
ocena argumentacji teodyceabej jest w wielu aspektach niemal 
identyczna. Tak np. Hume argument z przyczynowości sprawczej 
zaliczył do apriorycznej motywacji filozofii Boga. Kant, pozosta
jąc pod wpływem takiego stanowiska, argumenty kosmologiczne 
interpretował jako dowody kryptoontologiczne. Istnieją oczywi
ście także istotne różnice pomiędzy Hume'em a Kantem: Pierw
szy separował religię i etykę, drugi natomiast dostrzegał ich 
nierozerwalną więź. 

Szkocki myśliciel zainicjował w filozofii nurt radykali·1ego 
empiryzmu, który falami wciąż powraca na scenę życia intelek
tualnego98. John St. Mill (t 1 873) kontynuował empiryczną epi
stemologię i asocjacjonistyczną psychologię, opisując substa!1cję 
jako "serię wrażeń". Sensualizm humeowski znalazł silny od
dźwięk w pozytywizmie, którego czołowy przedstawiciel -
August Comte (t 1 857) - pragnął stworzyć system "filozofii po
zytywnej" opartej na dorobku nauk przyrodniczych. Współcześ
nie nawiązuje do Hume'a znaczna część filozofii anglosaskiej, 
związanej z nurtem logicznego empiryzmu. Jeden z Jego przed
stawicieli, Bertrand Rusell (t 1 970}, opis Boga jako "_

Bytu �o
niecznego" uznał za pozbawiony sensu97• Jest to powtórzenie su
gestii szkockiego myśliciela. Wpływ jego na filozofię nie wyczer
puje się oczywiście w podanych przykładach, które stanowią 
jedynie selektywną egzemplifikację. 

Trwała żywotność filozoficznych idei Dawida Hume'a dowo
dzi ich znaczenia na terenie nowożytnej i współczesnej filozofii. 
Można się nie zgadzać z wieloma twierdzeniami, ale trudno kwe
stionować jego rolę. Hume wywołał "przewrót kopernikański" 

na terenie metafizyki, ukazując jej elementy kontrowersyjne czy 
niedopracowane. W sposób szczególnie jaskrawy ukazał szkocki 
myśliciel niedostatki filozofii i teologii XVIII-wiecznej ,  nawiązu
jącej do Kartezjusza, Malebrancha i Newtona. Również schola-

98 Por. L. K o l  a k o w s k i, Filozofia neopozytywistyczna. Od Hu me' a 
do Kola Wiedeńskiego, Warszawa 1966. 

97 S. K o w a l c z y k, Bóg w myśli wspólczesne;, Wrocław 1982, s. 187 n. 
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stycz::1 a metafizyka, grzesząca nadmiarem spekulacji dogma-
tyzmem, znalazła w nim inteligentnego oponenta. 

Wielkość intelektualno-filozoficzna Hume'a nie wyklucza 
faktu, że wiele jego teorii jest kontrowersyjnych. Jego teoria 
poznania, związana z sensualizmem i psychologizmem, budzi po
ważne zastrzeżenia. W historii filozofii znany jest fal:t powiązań 
materializmu z idealizmem, oraz sensualizmu z subiektywizmem 
i psychologizmem. Tak było również w wypadku omawianego 
myśliciela, który znajdował się pod wływem idealizmu Berke
ley'a. Ten ostatni rzecz poznawaną sprowadzał do wrażeń pozna
jącego podmiotu. Echem jego jest humeowska epistemologia, 
w której świat zewnętrz:1y człowieka jest "świater:1 wyobraźni" 98• 
Właściwie autor niczego zdawał się nie dostrzegać poza subiek
tywnymi impresjami. W ten sposób Hume stał się pośrednim 
ogniwem pomiędzy Kartezjuszem i Berkeley'em a idealizmem 
współcze.mym. Jeśli bowiem uwagę koncentruje się na samych 
impresjach, to nie wyjdzie się już z zaklętego koła fenomenaliz 
mu. U omawianego myśliciela brak przekonywającego dowodu 
na to, że powodem naszych wrażeń jest realny zawnętrzny świat. 

Innym kontrowersyjnym elementem epistemologii i metodo
logii Dawida Hume'a jest teza, że wyrażenie "istnienie koniecz-· 
ne" jest pozbawione sensu. W tym wypadku, mówiąc o "istnie
niu", odszedł od własnego pojmowania istnienia Jako subiektyw
nej ideP9• Jest to ewidentna niekonsekwencja wewnątrzsystemo
wa. Zresztą powyższe założenie j est konsekwencją apodyktyczne
go podziału dowodów na aprioryczno-analityczne i aposteriorycz
no-syntetyczne. Dziś przyznaje się, że powyższa dychotomia nie 
da się utrzymać100• Sądami sensownymi nie są wyłącznie aksjo
maty nauk formalnych ani zdania opisowe. Zracjonalizowane 
i sensualistyczne kryteria naukowości, jakie przyjmował Hume, 
są tylko założeniem a nie wymogiem nauki. 

W epistemologii autora Traktatu o naturze ludzkiej dyskusyj
ny jest jeszcze inny element, mianmvicie psychologiczny ato-

na Traktat o naturze ludzkiej, t. I ,  s. 95. 
'" A. F l e w, Hume's Philosophy of Belief, s. 55 - 59. 
100 W. van O. Q u i n e, Dwa dogmaty empiryzmu, w :  Z punktu widze

nia logiki, Warszawa 1969, s. 35. 
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mizm w op1s1e rzeczywistości. Swiat zewnętrzny stanowił dla 
niego zespół "rozsypanych" impresji - wrażeń, które łączymy 
ze sobą w wyniku psychologicznego prawa asocjacji. Relacje po
między tymi impresjami mają stanowić subiektywny twór czło
wieka. Zatomizowana wizja świata nie ułatwiała oczywiście rea
listycznego spojrzenia na zasadę przyczynowości, dlatego zna
lazła się ona w samym centrum krytyki. 

Hume, referując teorię przyczynowości, zasugerowany był 
Kartezjuszem i Malebranchem. Pierwszy z nich rozumiał mate
rię jako rozciągłą rzeczywistość pozostającą w stanie inercji, 
dlatego przyczynowa funkcja Boga była sprowadzana do ze
wnętrznego impulsu - poruszenia świata. Malebranche głosił 
okazjonalizm. Szkocki myśliciel nie posiadał gh:bszej znajomo�i 
arystotelesowskiej koncepcji przyczynowoścf, w wyniku czego -
odrzucając okazjonalizm - nazbyt pospiesznie podważył nauko
wą wartość zasady przyczynowości. Na postawie antykauzali
stycznej zaciążyły również założenia jego epistemologii : psycho
logizm, fenomenalizm i agnostycyzm. Powodowały one, że autor 
Traktatu o naturze ludzkiej opisując fenomen przyczynowości 
ograniczył się do opisu zjawisk. Opis jest wstępnym wyjaśnie
niem zjawiska, dlatego nie może zadowolić filozofa. Zresztą rów·
nież nauki przyrodnicze zawierają dwa elementy składowe: opi
sowy i eksplikacyjny, które trudno izolować od siebie. "Czysty 
opis" jest swoistym mitem, nigdy bowiem nie ma opisu pozba
wionego wszelkich założeń ontologicznych101• 

Identyfikacja przyczynowości ze stałością następstwa, charak
terystyczna dla Hume'a, jest pomieszaniem dwu płaszczyzn: epi
stemologicznej i ontologicznej. Związek przyczynowo-skutkowy 
jest fenomenem ontologicznym, dlatego błędem jest próba jego 
opisu przy użyciu epistemologicznych kategorii "idei" oraz 

"impresji". Również kryterium regularności sukcesji określo
nych zjawisk jest ujmowaniem przyczynowości w aspekcie gno
zeologicznym, co jest zawodnym środkiem przy ocenie kategorii 
ontologicznych101• Nie każda przecież stałość następstwa łączy 

101 M. B u n g e, O przyczynowości, Warszawa 1969, s. 293 - 300. 
1"' Por. J. L u k a s  i e w i c z, Analiza i konstrukcja pojęcia przyczyny, 
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się z realnym przyczynowaniem, np. uderzenie zegara o godzi
nie 12 poprzedza hejnał, lecz ten ostatni nie jest skutkiem 
pierwszego. Możliwa jest również odwrotna sytuacja:  realny 
związek przyczynowy posiada niejednokrotnie charakter jedno
razowy, dlatego kryterium stałości jest błędne. Realność związ
ku przyczynowego i logiczna relacja stałości następstwa są czymś 
różnym, dlatego jednego nie można tłumaczyć przez drugie. Lo
giczna konieczność pewnych sądów jest konsekwencją realnej 
konieczności związku przyczynowego. Ten ostatni to "stosunek 
zależności prostej, zachodzący między przedmiotami konkret
nymi"; przyczyna "wywołuje z konieczności" skutek108• Relacja 
czasowo-przestrzenna między przyczyną a skutkiem nie jest 
istotna. 

Konieczność relacji kauzalnej posiada charakter obiektywny, 
a nie psychologiczno-subiektywny. Hume, wyjaśniając powsta
nie idei przyczynowości, mówił o "nawyku intelektualnym" 

człowieka. Wiadomo jednak, że jego koncepcja osoby ludzkiej 
była asubstancjalna i apersonalna. Jeśli nie ma trwałego ludz
kiego "ja", to u kogo właściwie powstaje nawyk? Brakuje obser
watora, który byłby zdolny zarejestrować stałość następstwa zja
wisk. Sprzeczności immanentne agnostycyzmu szkockiego myśli
ciela są trudne do uniknięcia. 

Niezwykle krytyczna ocena zasady przyczynowości rzutowała 
na filozofię Boga. Konsekwencją tego było zakwestionowanie 
metafizycznych argumentów za istnieniem Absolutu, w tym 
także z przyczynowości sprawczej i przygodności - zaliczonych 
do dowodów apriorycznych. U podstaw tej zaskakującej klasy
fikacji znajduje się humeowski psychologizm i fenomenalizmm. 
Byty były ujmowane w kategoriach percepcji - idei. Zracjona
lizowana i zarazem empiryczna epistemologia nie była w stanie 
uchwycić realności świata. Wyjście poza krąg subiektywnych 
impresji okazało się niemożliwe, stąd postulat rezygnacji z me-

"Przegląd Filozoficzny" 9 (1906), s. 150 - 179 ; J. S z e w c z y k, Krytyka 
teorii przyczynowości Dawida Hume'a, K raków 1980, zwłaszcza s. 175 - 200. 

1o3 J. L u k a s  i e w i c z, art. cyt., s. 152 - 160. 
!Oł Zob. J. C o 1 1  i n s, God in Modern Philosophy, Chicago 1959, s. 117 -

120 : G. T h o m a s, Religious Philosophies of the West, s. 225 - 226. 
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tafizyki. Możliwość sądu demonstratywnego została zarezerwo
wana dla nauk formalnych, operujących bytami myślnymi -
ideami. Sądy egzystencjalne klasycznej filozofii Boga wychodzą 
poza teren podmiotowych doświadcze1i, dlatego zostalJ- zakwali
fikowane jako - w najlep:::zym wypadku - hipotezy. W docie
kliwych analizach Hume'a pominięty został istotny element: 
realne istnienie, co przekreśliło szansę umysłowego dotarcia do 
Boga. Każdy byt, sądził on, równie dobrze można pojmować 
jako istniejący i nie istniejący10$. Była to esencjaino-idealistycz
na J.:oncepcja istnienia, które zinterpretowane zostało jako su
biektyVv-ne przeżycie a nie obiektywne datum. Jeżeli podważa 
się realno-zewnętrzny świat (trwający poza impresjami), to za
myka się drogę do transcendentnego Boga. W takim to kontek
ście systemowym Hume argumenty kosmologicz ,,e zaklasyfiko
wał jako aprioryczne. 

Jego wersja argumentu teleologicznego, uznanego za hipotezę, 
również odbiega od klasycznych ujęć dowodu. Przede wszystkirn 
w proponowanej wersji autora DiaZogó'» o religii naturalnej za
brakło metafizyki, była natomiast próba empiryzacji argumentu. 
Analogia, o jakiej tam mowa, nie jest analogią filozoficzną opar
tą na egzystencjalnej koncepcji bytu108 •  Hume pytał o sprawczą 
przyczynę struktur celowych przyrody, lecz nie postawił proble
mu przyczyny zaistnienia bytów posiadających wspomniane 
struktury. Dlatego tak akcentował dysproporcję między skończo
nością świata o nieskończonością Boga. Akt stwórczy jest wy
łącznym atrybutem Boga, dysponującego niesiwńczoną mocą 
sprawczą. 

Hume, akceptując teizm jako "hipotezę religijną", opowiedział 
się za finitystyczną !mncepcją bóstwa. Tak pojmowany Bóg 

105 "Demonstratywnie da się okazać tylko to, czego zaprzeczenie impli
kuje sprzeczność. Cokolwiek pojmujemy jako istniejące, możemy pojqć 
równie jako nieistniejące. Nie ma zatem Istoty, której nieistnienie impli
kowałoby sprzeczność, a więc nie ma Istoty, któt·ej istnienie dawałoby się 
okazać demonstratywnie". Dialogi o Teligii naturalnej, s. 83. 

10' Por. H. L y t t k e n s, The Analogy between God and the World. 
An Investigation ot i.ts Background and Interpretation of i.ts Use by Tho
mas oj Aquino, Upps::!a 1!'52 ; B. M o n d i n, The Principle oj Analogy in 
Protestant and Catholic Theology, The Hague 1963. 
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stracił uprzywilej owany status ontologiczny i aksjologiczny. Nic 
więc dziwnego, że autor Dialogów o religii naturalnej zakwe
stionował związki egzystencjalno-sakralne pomiędzy Absolutem 
a człowiekiem. Pierwszy z nich nie miał nic interesującego do 
zaoferowania, drugi nie poczuwał się do obowiązku miłości i czci 
religijnej . Humeowski Bóg przeistoczył się w mało interesujący, 
wyalienowany z życia ludzkiego, twór spekulatywny. 
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XI. I. KANT: BOG - POSTULATEM PRAKTYCZNEGO 
ROZUMU 

Niemiecki myśliciel, Immanuel Kant ( 1724 - 1804), wywarł de
cydujący wpływ na filozofię ostatnich dwu stuleci, w pewnej 
mierze również na teologię - zwłaszcza protestancką. Urodził 
się w Królewcu, w rodzinie rzemieślnika (siodlarza), gdzie otrzy
mał wychowanie religijne1• Po ukończeniu Collegium Frideri
cianum (panował w nim duch pietyzmu), zapisał się na uniwer
sytet, gdzie studiował nauki przyrodnicze, teologię i filozofię. 
Jednym z jego profesorów był Martin Knutzen, zwolennik fi
lozofii Ch. Wolffa. Kant habilitował się w r. 1755, katedrę i pro
fesurę otrzymał w roku 1 770. Odtąd wykładał na uniwersytecie 
królewieckim aż do roku 1796, pełniąc m.in. funkcję dziekana 
i rektora. 

Królewiecki myśliciel interesował się różnymi dyscyplinami 
filozoficznymi. Choć stosunkowo najwięcej uwagi poświęcił epi
stemologii, metafizyce i etyce, to jednak wielokrotnie poruszał 
problematykę z zakresu filozofii religii i filozofii Boga2• Mimo 
przeciwnych pozorów, idea Boga była często omawiana wnikliwie 
w pismach Kanta. Dlatego kontrowersyjna jest opinia: "Właści
wie nauki o Bogu u Kanta nie ma wcale, dlatego że uznawał 
takową za rzecz zupełnie niemożliwą"1• Jest to sąd uproszczony, 
pomijający bogaty zestaw pism omawiających zagadnienia istnie
nia i natury Boga. 

1 Por. K. F i s c h e r, Immanuel Kant und seine Lehre, Heidelberg 
1898 - 1899 ; K. V o r l a  n d e r, Immanuel Kant. Der Mann und sein Werk, 
Lelpzig 1924. 

' A. I n a u e n, Kants Gottesbegriff, "Philosophische Jahrbuch der 
Gorres-Gesselschaft" 33 (1920), s. 209 nn. 

3 J. L e w k o w i c  z, Nauka Kanta o Bogu w oświetleniu krytycznym, 

"Przegląd Filozoficzny" (1905), s. 135 (135 - 144). 
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W piśmiennictwie filozoficznym I. Kanta, j ak wiadomo, ist
nieją dwa okresy: przedkrytyczn:,- i kryt:,.rczny. Problematykę 
teodycealną w pierwsz::,rm eta�Jie zav.-iera zwłaszcza pismo pt. 
Jedyna mcżliwa podstawa dowodu istnienia Boga (Der einzig 
uoogliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins 
Gottes, r. 1762). W okresie krytycznym właściwie wszystkie 
ważniejsze prace w różnym stopniu poruszają wspomnianą pro
blematykę. Chronologia tych pism nie jest bez znaczenia, gdyż 
w jednolitej zasadniczo postawie myśliciela da się wyodrębnić 
określone fazy. 

Okres krytyczny zapoczątkowało dzieło Krytyka czystego ro
zumu (Kriti!c der reinen Vernunft, r. 1781). Idee tam zawarte 
przedstawił autor w formie bardziej popularnej w dziele Prole
gomena do wszelkiej przyszłej metafizyki (Prolegomena zu einer 
jeden kiinftigen Metaphysik, r. 1783); o:;tatnie pismo wnosi cen
ne dopowiedzenia w zakresie filozofii Boga oraz jednoznaczniej 
ukazuje jej  możliwość. 

Kolejnym ważkim dziełem okre<.:J. krytycznego j est Krytuha 

praktycznego rozumu (Kritik der praktischen Vernunft, r. 1788), 
opierająca teizm na moralnym doświadczeniu człowieka. W tym 
samym nurcie mieści się Krytyka wladzy sądzenia (Kritik der 
Urteilslcraft, r.  1791). Ostatnie pismo omawia bliżej zagadnienie 
finalizmu, co łączy się tematycznie z zasadnością teizmu. 

Problem Absolutu był omawiany przez Kanta również w osta
tnich j ego pismach. Była to w zasadzie kontynuacja nurtu kry
tycznego. Na uwagę zasługują zwłaszcza dwie rozprawy. Pierw
sza z nich nosi tytuł O niepowodzeniu wszelkich prób filozoficz
nych w przedmiocie teodycei (Vber das Misslingen aller philo
sophischen Versuche in der Theodizee, r. 1791);  jej przedmiotem 
j est głównie problem zła. Druga rozprawa dotyczy filozofii re
ligii, jest zatytułowana Religia w granicach samego rozumu (Die 
Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft, r.. 1 793). 
Pewne w::,-po..viedzi dotyczące zagadnienia Boga i religii można 
odnaleźć jeszcze w O[Jiz postu m c;�n. 

Niejednokrotnie lansuj e się pogląd, że na poclstavvie krytycz
nej filozofii Kanta trudno mówić o racjonaLości teizmu oraz 
idei Boga. Lektura jego dzieł pozwala j edna!: stv.ierdzić, że od 
swych wczesnych rism aż do Opus 1Jostumum Kant bez przenvy 
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omawia problem Boga1• W naszych rozważaniach, po krótkim 
omówieniu koncepcji Absolutu w pismach pierwszego okresu, 
najpierw zarysowane zostaną systemowe założenia okresu kry
tycznego. W koncepcji bóstwa tego okresu wyróżnione zostaną 
trzy aspekty: ontologiczny, aksjologiczny oraz religijny sens 
idei Boga. Wymienione aspekty eksponowane zostały w różnych 
pracach Kanta. 

l. KLASYCZNO-TRADYCYJNA KONCEPCJA BOGA 
OKRESU PRZEDKRYTYCZNEGO 

Początkowo Kant akceptował metafizykę klasycznego teizmu: ' 

pozostając jednak pod wpływem nauk przyrodniczych -- zwła-
szcza fizyki I. Newtona5• Fotwierdzeniem tego jest jego pismo 
z roku 1 755, noszące tytuł Ogólna historia naturalna i teori'l 
nieba (Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmel.�)
Przedstawił w niej zarys kosmologicznej teorii, która później 
uzyskała miano teorii Kanta-Laplace'a. Wyjaśniała ona m.in. 
powstanie systemu słonecznego, odwołując się do naturalnych 
sił i praw przyrody. Autor zdawał sobie sprawę, że jego kon
cepcja kosr.1osu odbiega od tradycyjnych ujęć. Przyznał nawet, 
że jest ona do pewnego stopnia zbieżna z poglądami staroż:r-t
nych materialistów: Demokryta, Leucypa i Epikura6• Podobień
stwo poglądów sprowadzało się do twierdzenia, że wszechświat 
rozwinął się z pramaterii w wyniku funkcjonujących w przy
rodzie praw. 

Kant, dowartościowując rolę nauk przyrodniczych, nie re
zygnował jednak z teizmu . We wspomnianym piśmie wyraźnie 
odciął się od stanowiska ateistycznego, uznając nieodzowność 

4 J. K o p  p e r, Kants Gotteslehre, "Kant - Studien" 47 (1955), s. 31  
(31  - 61) .  Por. H.  K ii n g,  Dces God exist? London 1980, s. 539 - 542. Ostatni 
autor trafnie zauważa, że pojęcie Boga w myśli kantowskiej jest pojGciem 
wiodącym. 

5 Kant znajdowal się pod wpływem wielu czynników : teologii prote
stanckiej, pietyzmu otoczenia rodzinnego i szkolnego, później fizyki Nev, 
tona, ówczesnych deistów, a zwłaszcza sensualizmu Hume'a. 

11 Ogólna historia naturalna i teoria nieba, w :  T. Kroński, Kant, War
ózawa 1966, s. 63. 
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Boga jako praprzyczyny kosmosu. "Materię - pisał - która 
jest pratworzywem wszystkich rzeczy, obowiązują przeto pewne 
określone prawa ( . . .  ) Nie ma ona swobody odstąpienia od planu 
doskonałości. Ponieważ jest podległa zamiarowi arcymądremu, 
przeto musiała zostać umieszczona w stosunkach tak harmonij
nych przez jakąś rządzącą nią pierwszą przyczynę. I właśnie 
dlatego musi istnieć jakiś Bóg (ein Gott), że przyroda nawet 
w stanie chaosu nie może postępować inaczej , jak tylko w spo
sób prawidłowy i uporządkowany"7• Cytowany fragment dowo
dzi jednoznacznie teizmu autora. Boga pojmował on jako "pierw
szą przyczynę", istotę "arcymądrą", realnie wpływającą na 
powstanie i dalsze trwanie widzialnego świata. Wprawdzie Kant 
wielokrotnie powtarzał "Dajcie mi materię, a zbuduję wam z niej 
świat"8, mimo to nie solidaryzował się z ateistycznym materializ
mem. Wskazywał jedynie, że u podstaw mechanizmu funkcjo
nowania kosmosu znajdują się fundamentalne prawa przyrody, 
a nie bezustanna ingerencja fizyczna Stwórcy. 

Problematykę teodycealną omawia obszernie pismo Jedyna 
możliwa podstawa dowodu istnienia Boga. Kant wyodrębnił 
w nim dwa typy ewentualnych dowodów realności Boga: racjo
nalistyczny - oparty na kategorii czystej możliwości oraz reali
styczny - wychodzący z doświadczenia istniejących rzeczy9• Ten 
ostatni może z kolei być albo argumentem kosmologicznym, 
albo finalistycznym. Oba argumenty uznane zostały za kontro
wersyjne, ponieważ - podobnie jak klasyczny dowód ontolo
giczny - apriorycznie mają zakładać realność Absolutu. Kant 
polemizując z ostatnim dowodem zauważył, że istnienie nie jest 

"orzeczeniem ani determinacją" jakiejkolwiek rzeczy10• Ono nie 
dorzuca do bytu żadnej nowej treści, nie ubogaca go niczym. Dla
tego mówiąc "Bóg istnieje", mimo przeciwnych pozorów, nie 
wychodzimy w gruncie rzeczy poza ideę Boga. Sytuacja ontolo
giczna nie zmienia się nawet wówczas, gdy mówimy np. Bóg 

7 Tamże, s. 65. 

8 Tamże, s. 66 - 67. Cytowane powiedzenie bynajmniej nie dowodzi, 
aby Kant był panteistą czy tym bardziej materialistą. 

9 l. K a n  t, Der einzig mogliche Beweisgrund zu einer Demonstratłon 
des Daseins Gottes, w :  Kants Werke, Berlin 1912, Bd. II, s. 159 - 162. 

to Tamże, s. 72. 
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jest wszechmocny11• Zdanie to mówi jedynie o logicznej relacji 
dwu idei: Boga i wszechmocy. Brak natomiast podstaw, aby 
w powyższym stwierdzeniu dopatrywać się uznania realnego 
Boga mającego atrybut nieskończonej mocy sprawczej. Autor, 
analizując kategorię istnienia, zakwestionował koncepcję Chry
stiana Wolffa, tj. istnienia jako dopełnienia możliwoścP1• 

W miejsce klasycznego dowodu ontologicznego Kant sfor
mułował nową jego wersję. Nawiązywał w niej do scholastycz
nej kategorii "możliwości", sugerując, że wewnętrzna możliwość 
każdej rzeczy implikuje jej realne istnienie11• Gdyby usunąć 
wszelki realny byt, to jakakolwiek możliwość również nie by
łaby sensowna; nie byłoby bowiem niczego, co mogłoby stanowić 
przedmiot myśli. Z powyższego Kant wyciąga wniosek o nie
odzowności istnienia Boga, Bytu Koniecznego. Gdyby zakwe
stionować Jego obecność, to należałoby także podważyć wszelką 
możliwość14• Byt Konieczny, który nie może nie istnieć, jest pod
stawą wszelkiej możliwości. Negacja bóstwa jest anulowaniem 
każdej możliwości, byłoby to kresem wszelkiej myśli. 

Kant nie poprzestał na sformułowaniu nowej wersji argu
mentu ontologicznego, lecz podjął również próbę charakterystyki 
natury Bożej. Choć we wspomnianej rozprawie krytycznie usto
sunkował się do nurtu spekulatywnej filozofii, związanej 
z Wolffem i Leibnizem, to jednak nadal znajdował się pod jej 
wpływem. Wskazuje na to dedukcyjna metoda, zastosowana przy 
uzasadnianiu atrybutów Boga. Bóg jest bytem j edynym, pro
stym, niezmiennym i wiecznym, najdoskonalszym, duchowym, 
ustawicznie wywierającym wpływ na świat15• 

Bóg jest bytem niepowtarzalnym w swej specyfice, ponieważ 
jest realną podstawą możliwości wszelkich bytów. Byty nie 
mogą mieć wielu ontycznych podstaw, gdyż żadna z nich nie 
byłaby faktycznie ostateczną i wspólną podstawą rzeczywistości. 
Byt absolutny jest zarazem bytem doskonale prostym18• Gdyby 

a Tamże, s. 74. 
u Tamże, s. 76. 
13 Tamże, s. 78. 
u Tamże, s. 83. 
15 Tamże, s. 83 - 89. 
to Tamże, s. 84. 
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w swej naturze zawierał m1 czc;ści :;kładowe, to każda z nich by
łaby zależna od innego bytu, co j est niemożliwe. Jeżeli zaś 
Absolut byłby złożeniem ele."?.1e.., �ów koniecznych, to wówczas 
istniałoby wiele bytów koniecznych. To zaś również jest nie do 
przyjęcia. Kolejnymi atrybutami Boga są niezmienność i wie
kuistość. Ich nieodzowność w naturze B::>żej tłumaczy :;ię tym, 
że niemożliwe jest nieistnienie bytu absolutnego. Również jego 
natura nie może ulegać transformacjom, gdyż to kolidowałoby 
z wymogami Bytu Koniecznego. 

Innym atrybutem Boga j est to, że j est "najv.ryż::;zą real
nością"17. Nie ma w nim żadnych ograniczeń, braków, negacji, 
materii itp. Bóg j est ostateczną realną podstawą wszelkich by
tów, dlatego nie może być mniej od nich doskonały. Rzeczy wi
dzialnego świata uwikłane są w przemijalność, mają ontyczne 
niedoskonałości. To wszystko nie może być udziałem Boga, który 
jest najdoskonalszym bytem. Kant do atrybutów Bożych zali
czył także duchowość, z czym łączy się posiadanie rozumu 
i woli'8• Wspomniane właściwości ma człowiek, dlatego nie jest 
możliwe, aby zabrakło ich w naturze bytu absolutr.ego. Jest on 
przecież najwyższą realnością oraz podstawą każdego bytu. Rów 
nież harmonia i piękno świata wskazują na rozumność jego 
przyczyny sprawczej. Z powyższego wyciąga autor wniosek, że 
istota mająca tego rodzaju atrybuty niewątpliwie jest Bogiem". 

Koncepcja natury Bożej, związana z wczesnymi pismami 
I. Kanta, nie j est oryginalna . .  Jest po prostu kontynuacją myśli 
teistyczno-chrześcij ańskiej , choć zarazem nie oddaje jej rzeczy
wistego bogactwa. Podstawą takiej idei Boga jest esencj alistycz
ne rozumienie bytu, konsekwencją czego był zsymplifikowany 
obraz Boga. 

Z. SYSTEMOWE ZALOZENIA IDEI BOGA 
W PISMIENNICTWIE OKRESU KRYTYCZNEGO 

Momentem przełomowyrn w filozoficznej orientacji Imma
nuela Kanta był rok 1 770, uważany powszechnie za począte'� 

'7 Tamże, s. 85 - 86. 
!S Tam::e, s. 87 - 88. 
19 Tamże, s. 89. 
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okresu krytycznego. Decydujący wpływ wywarł niewątpliwie 
Dawid Hume, którego pisma "po raz pierwszy przerwały drzem
kę filozoficzną"20• Autor trzech Krytyk zrywa wówczas z "dog
matyczną filozofią", zarzucając jej odejście od realiów ludzkiego 
doświadczenia, abstrakcjonizm i zanik krytycyzmu21• Metafizyka 
klasyczna nie opierała się faktycznie ani na doświadczeniu wew
nętrznym, ani na doświadczeniu zewnętrznym, będąc jedynie 
poznaniem apriorycznym. To dyskwalifikuje jej teorie, pozba
wione zaplecza empirycznego. 

Królewiecki myśliciel, ulegając wpływowi Hume'a, postulo
wał utworzenie nowej metafizyki związanej ściśle z doświadcze
niem. Rozgraniczył mianowicie wiedzę i wiarę: pierwsza bazuje 
bezpośrednio na doświadczeniu, druga j est wymogiem codzien
nego życia22• Metafizyka, jeżeli ma mieć profil naukowy, rów
nież winna bazować na doświadczeniu. Prawda zawiera się je
dynie w doświadczeniu28• Metafizyka, wychodząc poza granice 
doświadczenia, popada w werbalizm. Jeżeli wypowiada się na 
temat Absolutu, grozi jej również antropomorfizm21• 

Postulat empiryzmu na terenie filozofii nie wyczerpuje oczy- 
wiście swoistości myśli kantowskiej. Autor Krytyk nie ograni
czył się do przypomnienia humeowskicgo empiryzmu . "Przewrót 
kopernikański" Kanta łączy się z reinterpretacją relacji między 
przedmiotem a podmiotem. "Dotychczas przyjmowano, że wsZ€1-
kie nasze poznanie musi się dostosowywać do przedmiotów. Lecz 
wszelkie próby, by o nich za pomocą pojęć orzec coś, co by 
rozszerzyło nasze poznanie, obracały się przy tym założeniu 
wniwecz. Spróbujmyż więc raz, czy się nam lepiej nie powiedzie 
przy rozwiązywaniu zadań metafizyki, jeżeli przyjmiemy, że to 
przedmioty muszą się dostosowywać do naszego poznania"25. 
Kant powołuje się na przykład Kopernika, "Ktory - akceptufąc 

20 I. K a n  t, Prolegomena do wszelkiej przyszlej metafizyki, Warszawa 
1918, s. 6. 

21 Tamże, s. 45 ; I. K a n  t, Krytyka czystego rozumu, Warszawa 1957, 
t. I, s. 43. 

22 Krytyka czy.�tego rozumu, t. II, s. 213. 
'3 Prolegomena . . . , jw., s. 144. 
te I. K a n  t, Krytyka praktycznego rozumu, Warszawa 1972, s. 217 - 218. 
25 Krytyka czystego rozumu, t. I, s. 30 - 31. 
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heliocentryzm w miejsce geocentryzmu - "uaktywnił" obserwa-

- tora, czyli podmiot. Własne stanow1sko filozof z Królewca okre
ślił jako "krytycyzm"":_, różny tak od dogmatyzmu, j ak od scep
tycyzmun. Sceptycyzm kwestionował całkowicie możliwości poz
nawcze człowieka, dogmatyzm bezkrytycznie i maksymalistycz
nie je afirmował. Oba stanowiska są nazbyt ekstremalne. FaK
tycznie bowiem poznajemy w przedmiocie głównie to, co od po
czątku jest "wkładem" podmiotu. "Przewrót kopernikański" to 
ukazanie zależności przedmiotu od podmiotu. 

Doktrynalna zależność Kanta od Hume'a miała wyraźne gra
nice. Akceptował jego empiryzm, lecz dystansował się od zwią
zanego z nim sceptycyzmu. N�e wykluczał również potrzeby me
tafizyki, którą pragnął oprzeć - obok danych doświadczenia -
na poznaniu apriorycznym27• Wycinkowe doświadczenie czło
wieka nie może stanowić wystarczającej podstawy sądów uni
wersalnych i koniecznych, bez których trudno mówić o ade
kwatnym poznaniu. r;�:eczywistości. Dlatego Kant odwołuje się 
do sądów systematycznych a priori: choć nie są oparte bezpo
średnio na doświadczeniu, to j ednak poszerzają naszą wiedzę 
o świecie28• Sądy tego typu występują na terenie matematyki 
oraz nauk przyrodniczych. Mają one charakter aprioryczny, sta
nowiąc wytwór ludzkiego umysłu. 

W filozofii Kanta współistnieją opozycyjne elementy: empi
ryzm z racjonalizmem, realizm z idealizmem. Teoria sądów 
syntetycznych a priori jest przejawem racjonalizmu. oraz idealiz
mu. Rzutuje ona na interpretację zasady przyczynowości, która 
dla motywacji istnienia Boga ma kapitalne znaczenie. Prawo 
przyczynowości, w powszechnym rozumieniu, jest uniwersalnym 
i koniecznym prawem bytu. Myśliciel królewiecki sądził, że oba 
atrybuty - ogólność i konieczność - nie mogą pochodzić z do
świadczenia, które jest zawsze fragmentaryczne i zmienne ... 
Twierdził także, że bytowy walor tej zasady nie da się uzasad-

2& Prolegomena •.• , s. 22 nn. 

1'1 Krytyka praktycznego rozumu, s. 19 - 24; T. K r o  ń s k i, Kant, War
szawa 1966, s. 17 - 19. 

28 Krytyka czystego rozumu, t. I, s. 70 nn ; 109 - 1 11 ;  t. II, s. 119 - 121. 
29 Dz. cyt., t. I,  s. 65, 190 - 192, 362 - 363. 
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nić w sposób naukowy: ani na drodze analiz apriorycznych, ani 
na drodze aposteriorycznej. Na tej ostatniej dlatego, że ind'uk
cyjnie nie da się udowodnić, aby zasada przyczynowości stała 
się powszechnym i koniecznym prawem bytu. Aprioryczny do-
wód również należy wykluczyć. Kant bierze za podstawę roz
ważań formułę: cokolwiek powstaje, ma swoją przyczynę. Poję
cie powstawania, jak sądzi, implikuje jedynie moment nieistnie
nia bytu, lecz nie wskazuje na konieczność udziału przyczyny 
sprawczej powstającej rzeczy3°. Choć wątpliwy jest obiektywny 
charakter pryncypium przyczynowości, to należy uznać ją za 

"zasadę regulatywną" ludzkiego umysłu11• Jest ona prawem my
śli ludzkiej i nauki. 

Kantowska interpretacja przyczynowości zazębia się z onto
logicznymi założeniami jego systemu, zwłaszcza idealizmem. Czas 
i przestrzeń uznał bowiem za subiektywne formy ludzkiego po
znania zmysłowego12• Tym samym odmówił im obiektywnej real
ności, ulegając najwyraźniej wpływowi berkeleyowskiego idea
lizmu. Kant rozróżnił kilka form idealizmu: dogmatyczny Berke
ley'a, sceptyczny Kartezjusza oraz formalny83• Odrzucił dwie 
pierwsze odmiany idealizmu, uznając za słuszną ostatnią. Autor 
Krytyk zaznacza, że nie jest idealistą w tym znaczeniu, aby 
kwestionował czy wątpił w realność świata rzeczy. W związku 
z tym wyróżnił dwie sfery rzeczywistości: zjawisk i wewnętrz
nych natur, tj . fenomenów i noumenów84• Poznanie oparte na 
doświadczeniu odnosi się jedynie do pierwszej z nich, gdyż do
mena noumenów pozostaje niepoznawalna. Nie jest to równo
znaczne z podważaniem jej realności15• Idealizm transcendental
ny Kanta, zwany także przez niego "formalnym", przeczy jedy
nie realności czasu i przestrzeni. 

30 Tamże, s. 73. 
31 Dz. cyt., t. II,  s. 360. 
32 Dz. cyt., t. I, s. 135 - 136. 
33 Prolegomena .•. , s. 45 - 46, 146 ; Krytyka czystego rozumu, t. II, s. 235. 
34 Prolegomena ... , s. 47 - 48. 
35 F. C o p l e s t o n (A History oj Philosophy, New York 1960, t. 5, 

cz. II, s. 175 - 176) sądzi, że początkowo Kant noumen uważał za ens ratio
nis, lecz później przechylił się za realistyczną interpretacją. Być może jest 
to słuszne w odniesieniu do Krytyki czystego rozumu. 

19 - Wieki o Bogu 
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Ontologiczne i epistemologiczne założenia kantyzmu, wyzeJ 
sygnalizowane, uniemożliwiają kontynuację klasycznej filozofii 
Boga. Stoi temu na przeszkodzie subiektywizacja prawa przyczy
nowości. Autor Krytyki czystego rozumu twierdził, że zasada 
przyczynowości "ma znacze'1ie tyl:w 'N świecie zmysłów, a poza 
nim nie posiada nawet sensu"86• Jej walor odnosi się więc wy
łącznie do zjawiskowej sfery rzeczywistości, natomiast korzysta
nie z niej przy analizie wewnętrznej natury rzeczy j est bezzasad
ne. Z tego też względu pryncypium przyczynowości nie może być 
przydatne dla uzasadniania istnienia Boga1 będącego bytem 
transcendentnym należącym do sfery noumenów. Wykluczenie 
nieskończonego szeregu przyczyn, stanowiące element składowy 
kosmologicznych argumentów św. Tomasza z Akwinu, j est wyj
ściem poza krąg doświadczenia. Zresztą także idea konieczności 
ma charakter aprioryczny. Jeżeli więc prawo przyczynowości 
obejmuje nawet swym zasięgiem rzeczywistość widzialną, to ko
rzystanie z niego w odniesieniu do bytu transcendentnego nie 
j est naukowo uprawnione. 

Zarysowane dotąd założenia filozofii I. Kanta podważaj ą moż
liwości filozoficznego poznania Boga, a więc także konstruowania 
Jego idei. Dla przezwyciężenia impulsu autor odwołał się do roz
różnienia rozumu teoretycznego i praktycznego, znanego już 
Arystotelesowi. Dystynkcja ta została jednak włączona w syste
mowe założenia: rozum teoretyczny nakierowany jest na pozna
nie sfery zjawisk, rozum praktyczny uwzględnia wymogi życia 
codziennego i związanych z nim działań. Bóg, nie należąc do krę
gu fenomenów, j est nieuchwytny dla teoretycznego poznania 
człowieka. Dlatego Kant stwierdził: "Musiałem więc zawiesić 
wiedzę, ażeby uzyskać miejsce dla wiary"87• Teologiczne pojęcie 

"Praistoty", choć rozum teoretyczny nie j est w stanie naukowo \go uzasadnić, stanowi jednak przedmiot woli człowieka - po-
::;zukującego etycznego ideału88• 

Przejęty od Hume'a empiryzm sprawił, że Kant nie widział 
możliwości teoretycznego poznania tak istnienia, j ak natury 

36 Krytyka czystego rozumu, t. II, s. 350. Por. s. 348 - 354. 
37 Dz. cyt., t. I, s. 43. 
38 Krytyka praktycznego rozumu, s. 214. 
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Boga. Przedmiotem takiego poznania jest jedynie świat widzial
ny, zwłaszcza zaś jego sfera zjawiskowa. "Idea transcendentalna 
praistoty koniecznej i wszechwystarczającej jest tak nad miarę ' 
wielka, tak wysoko wznosi się ponad wszystko to, co empiryczne, 
które stale jest uwarunkowane, że po części nie można nigdy 
w doświadczeniu nagromadzić dostatecznej ilości materiału, by 
takie pojęcie wypełnić"3u. Sensualistyczna koncepcja doświadcze
nia była powodem, że formowanie idei Boga na podstawie per
cepcji świata stało się niemożliwe. Dlatego Kant był przekona
ny, że uzasadnień dla Absolutu należy "szukać poza przyrodą'', 
a samej jego idei brak "naoczności"40• Pojęcie Boga nie jest ka
tegorią nauk przyrodniczych, tym samym więc nie zawiera się 
w granicach poznania naukowego. Królewiecki filozof był przeko
nany, że fizyka i metafizyka mają ten sam krąg doświadczeń oraz 
wiedzy41• Sądził także, że poznanie Stwórcy uwarunkowane jest 
posiadaniem adekwatnej wiedzy o świecie jako całości: tak świe
cie rzeczywistym, j ak możliwym. Wymaga to "wszechwiedzy" 
człowieka. Ostatecznie autor konkluduje, że skoro idea Boga nie 
da się uformować za pośrednictwem poznania empirycznego, to 
w ogóle nie jest możliwa do poznania naukowego - łącznie z fi
lozoficznym. 

Dotąd Kant był wierny Hume'owi, kwestionując teoretyczną 
zasadność teizmu. Odszedł od niego, dostrzegając podstawy idei 
bóstwa na drodze poznania praktycznego. Chociaż więc nie ma 
teoretycznego wglądu w naturę Bożą i jej atrybuty (rozum, wolę), 
to jednak pojęcie Boga nie jest bezsensowne. "Idea Boga i nie
śmiertelności uzyskują za pośrednictwem pojęcia wolności obiek
tywną realność, wobec czego powstaje upoważnienie, a nawet su
biektywna konieczność ( ... ) ich przyjęcia"42• Brak teoretyczno
-empirycznego poznania Boga jest rekompensowany przez Jego 
niezbędność w życiu praktycznym, związanym organicznie ze 

39 Krytyka czystego rozumu, t. II, s. 362. 
4° Krytyka władzy sądzenia, Warszawa 1964, s. 474. 
41 Kant rozumuje następująco: skoro idea Boga nie należy do fizyki, to 

tym samym nie jest zasadna na terenie metafizyki, ponieważ ta ostatnia 
.,zawiera tylko czyste pryncypia a priori fizyki w ogólnym znaczeniu". 
Krytyka praktycznego rozumu, s. 222. 

42 Tamże, s. 6 - 7. 
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sferą wartości. "Pojęcie Boga jest przeto poj ę_ciem należącym 
pierwotnie nie do fizyki, tj. spekulatywnego rozumu, lecz do 
etyki"". Zycie etyczne jest egzystencjalnym "wyznaniem" B?ga, 
potwierdzeniem jego możliwości i zarazem potrzeby. "Prawy 
człowiek może zaiste powiedzieć: chcę, żeby istniał Bóg ( ... ) aby 
moje trwanie było nieskończone, obstaję przy tym i nie pozwolę 
wydrzeć sobie tej wiary"'4• Egzystencjalno-aksjologiczna potrze
ba asercji Boga nie jest pozbawiona wartości poznawczej , dla
tego można mówić o idei Boga. Zresztą Kant, mimo negatywnej 
oceny klasycznej filozofii Boga, niejednokrotnie nawiązywał do 
niej . Dlatego w swej własnej koncepcji Absolutu mówił o różno
rodnej jego funkcji: ontologicznej, aksjologicznej i religijne}. 

3. SENS ONTOLOGICZNY IDEI BOGA 

Analiza ontologicznej funkcji Boga była dokonywana na mar
ginesie krytycznej oceny klasycznych argumentów teodyceal
nych: ontologicznego, kosmologicznego i teleologicznego. Każdy 
z tych argumentów był okazją do u wypuklenia innego aspektu 
natury Bożej , choć z reguły rozważania autora Krytyk utrzyma
ne są w konwencji możliwości, a nie realnego poznania Boga. 

Argument ontologiczny ukazuje Boga jako Ens realissimu17l-. 

"Najwyższa istota pozostaje dla czysto spekulatywnego rozumu 
tylko ideałem, ale przecież ideałem bezbłędnym, pojęciem, które 
zamyka i koronuje całe ludzkie poznanie. Obiektywnej jego real
ności nie można wprawdzie na tej drodze udowodnić, ale me 
można też jej odrzucić"''. Hume sugerował wewnętrzną sprzecz
ność wyrażenia "Byt Konieczny", bliskoznacznego wobec terminu 

"Byt Najdoskonalszy". Kant stanowczo przeciwstawił się temu 
poglądowi, uznając sensowność pojęcia Boga jako Ens realissi
mum. Starał się także wyjaśnić znaczenie takiego rozumienia 
Boga. "Najwyższa istota" jest uistotą konieczną", "istnieniell!. 

43 Tamże, s. 224. 
44 Tamże, s. 229. Por. I K a n  t, Die Religion inneThalb deT GTenzen 

deT blossen VeTnunft, Hamburg 1956, s. 154. 
" KTytyka czystego Tozumu, t. II, s. 381. Por. s. 337. 
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nieuwarunkowanym", _uQraprz_yczyną. wszelkiej rzeczy"łl. Jej_ de
sygnatem jest byt jednostkowyt�. Jest to "pierwowzór (prototy
pon) wszelkich rzeczy, które wszystkie jako wadliwe kopie 
(ektypa) biorąl niego [Boga] materiał dla swej możliwości"�8• 
Ostatnia wypowiedź królewieckiego myśliciela jest powtórzeniem 
p1atonskiej metafory: Bóg - jako byt pierwotny - nazwany 
został archetypem, inne byty są jego odbitkami. 

W Krytyce czystego rozumu analiza idei Boga, jako naj
doskonalszej praistoty, jest wielokrotna i dość szczegółowa. Autor 
wymienia nawet atrybuty zawarte w tej idei: "Konieczność, nie
skończoność, jedność, istnienie poza światem (ale nie jako dusza 
świata), wieczność bez warunków czasowych, wszechobecność 
bez warunków przestrzeni, wszechmoc itd."n Jest to stosunkowo 
kompletna enumeracja atrybutów Bożych, nawiązująca bez
sprzecznie do myśli chrześcijańskiej . W idei Najwyższej Istoty 
dostrzegł autor Krytyk fundamentalne atrybuty ontologiczne, 
głównie entytatywne - związane bezpośrednio z samą naturą 
Bożą. 

Kant, choć uznał sensowność idei Boga jako Ens realissimum 
i szczegółowo ją analizował, to jednak stanowczo podważył nau
kową wartość dowodu ontologicznego50. Pojęcie istoty najdosko
nalszej sugeruje wewnętrzną sprzeczność negacji jej realnoścL 
Idea bytu najdoskonalszego jest jednak tylko pojęciem, impliku
jącym logiczne istnienie - różne od istnienia realnego. Tak więc 
przedmiotem "teologii transcendentalnej " Kanta nie jest sam 
Bóg, lecz pojęcie bóstwa jako ideału wiecznie żywego dla czło
wieka51. Przejście od idei Bytu NajdoskonalszegQ_j.o asercji real
ności Boga nie jest naukowo zasadne. Rozum spekulatywny czło
wieka dostrzega jedynie Boga możliwego, rozpracowując kono
tację idei bytu absolutnego. 

�6 Tamże, s. 328. 
<7 Tamże, s. 318. 
'8 Tamże, s. 320. Por. J. M o r e a u, Le Dieu des philosophes, Paris 

1969, s. 85 nn. 
49 Krytyka czystego rozumu, t. II, s. 382. Por. s. 322. 
so Tamże, s. 333 - 343. 
s1 Tamże, s. 322, 339. 
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Argument kosmologiczny, zasadniczo negatywnie oceniony 
przez Immanuela Kanta5�, był okazją do analizy idei Boga jako 
Pierwszej Przyczyny świata. Koncepcja Absolutu tego myśliciela 
jest uwikłana w antynomie, uwfclaczma s1ę fo ·r·ównit!ż w odnie
sieniu do analizy idei

-
praprzyczyny wszelkiego bytu. SystemoWy

agnostycyzm był powodem, że kategoria "najwyższej przyczy
ny" ("podstawy najwyższej") uznana została za "warunek for
malny myślenia, nie zaś materialny i hipostatyczny warunek ist
nienia"51. Idea Najwyższej Istoty to nieodzowna "zasada regula
tywna" ludzkiego umysłu, poszukującego ostatecznych racji 
świata. W sposób krytyczny oceniona została idea pierwszego 
poruszyciela świata, nie dająca właściwej znajomości natury 
Bożej". 

Kant, nazywając ideę Boga zasadą regulatywną poznania, 
pragnął wypośrodkować między dogmatyzmem tradycyjnej myśli 
chrześcijańskiej a skrajnym agnostycyzmem i sceptycyzmem. 
Określając Boga jako "jedynego, mądrego i wszechpotężnego 
twórcę świata", nie przesądzał tym samym sprawy realnych po
wiązań świata z Absolutem55• Chodziło mu bezpośrednio o ·.-,ry
jaśnienie widzialnego świata: jego istnienia i struktury. Idea 
Praprzyczyny była mu w tym pomocna, a nawet niezbędna. Choć 
koncepcja bóstwa - wychodząc poza krąg doświadczenia zmy
słowego - nie poszerza wprost teoretycznego poznania, to jednak 
jest zasadna oraz spełnia funkcję inwencyjną58• Wnioskując z by
tów pochodnych o istnieniu "Prapodstawy", formułujemy hipo
tezę opartą na rozumnych przesłankach. Choć nie jest ona pew
nym dowodem obiektywnej realności Boga, to jednak odpowiada 
wymogom rozumu57• 

Idea Boga, akceptowana w powyższej konwencji58, j est szcze
gółowo analizowana przez autora Krytyk. Rozgraniczył on, mó-

112 Tamże, s. 344 - 360. 
33 Tamże, s. 361. 
54 Krytyka wladzy sądzenia, s. 507. 
ss Krytyka czystego rozumu, t. II, s. 437 - 438. 
56 "Ta idea [Boga] jest więc ze względu na zastosowanie naszego ro

zumu do świata zupełnie uzasadniona". Tamże, s. 439. 
57 Krytyka praktycznego rozumu, s. 227. 
58 Stanowisko Kanta przypomina koncepcję ontologii fenomenologów. 
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wiąc o przyczynowości Absolutu, sferę zj awisk i sferę noume
nów. "Bóg jako powszechna praistota jest przyczyną istnienia 
substancji"". Tylko więc sfera wewnętrznej natury bytu znaj
duje się w kręgu Bożego przyczynowania. Bóg nie jest stwórcą 
sfery zjawiskowej, w tym także czasu i przestrzeni. W przeciw
nym bowiem wypadku, jak sądził Kant, nieu�hronny jest spino
zjańs�anteizmn. Odnosząc dzieło stwórcze Boga do przestrzeni 
i czasu, popadamy także w antynomię. Bóg, jako pierwsza przy- -
czyna wspomnianych kategorii, byłby przez nie ograniczony61• 
Byłby więc zarazem nieskończony i skończony. Przyczynowanie 
Boże dotyczy więc wyłącznie noumenalnej sfery bytu, która 
z kolei wymyka się poznaniu ludzkiemu. Rozum ludzki postuluje 
jednak istnienie Praprzyczyny - rozumnego i wełnego Stwórcy 
świata''. Bóg, jako przyczyna wszelkiego bytu, jest wszechobecny. 
Nie jest to jednak obecność materialno-cielesna"3• 

Innym elementem koncepcji Boga, analizowanyn1 przez 
I. Kanta, jest idea najwyższej sprawczej Inteligencji. Ten aspekt 
ontologicznej funkcji Boga omawiany był w powiązaniu z argu
mentem teleologicznym. Choć autor Krytyki czystego rozumu 
zasadniczo ocenił go negatywnie84, to jednak równocześnie -
w odróżnieniu od dwu pozostałych - wyrażał się o nim z uzna
niem". Nas interesuje aktualnie wyłącznie idea Boga jako naj
wyższego Rozumu. Agnostycyzm zaznaczył się również i tu, mia
nowicie w stwierdzeniu, że celowość przyrody należy do sfery 
zjawiskowej, co nie pozwala wnioskować o Bogu jako istocie 
transcendentnej88• Zasada celowości ma charakter subiektywno
-eksplikacyjny, nie zaś ontologiczno-konstytutywny. "Obiektyw
nie więr. nie możemy udowodnić twierdzenia, że inteligentna pra
istota istnieje - lecz wykazać to możemy tylko subiektywnie 
dla użytku naszej władzy sądzenia w jej refleksji nad celami 

59 Krytyka praktycznego rozumu, s. 165. 
60 Tamże, s. 166 - 167. 
61 Krytyka czystego rozumu, t. II, s. 362. 
n Krytyka praktycznego rozumu, s. 202. 
'3 Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft, s. 155. 
•• Krytyka czystego rozumu, t. II, s. 361 - 370. 
63 Tamże, s. 364. 
os Krytyka wladzy sądzenia, s. 346 - 347. 
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w przyrodzie"87• Subiektywna niezbędność idei sprawczego Rozu
mu transcendentnego nie jest równoznaczna z uzasadnieniem 
realności desygnatu idei Boga. 

Kant, charakteryzując hipotetyczne istnienie rozumnej przy
r.zyny sprawczej świata, wskazał również na zawężenie te1 
idei. Skoro celowość świata jest skończona, to jej twórca nie 

musi być istotą nieskończoną. Byłby on posiadaczem "technicz
nego intelektu", lecz niekoniecznie jest to "wszechmocna i nie
skończona istota"68• Atrybut wszechmocy dostrzegł autor odwołu
j ąc się do sfery rozumu praktycznego8'. W Krytyce czystego ro
zumu zn ajdujemy echo zastrzeżeń Hume'a, dlatego królewiecki 
myśliciel pisał: "Dowód mógłby więc wykazać co najwyżej ist
nienie budowniczego świata, który byłby zawsze ograniczony 
przez podatność materiału, jaki opracowuje, lecz nie stwórcy 
świata, którego idei wszystko jest podległemu. Istnienie Boga, 
rozumianego jako twórczy rozum świat� jest wie.c pipotezą: in�
resującą, pożyteczną przy wyjaśnianiu świata, niezbędną w su
biektywnej postawie człowieka. Intelekt Boży jest archetypem 
ludzkiego umysłu71• Człowiek ma umysł dyskursywny, wymaga
jący oparcia na materiale doświadczenia zmysłowego. Boży inte
lekt j est zdolny do poznania całkowicie intuicyjnego. Chociaż 
brak jest jakiejkolwiek analogii między człowiekiem a Bogiem, 
to idea najwyższego Intelektu j est niesprzeczna. 

W kantowskiej filozofii Boga szczególne miejsce zajmuje roz
prawa Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, stanowią
ca etap pośredni między Krytyką czystego rozumu a Krytyką 
praktycznego rozumu. Prolegomena najwyraźniej uznaje możli
wość filozoficznej analizy problematyki Boga, w tym także Jego 

67 Tamże, s. 373. Por. s. 433 - 434. 
es Krytyka czystego rozumu, t. II, s. 438 - 439. 
69 Krytyka praktycznego rozumu, s. 208. 
7° Krytyka czystego rozumu, t. II, s. 367 - 368. Choć w cytowanej wy

powiedzi Kant nazywa Boga "budowniczym świata", to zwykle mówił 
o "przyczynie całości świata" wzglc:dnie "rozumnym stwórcy świata" (Kry
tyka wladzy sądzenia, s. 428, 433). 

71 Krytyka władzy sądzenia, s. 389. Por. I .  H e r  m a n n, Kan ts Te
leologie, Budapest 1972, s. 131":. 174 ; D. L e n f e r  s, Kants Weg von der 
Teleologie zur Theologie, Kain 1965, s. 49 nn., 116 nn. 
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idei. Autor dalej podtrzymuje stanowisko, że idea najwyższej 
Praistoty leży całkowicie poza granicami ludzkiego doświadcze
nia71. Poznanie Boga nie jest więc możliwe, tzn. poznanie Abso
lutu ujmowanego w jego wewnętrznej naturze. Dlatego tradycyj
ną teodyceę Kant określa jako "dogmatyczny antropomorfizm". 
Mówienie wprost o Bogu, na podstawie doświadczenia, byłoby 
przekroczeniem granicy poznania naukowego. Bóg, jako byt na
leżący do sfery noumenów, jest zasadniczo niepoznawalny. 

Novum autora dzieła Prolegomena sprowadza się do uznania 
możliwośri analogicznego poznania Boga. Analogiczne poznanie 
nie jest "empiryczną naocznością" przedmiotu, dlatego ma walor 
jedynie "regulatywny" a nie ontologiczno-konstytutywny71• Ana
logia nie jest podobieństwem przedmiotów, lecz podobieństwem 
relacji "zachodzących między dwoma całkowicie niepodobnymi 
do siebie rzeczami"74• Choć Kant nie używa termmologii schola
stycznej: analogon i analogaty, to jednak nie odbiega w zasadzie 
od sensu obu terminów. Fotwierdzeniem tego jest uznanie po
dobieństwa relacji, jakie łączą człowieka z jego dziełami i Boga 
ze światem. "Jesteśmy zmuszeni - pisze - rozpatrywać świat 
w ten sposób, jak gdyby był on dziełem najwyższego rozsądku 
i woli, to nie powiadam wtedy rzeczywiście nic więcej nad to: 
w jakim stosunku znajduje się zegar, okręt, pułk do mechanika, 
budowniczego, dowódcy, w takim samym stosunku znajduje się 
świat zmysłowy ( ... ) do owego czynnika nieznanego, którego 
przez to nie poznajG wprawdzie według tego, czym jest on sam 
w sobie, poznaję jednak według tego, czym on jest dla mnie, 
mianowicie ze względu na świat, którego je.stem cząstką"7fi. 

Wypowiedź cytowana jest przedmiotem kontrowersji. Hans 
Vaihinger sądził, że kantowskie określenie analogii jako pozoro
wanego ("jak gdyby") poznania przedmiotu można interpretować 
w sensie iluzoryczności tegoż przedmiotu76• Autor kwestionuje 
nawet realność "rzeczy w sobie". Gdyby przyjąć taką interpre-

72 Prolegomena ... , s. 111 .  
73 Krytyka czystego rozumu, t .  I, s .  340. 
" Prolegomena ... , s. 123. 
75 Tamże. 
76 H. V a i h i n g e r, Die Philosophie des Als Ob, Berlin 1913, s. 109 nn. 
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tację analogii, to wówczas analogiczne poznanie Boga byłoby 
równoznaczne z uznaniem Jego nierealnoścF7• Autor monografii 
na temat kantowskiej analo�ii, Sueo Takeda, podważył zasad
ność powyższej interpretacji. Wskazał on na wewnętrzną logikę 
myślenia analogicznego, opartą na uznaniu istnienia analogonu78• 
Jest nim podobieństwo relacji między tworami człowieka a dzie
łami Boga, co z kolei implikuje realność wszystkich analoga
tów - w tym także Boga. Analogiczne poznanie Boga nie jest 
poznaniem Jego wewnętrznej na tury, lecz Boga w relacji do 
świata. W ten sposób nie wykraczamy poza granice doświadcze
nia, lecz zarazem rozpoznajemy coś, co jest poza nią. "Teologia 
naturalna jest takim pojęciem na granicy rozumu ludzkiego1179• 
Ukazuje ona mianowicie związek człowieka z czymś co - samo 
w sobie znajdując się poza terenem doświadczenia - jest pod
stawą bytów uchwytnych w tym doświadczeniu. 

Kant, opowiadając się za tak rozumianą filozofią Boga, 
pragnął odciąć się od deizmu. Sądził, że nie daje on żadnych 
podstaw etyce i religii, które chciał zachować. Hume uznawał 
jedynie atrybuty ontologiczne Boga. Autor Prolegomeny i Kry
tyki praktycznego rozumu interesov·:ał się atrybutami moralnymi 
Absolutu, gdyż te są najważniejsze w życiu moralnym i religij
nym80. Wśród atrybutów moralnych eksponował rol� miłośg, 
widząc jej centralne miejsce w naturze Bożej. Miłość taka "nie 
ma nic wspólnego ze zmysłowością"e1• W ten sposób Prolego
mena przechodzi od ontologicznej do aksjologiczneJ funkcji Boga. 

4. SENS AKSJOLOGICZNY IDEI BOGA 

Kant, pomimo radykalnego agnostycyzmu teoretycznego, jed
noznacznie uznał potrzebę teizmu w życiu człowieka. Kwestio-

71 Tak właśnie interpretuje Kanta H. B o r o w s k i ; por. Kantowska fi
lozofia religii, Lublin 1982, s. 69 - 70. 

78 S. T a k  e d a, Kant und das Problem der Analogie, Den Haag 1969, 
s. 134 - 136. Por. s. 19 - 20, 134 nn. 

'19 Prolegomena .. . , s. 128. Por. A. I n a u e n, Kants Gottesbegriff, "Phi
losophische Jahrbuch der Gorres-Gesellschaft" 33 (1 920), s. 220 - 225. 

80 Prolegomena ... , s. 1 20 - 122. 
81 Tamże, s. 125. 
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nował naukowy charakter wiedzy o Bogu, Widząc dalej nie
odzowność wiary w Niego. W ludzkim poznaniu wyróżnił trzy 
sfery: wiedzę, mniemanie i wiarę92• Wiedza opiera się na do
świadczeniu, mniemanie obejmuje sferę domysłów, wiara jest 
niezbędna ze względów egzystencJalno-utylitarnych. Teza "Bóg 
istnieje" jest sądem syntetycznym a priori, stając się zrozumiała 
w kontekście ludzkich obowiązków etycznych63• Należy to jednak 
właściwie rozumieć. W ujęciu Kanta etyka nie implikuje religii., 
tzn. człowiek nie potrzebuje idei Boga w celu razpoznania obo
wiązków etycznych. Mimo to etyka prov.'adzi do religii, ponie
waż realizacja moralnych obowiązków wymaga obec�wści Boga 
jako tego, kto wiadny jest wynagrodzić wszelkie dobro. 

Krytyka praktycznego rozumu zrywa z humeowskim empi
ryzmem, gdyż ten "doszczętnie wytępia moralność"M. Zmysł 
moralny zaś znajdował się w centrum kantyzmu. Kanta fascy: 

nowały głównie dwie rzeczy: "niebo gwiaździste" i "prawo mo
ralne" w człowieku. To ostatnie "początek bierze - pisze 
autor - z mej niewidzialnej jaźni, z mej osobowości i przed
stawia mnie w świecie, który posiada praw dziwą nieskończo
ność"85. Człowiek, jako istota moralna, stanowi •.vięc punkt 
wyjściowy poszukiwań prawdy o Bogu. Determinizm całej przy-' 
rody kontrastuje z wolnością człowieka80. Omawiając problem 
człowieka, królewiecki filozof pozostaje nadal na stanowisku 
agnostycyzmu. Dlatego na terenie poznania teo:·etycznego pod
ważał oczywistość substancjalnego "ja" człowieka. "Jaźń nie 
jest niczym więcej jak tylko uczuciem istnienia", tzn. pojęciem 
nie znajdującym potwierdzenia w doświadczeniu87• Znamy je
dynie empiryczne ego człowieka, nie mając naukowej wiedzy 
o jego "ja" noumenalnym. Kant interesuje się człowiekiem jako 
bytem powołanym do realizacji dobra. W miejsce kartezjań-

82 Krytyka czystego rozumu, t. II, s. 2 1 3 ;  Krytyka praktycznego rozu-
mu, s. 230 - 231, 239. 

aa Die Religion innerhalb der Grenzen der biossen Vernunft, s. 3 - 7. 
84 Krytyka praktyczneg'J rozumu, s. 1 17. 

85 Tamże, s. 256. 
8' Uzasadnienie metafizyki moralno.�ci, Warszawa 1971, s. 3. 
57 Prolegomena . . . , s. 95 ; J. M o r e a u, Le Dieu des philosophes, 

s. 150 - 152. 
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skiego cogito pojawiło się ego volo. Wolność rówmez nie jest 
przedmiotem teoretycznego poznania, lecz fenomenem ujmowa
nym na płaszezyznie etycznego doświadczenia. Wolność to ratio 
essendi prawa moralnego, zaś to ostatnie jest ratio cognoscendi 
wolności88• Istnieje więc organiczne sprzężenie idei prawa mo
ralnego i wolności. Człowiek odczuwa wewnętrzny nakaz: czyń 
dobro bezinteresownie88• Pozwala to na uznanie, w formie jed
nego z postulatów rozumu praktycznego, wolności woli90• 

Kant, mówiąc o prawach etycznych, mocno uwypuklił auto
nomię człowieka. Motywował to tym, że człowiek jest celem sa
mym w sobie, a nigdy środkiem11• Wola Boża jest podstawą mo
ralności heteronomicznej, między innymi chrześcijańskiej91• Autor 
Krytyki praktycznego rozumu zrezygnował z teologicznej ekspli
kacji genezy moralności, tzn. nie poszukiwał Bog& jako ostatecz
nej podstawy norm etycznych. Był zwolennikiem rygoryzmu, 
postulując poczucie i miłość obowiązku jako zasadniczą intęn
cję działań człowieka93• Nawet miłość człowieka i Boga, w jego 
oczach, nie może uchodzić za podstawę życia moralnego. 

Istnienie Boga jest jednym z postulatów rozumu praktycz
nego. Kant, pomimo niewątpliwego rygoryzmu moralnego, me 
wykluczał powiązania moralnego dobra (obowiązku) ze szczę
ściem. Dlatego podjął polemikę z przedstawicielami starogrec
kiej filozofii04, zarzucając im wypaczoną lub jednostronną kon
cepcję dobra. Epikurejczycy słusznie łączyli dobro ze szczęściem, 
lecz błędnie za naczelny motyw ludzkiego działania uważali 
pragnienie szczęścia (czy wręcz przyjemności). Taka postawa 
jest egoistyczna, gdyż obowiązek należy spełnić dla niego sa
mego, bezint�resownie. Stoicy etyczne dobro błędnie utożsamili 
ze szczęściem: jest to postawa nierealna, gdyż wielu ludzi pra-

88 Krytyka praktycznego rozumu, s. 5. 
89 Uzasadnienie metafizyki moralności, s. 38 nn ; Krytyka praktycznegtJ 

rozumu, s. 53 - 55. 
so Krytyka praktycznego rozumu, s. 5 - 6, 212 - 215. 
91 Uzasadnienie metafizyki moralności, s. 60 - 62; Krytyka praktycznego 

rozumu, s. 57 nn. 
92 Uzasadnienie metafizyki moralności, s. 80 - 83. 
sa Krytyka praktycznego rozumu, s. 61, 136 - 139. 
sc Krytyka praktycznego rozumu, s. 203 - 204. 
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wych nie jest szczęśliwych. ąłuszna była jednak głoszona przez 
stoików teza, że moralna prawość (cnota) jest najwyższym do
brem człowieka. Dramatycznym rysem życia ludzkiego jest brak 
łączności między dobrem a szczęściem. Sprawiedliwość wymaga 
przełamania tego impasu, dlatego nieodzowne staje się postulo
wanie istnienia Boga. "A zatem najwyższe dobro jest w świecie 
[o tyle] możliwe, o ile przyjmie się naczelną przyczynę natury, 
która posiada przyczynowość odpowiadającą moralnemu uspo
sobieniu ( . . .  ) A zatem naczelną przyczyną natury, o ile trzeba 
ją założyć jako konieczną do najwyższego dobra, jest istota, któ
ra dzięki intelektowi i woli jest przyczyną [a więc i stwórcą] 
natury, tj. Bóg"9'. Harmonijne zespolenie dobra ze szczęściem 
jest możliwe jedynie dla Stwórcy świata. Tylko on jest w sta
nie wyrównać rachunki sprawiedliwości: nagrodzić wszelkie do
bro i ukarać zło. W ten sposób etyka prowadzi do uznania reli
gijnej prawdy o istnieniu Boga. Jedynie On może sprawić, że 
zrealizuje się nasza nadzieja uczestniczenia w wiekuistym 
szczęściu w tej mierze, w jakiej jesteśmy tego godniu. 

Etyka jest nie tylko podstawą teizmu, lecz można także mó
wić o etycznej teologii97• Etyka bogaci mianowicie pojęcie Boga 
związane z teologią transcendentalną. Ta ostatnia wskazywała 
na ontologiczne atrybuty Absolutu, związane z jego funkcją 
ontologiczną. Teologia etyczna wskazuje zarówno na ontologicz
ne, jak moralne właściwości Boga. Jeżeli Bóg ma spełniać "pra
wodawczą zwierzchność w moralnym królestwie celów", tj. 
wyegzekwować finalną sprawiedliwość, to winien mieć wiele 
właściwości tak bytowych, jak moralnych. Tak więc w Bogu 
należy widzieć istotę : wszechwiedzącą - znającą tak czyny, jak 
intencje człowieka, wszechmocną - zdolną do efektywnego kie
rowania światem, oraz sprawiedliwą i pełną dobroci. "W ten 
sposób teleologia moralna uzupełnia braki fizycznej i jako pierw
sza kładzie podstawy pod teologię"98• Enumerację atrybutów 
Bożych znajdujemy także w Krytyce praktycznego rozumu. 

95 Tamże, s. 202. 
96 Tamże, s. 209. 
97 "Etyko-teologia jest zatem zupełnie możliwa". Krytyka wladzy są

dzenia, s. 509. 
ua Tamże, s. 444. 
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Z ontologicznych przymiotów Kant wymienia następujące: 
wszechmoc, wszechwiedza i wszechobecność, zaś z atrybutów 
moralnych - dobroć, świętość, mądrość i sprawiedliwość. Cha
rakteryzując aksjologiczną funkcję Boga pisze: "Jest więc Bóg 
również świętym prawodawcą (i stwórcą), dobrotliwym władcą 
(i zachowawcą) oraz sprawiedliwym sędzią"99• Charakterystyczna 
jest korelacja bytowych i moralnych przymiotów Bożych, co 
wskazuje na organiczną więź ontologicznej i aksjologicznej 
funkcji bóstwa. 

Warto zwrócić uwagę na niektóre atrybuty Boże w rozu
mieniu myśliciela z Królewca. Jednym z paradoksów jego fi
lozofii j est fakt, że postulat autonomii etycznej człowieka łącz}:':l 
z heteronomiczną eksplikacją genezy moralnoścP00• Woli czło
wieka przyznał autonomię etyczn�, mimo to mówił o Bogu jako 

-najwyższym prawdawcy, Jego przykazaniach, wszechmocnej woli 
itp. Relację między wolą Bożą a wolą ludzką charakteryzował 
jako relację "prawzoru" do "natury odwzorowanej''101 . Bóg jest 
niedościgłym ideałem człowieka, dlatego w Biblii znajdujemy z::>-

, lecenie "świętymi bądźcie jako ojciec wasz niebieski jest 
święty"102. 

Kant, charakteryzując naturę Bożą, zwrócił uwagę na specy
fikę woli Bożej. Jest to wola doskonale autonomiczna i zarazem 
święta: nie ma' w niej interesowności, a nawet poczucia powin
ności. "Powinność jest tutaj nie na miejscu, ponieważ wola już 
sama z siebie jest z konieczności zgodna z prawem"101. Przed
miotem takiej woli jest tylko i wyłącznie dobro, gdyż Bóg j est 
w swej naturze dobrem najwyższym. Termin "dobro najwyższe" 
może być rozumiany dwojako: immanentnie i transcendentnie. 
Pierwsze znaczenie oznacza naturalną właściwość człowieka, dru
gie znaczenie odnosi się już do Boga1"4• On jest "samoistną do
skonałością"106. Idea Boga jako najwyższej doskonałości jest 

99 Krytyka praktycznego rozumu, s.  210. 
100 Por. Die Religion ... , s. 107 ; Krytyka praktycznego rozumu, s. 208. 
101 Krytyka praktycznego rozumu, s. 74. 
102 Die Religion ... , s. 70. 
1 03 Uzasadnienie metafizyki moralności, s. 40. Por. s. 77 - 78. 
J04 Krytyka praktycznego rozumu, s. 70 - 71 .  
105 Uzasadnienie metafizyki moralności, s. 81 .  
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transformacją idei dobra moralnego, uformowanego na podsta
wie etycznego doświadczenia człowieka100• Wyrażenie "Bóg jest 
najwyższą doskonałością" ma u Kanta sens dwojaki: ontologicz
ny i aksjologiczny. Skoro jest najbardziej doskonały, to j est peł
nią sprawiedliwości i świętości107• 

Ontologiczne i moralne atrybuty Boga pozwalają dojrze� 
Jego istotną funkcję aksjologiczną wobec człowieka. "Tylko otl 
moralnie doskonałej (świętej i dobrotliwej )  i zarazem też 
wszechmocnej woli możemy spodziewać siG najwyższego dobra, 
które na mocy prawa moralnego obowiązani jesteśmy uczynić 
przedmiotem naszych dążeń"108• Bóg inicjuje i aktywizuje całe 
życie moralne człowieka: jest jego ideałem, prawodawcą oraz 
ostatecznym celem. 

5. RELIGIJNY SENS IDEI BOGA 

Nowe aspekty do idei Boga wnosi kantowska koncepcja re
ligii. Jest ona głównym przedmiotem pracy Religia w granicach 

samego rozumu. Tytuł pracy trafnie sygna1izuje profil tej kon
cepcji: naturalizm i racjonalizm. Kant, wyczulony na problema
tykę moralną, istotę religii widział w reali2.acji etycznych obo
wiązków109. Religia nie jest wiedzą o tym, co Bóg dla nas uczy
nił, lecz czynem etycznym. Jej powołaniem jest doskonalenie 
mora1ne człowieka, dlatego różni się od polityki, nacjonalizmu 
itp. "Religia, rozumiana subiektyvv-nie, to poznanie wszystkich 
naszych obowiązków jako Bożego nakazu"110• Ostatni opis wska-
zuje, że filozof niemiecki religię łączył z ideą bóstwa, choć 
eksponował w niej zadania etycznem. Sądził zresz;tą, że moral
ność ze swej natury zawiera element sakralności. Ogniskowanie 

106 Tamże, s. 32 - 33. 
t07 Krytyka praktycznego rozumu, s. 199, 208. 
1os Krytyka praktycznego rozumu, s. 308. 
109 Die Religion ... , s. 138 - 140, 148. 
uo Tamże, s. 229. 
111 H. B o r o w s k i, (Kantowska filozofia religii, s. 83) nie tylko iden

tyfikuje religię z etyką, lecz pierwszą z nich zdaje się odrywać od faktu 
istnienia Boga. Takie pojmowanie religii było obce Kantowi. 

• 
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uwagi na innych celach religii może prowadzić do zagubienia 
się w "marzeniach teozoficznych"112• 

Choć zasadniczo Kant identyfikował religię z etyką, to jed
nak dostrzegał między nimi także różnice. Etyka jest nauką 
o moralnych obowiązkach człowieka, natomiast religia wno� 
element eschatologiczny. Daje ona człowiekowi nadzieję uczest
niczenia w wiecznym szczęściut18. Wiara w życie przyszłe, zwią
zane ze spotkaniem Boga, jest istotą religii. Religijna wiara jest 
więc bezsprzecznie transcendawaniem widzialnej rzeczywistości 
materialnej. Równocześnie jednak Kant wyraził przekonanie, ż� 
szczęście w niebie będzie dopełnieniem cnoty, a nie jej suro
gatem114. 

Kant, omawiając naturę życia religijnego, wskazał na różni:::e 
dzielące je od zabobonu. Ten ostatni jest zdominowany przez 
zewnętrzne, przesadne formy czci bóstwa, wobec którego czło
wiek czuje przede wszystkim strach115• Autentyczna religia jest 
oddawaniem Bogu chwały poprzez respektowanie Jego przyka
zań, tj. życie etyczne. Kant nie podważał sensu zewnętrznego 
kultu religijnego, lecz nie był również jego entuzjastą118• Wpły
wy Oświecenia zaznaczyły się w tym względzie jednoznacznie, 
inicjując proces desakralizacji w pojmowar1iu życia religijnego. 
Religia stawała się problemem prywatnym człowieka, sprowa
dzając się do walki ze złem, toczącej się w sercu człowieka. 

U myśliciela z Królewca zaznaczył się również wpływ dE'iz
mu, między innymi w ambiwalentnym stosunku do faktu Obja
wienia. Łączył je nie tylko z Biblią, lecz również z ludzkim umy
słem i doświadczeniem117• Uznawał istnienie sfery nadprzyrodzo
nej i łaski Bożej, lecz tę ostatnią rozumiał głównie jako mo
ralny wysiłek samego człowieka. Kant wyróżnił dwa typy re
ligii: jedne uznają priorytet kultu, inne -natomiast priorytet 

112 Krytyka praktycznego rozumu, s. 198. 
na Tamże, s. 209 ; Die Religion ... , s. 182, 228. 
11• Die Religion ... , s. 209. 
m Krytyka wladzy sądzenia, s. 161 - 162. 
116 Krytyka praktycznego rozumu, s. 211 - 212 ;  Die Religion .. . , s. 228 -

229 ; J. L. B r u  c h, La philosophie religieuse de Kant, Paris 1968, zwłaszcza 
s. 21 - 43. 

117 Die Religion ... , s. 162 - 163, 58, 120 - 121. 
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aktywności etycznej118• Sam sympatyzował oczywiście z tą osta
tnią formą życia religijnego. Sądził bowiem, że dominacja 
kultu może prowadzić do przekonania, że człowiek b�dzie zba
wiony bez osobistej przemiany moralnej - dlatego oczekuje 
pasywnie daru Bożego. Religie kultyczne wyrabiają postawę słu
zebną wobec bóstwa, natomiast religie etyczne wychowują ludzi 
do altruizmu. Kant rozróżniał jeszcze religie objawione i religie 
naturalne. Zaznaczył jednak, że oba typy religii nie są rozłączne. 
Religia może subiektywnie uchodzić za objawioną, a obiektyv.·nie 
być religią naturalną111• Dlatego można mówić o chrześcijań
stwie jako o religii naturalnej, religii rozumu itp. 

Przedmiotem religijnego kultu, identyfikowanego głównie 
z etyką, jest Bóg. Jest to rzecz bezdyskusyjna dla Immanuela 
Kanta. Bóg, widziany przez pryzmat życia religijnego, jest prze
de wszystkim tajemnicą120• Choć Jego natura nie jest znana, to 
jednak rozum praktyczny pozwala widzieć w Nim twórcę świa
ta i prawa moralnego, troskliwego opiekuna i zarazem sędziego. 
Skoro Bóg jest ustawodawcą etycznych norm, to niewątpliwie 
Jego atrybutem jest także świętość. Bóg Jest także osobowością 
nie w sensie fizyczno-materialnyn1, lecz moralnym121• Kant, mimo 
radykalnego agnos tycyzmu, jednoznacznie uznał personalny cha
rakter Boga. Dlatego oponował przeciw panteizmowi, który zjed
noczenie człowieka z bóstwem wyjaśniał w kategoriach aperso
nalnych122. Immanencja Boga w świecie (jest "wszystkim we 
wszystkim") nie jest równoznaczna z brakiem transcendencjP23• 

Religijna idea Boga w interpretacji Kanta wskazuje również._ 
na fenomen miłości. W tym wypadku myśliciel dystansuje si� od 
swej adogmatycznej postawy, nawiązując de· dogmatu trynitar
nego. Bóg jest miłością trzech Osób: Ojca - prawzoru wszelkiej 
miłości, Syna - miłości jednocząceJ się z ludżmi, oraz Ducha 
Swi�tego124• 

11a Tamże, s. 56 - 57, 127. 
119 Tamże, s. 171 - 175. 

120 Die Religion ... , s. 156. 
at Tamże, s. 159. 
m Krytyka praktycznego rozumu, s. 196. 
121 Die Religion .. . , s. 151. 
124 Tamże, s. 163. 

20 - Wieki o Bogu 



306 WIEKI O BOGU 

Traktat Religia w granicach samego rozumu, mimo trendu 
racjonalizacji i etycyzacji religii, wzmiankuje o fundamentalnych 
prawdach chrześcijaństwa. Kant, obok nauki trynitarnej, nawią
zywał również do dogmatów chrystologicznych. Oto jego ontolo
giczna charakterystyka Chrystusa125• W nim jest odwiecznie 
obecny Bóg; Jezus nie jest jedną z rzeczy stworzonych, lecz 

"jednorodzonym Synem" ; uczestniczył w dziele stwórczym 
świata. Chrystus jest odblaskiem wspaniałości Boga, w nim uko
chał Bóg świat i uczynił nas swymi dziel:mi. Kant nawiązuje 
również do dogmatu o wcieleniu, mówiąc o pojawieniu się Chry
stusa na ziemi oraz późniejszym jego powrocie do nieba. Autor 
uznaje dwoistość natury Chrystusa: Bożej i ludzkiej, widząc 
w Nim rękojmię zasadności wiary w życie wieczne. 

Kant bezsprzecznie uznawał podstawowe prawdy chrześcijal'l
skiej teologii: troistość Osób Bożych oraz boskość Chrystusa. 
Ten ostatni był dla niego nie apersonalnym uosobieniem ogólno
ludzkiego dobra, lecz historycznym człowiekiem i Synem Bożym. 
Z osobą Chrystusa łączy się Kościół. Kant cenił chrześcijaństwo 
jako religię uniwersalną, różną i doskonalszą od religii o profilu 
nacjonalistycznym (zaliczał do nich judaizm)118• W ocenie insty
tucjonalnego oblicza chrześcijaństwa był jednak krytyczny i są
dził, że widzialny Kościół jest tylko aproksymacją niewidzial
negd27. 

6. UWAGI KOŃCOWE 

Niejednokrotnie lansuje się opinię, że w końcowym etapie 
życia Kant nie uznawał już realnego istnienia Boga, widząc 
w Nim jedynie obiektywizację ludzkiego imperatywu moralnego. 
Lektura jego dzieł wydanych pośmiertnie nie uzasadnia takiej 
opinii. W zasadzie podtrzymał on swoje dotychczasowe poglądy, 
choć zmienił nieco styl wypowiedzi. 

12s Tamże, s. 63 - 64. 
10' I .  K a n  t, Das Ende aller Dinge, w: Samtliche Werke. Bd. VI. Die 

kleinerem Schriften zur Ethik und Religionsphilosophie, Leipzig 1913, 
s. 169 - 171.  

121 Die Re ligion ... , s. 136 - 138. 
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Niemiecki myśliciel z Królewca dalej twierdził, że nie mamy 
ani intuicyjnego, ani naukowego poznania Boga. Nie jest rów
nież zasadne wnioskowanie o realnym istnieniu Boga z pojęcia 
bytu najdoskonalszego128• Jest to powtórzenie poglądów wypo
wiedzianych w Krytyce teoretycznego 1·ozvmu. Op·us Postumum 
zawiera również elementy typowe dla Krytyki praktycznego ro
zumu, choć mocniej zaznaczona została bezpośredniość przejścia 
od świadomości norm moralnych do wia1 y w Boga. Niektóre 
jednak z tego okresu wypowiedzi, wyrwane z kontekstu, mogą 
budzić wątpliwości odnośnie do poglądów Kanta na temat real
ności Absolutu. Twierdził np., że pojęcie Boga j est pojęciem obo
wiązków moralnych nałożonych człowiekowi z zewnątrz129• Tego 
rodzaju sformułowania mogą sugerować, że termin "Bóg" jest 
subiektywną projekcją świadomości moralnej człowieka. Chociaż 
autor Krytyk wyakcentował autonomię ludzkiej woli, to jednak 
nigdy nie zdezawuował swego teizmu. Czasem nawet wprost 
podkreślał wewnętrzną więż świadomości etycznej i religijnej130• 
Istnieją również wypowiedzi, które wydaJą się rewaloryzować 
argument ontologiczny. Kant stwierdza mianowicie, że idea 
Boga jest zarazem wiarą w Jego istnienie oraz osobowość, idea 
Boga jest postulatem Jego realności itp.131 Sugerował nawet, że 
spełnianie moralnych obowiązków - inspirowanych przez reli
gię - jest dowodem realności i jedyności Boga182• Cytowane sądy 
nie są równoznaczne z uznaniem możliwości formułowania na
ukowych argumentów za teizmem, gdyż autor miał na uwadze 
jedynie subiektywne przekonania względnie postulaty człowie
ka. Ostatecznie można wnioskować, że Opus Postumum Kanta 
nie zawiera istotnej zmiany poglądów w zakresie problematyki 
Boga. 

Podsumowując dotychczasowe rozważania należy ustosunko
wać się do wysuwanych czasem sugestii o ateizmie względnie 
panteizmie Kanta. Ateistyczna interpretacja niemieckiego myśli-

128 Opus Postumum, w :  Gesrunmełte Schriften. Bd. I - XXII, Berlin 
1902 - 1942, Bd. 21, s. 33. 

m Tamże, s. 15 ; Bd. 22, s. 64. 
tao Bd. 22, s. 104. 
m Tamże, s. 62, 109. 
132 Tamże, s. 111 .  
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ciela nie zawsze jest formułowana w sposób jednoznaczny: czy 
chodzi bowiem o osobiste jego poglądy, czy też konsekwencJ2 
głoszonych przezeń tez filozoficznych?111 Osobiste poglądy autora 
zostały jednoznacznie wyrażone m.in. w zakończeniu Krytyki 
czystego rozumu: "Wierzę mocno w Boga"m. Nie jest to tylko 
mniemanie czy wiara w sensie praktycznym, ale wiara "doktry
nalna". Chodzi więc bezsprzecznie o realne istnienie "mądrego 
5twórcy świata", "najwyższej inteligencji", tj. Boga. O Jego 
ubecności świadczą, zdaniem Kanta, "niebo gwiaździste" i "su
mienie moralne". Kant nigdy nie uważał siebie za ateistę. Trud
no również imputować mu kryptoateizm, rozumiany jako doktry
nalna konsekwencja jego przekonań filozoficznych. Agnostycyzm, 
wbrew lansowanym czasem uproszczeniom, nie jest nigdy rów
noznaczny z ateizmem. Pierwszy z nich bowiem przeczy możli
wości racjonalnych uzasadnień tak istnienia, jak nieistnienia 
Boga, drugi natomiast jest deklaracją absencji bóstwa. Agnosty
cyzm może oczywiście prowadzić do ateizmu, lecz doktrynalnie 
jest różny od niego. 

Istnieje rówmez panteistyczna interpretacja Immanuela 
Kanta: bądź to wczesnych jego pism, bądź pism okresu krytycz
nego1111. Również taka eksplikacja niemieckiego myśliciela jawnie 
odbiega od jego wypowiedzi. Wielokrotnie polemizował on z róż
nymi formami panteizmu: orientalnym, spinozjańskim, emana
cjonizmem itp.118. Pod ich adresem podnosił wiele zarzutów: 
braku wyjaśniania celowości struktur świata, absorpcji osoby 
ludzkiej przez bóstwo, deprecjonowania roli świadomości etyc�
nej i miłości. Niemiecki myśliciel dystansował się także od sta
roperskiego dualizmu137• To wszystko świadczy, że uznał zarówno 

113 H. B o r o w s k i  (Kantowska filozofia religii, s. 44, 74 - 79, 162) do
strzega u Kanta ateizm, ro wynika m.in. z pomieszania radykalnego agno
stycyzmu z ateizmem. 

134 Krytyka czystego rozumu, t. II, s. 571. Por. S. Von H o r s t, Kant 
und die Religion, "Kant-Studien" 29 (1920), s. 207 - 232. 

115 K. F i s c h e r, lmmanuel Kant und seine Lehre, Heidelberg 
1898 - 1899, s. 230 ; F. P a u l s e n, l. Kant i jego nauka, Warszawa 1902, 
s. 261 ; H. S c h m a l e n b a c h, Kants Religion, Berlin 1929, s. 30 nn. 

136 H. B o r o w s k i, dz. cyt., s. 44. 
137 Krytyka wladzy sądzenia, s. 364, 436 ; I. K a n  t, Das Ende aller 

Dinge, w: Samtliche Werke, Bd. VI, s. 159, 167. 
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personalny jak i transcendentny wymiar Boga. Oczywiście Kant 
nie był nazbyt dbały o doktrynalną ortodoksję wobec myśli 
chrześcijańskiej, lecz tak ateistyczna, jak panteistyczna interpre
tacje jego pism są bezzasadne. 

Wpływ Kanta na filozofię nowożytną i współczesną jest nie
zmiernie znaczący. W XIX wieku pojawił się prężny nurt neo
kantyzmu, przez wielu oceniany jako zdrada autentycznej myśli 
Kanta. Myśliciel ten wywarł wpływ również na idealizm nie
miecki, w którym epistemologia kształtowała metafizykę idea
lizmu. Antynomie kantowskie w systemie heglowskim uległy 
transformacji, przyczyniając się do powstania dialektycznej kon
cepcji bytu. Myśliciel z Królewca zaważył także w dziedzinie 
filozofii Boga i filozofii religii. Przeciwstawił się racjonalizmowi 
Kartezjusza i Leibniza, co w dużej mierze było uzasadnione. 
Znajdował się jednak pod wpływem sensualizmu Hume'a, w wy
niku czego zrezygnował z klasycznej metafizyki na rzecz nowej, 
stojącej w połowie drogi między idealistycznym subiektywizmem 
a empiryzującym scjentyzmem. Kantowska filozofia Boga, mimo 
radykalnego agnostycyzmu, nie wykluczała możliwości sformu
łowania idei Absolutu. Jest ona dość bogata, wskazuje bowiem na 
różnorodne aspekty i funkcje idei Boga: ontologiczne, aksjolo
giczne i religijne. Choć wiele elementów w tej koncepcji j est 
dyskusyjnych, to jednak słuszne jest wyjście poza ramy samej 
ontologii. 

Filozoficzna myśl kantowska, mimo jej genialności, budzi 
wiele zastrzeżeń188• Kontrowersyjna jest między innymi prepo:n
deracja epistemologii na niekorzyść ontologii. Zbyt wiele przy
pisał autor Krytyk poznaniu zmysłowemu uznając m.in. kate
gorie czasu i przestrzeni za subiektywne twory, co związane 
było z wpływem empiryzmu humeowskiego. Również przesadnie 
akcentował rolę intelektu, którego zadaniem nie jest konstytuo
wanie rzeczywistości, ale jej odczytywanie. Istotną rolę w filo
zofii Kanta spełnia rozgraniczenie rozumu teoretycznego i rozu-

lJ8 Oceny filozofii I. Kanta dokonują m.in. : K. J a  s p e r  s, Plato. Au
gustin, Kant, Miinchen 1957, s. 226 n n ;  366 - 392 ; G. T h o m a s, Religious 
Philosophies of the West, s. 241 - 246 ; H. K ii n g, Does God exist? 
s. 543 - 550. 
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mu praktycznego. Samo rozróżnienie, jak było wyzeJ powie
dziane, znane było Arystotelesowi. Niemiecki filozof wprowadził 
istotne zmiany: zawęził zakres rozumu teoretycznego do sfery 
zjawiskowej, izolował oba typy poznania, a nawet je przeciwsta
wiał. Dyskusyjnym założeniem kantowskiej epistemologii był 
radykalny empiryzm, wskutek czego doświadczenie zmysłowe 
uznane zostało za jedynie naukowy argument. "Być dowiedzio
nym" oznaczało dlatego być uchwytnym przez percepcję zmysło
wą. Założenia empiryzmu i racjonalizmu doprowadziły do swo
istego fizykalizmu, w wyniku czego zabrakło miejsca dla meta
fizyki egzystencji bytu. W kantowskiej epistemologii rysują się 
także wyraźne niekonsekwencje: z jednej strony mówi się o do
niosłości doświadczenia zmysłowego, z drugiej zaś wyraźna jest 
psychologizacja i subiektywizacja, np. zasady przyczynowośc.:i. 
Nie jest jasne: co stanowi czynnik decydujący - przedmiot czy 
podmiot? Również skrajnie epistemologiczne "nachylenie" kan
tyzmu jest kontrowersyjne. Teza "najważniejsze w człowieku 
jest poznanie" nie jest ani sądem analitycznym, ani przedmiotem 
doświadczenia, ale systemowym założeniem. 

Charakteryzując ontologię Immanuela Kanta należy wspo
mnieć o dwu przynajmniej sprawach. Pierwszą z nich jest roz
graniczenie dwu sfer rzeczywistości: fenomenów i noumenów. 
Chociaż profesor uniwersytetu w Królewcu podważał poznawal
ność substancji, to w gruncie rzeczy powyższe rozgraniczenie na
wiązuje do perypatetyckiej teorii substancji i przypadłości. 
Noumen jest odpowiednikiem bytu substancjalnego, fenomeny 
odpowiednikiem bytu akcydentalnego. Jedynie te ostatnie są 
poznawalne, co w decydujący sposób zaważyło na krytycznej oce
nie klasycznej metafizyki. Postawa agnostycyzmu nie przeszko
dziła jednak Kantowi uznać istnienie "rzeczy w sobie", a także 
ich częściową poznawalność przez sferę zjawisk. Jeżeli jednak 
poznajemy wyłącznie zjawiska, to skąd wiemy o istnieniu nou
menów? Co uzasadnia przyjęcie korelacji, tak ontologicznej, jak 
epistemologicznej między obu wspomnianymi sferami? Właści
wie trudno mówić o naukowej wiedzy odnośnie do sfery noume
nalnej, Kant w nią właściwie wierzył. 

Drugim niejasnym el ementem kantowskiej ontologii była in
terpretacja zasady przyczynowości. Zasadniczo pryncypium to 
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zostało zinterpretowane jako subiektywny postulat rozumu ludz
kiego, mający zastosowanie wyłącznie na terenie świata zja
wisk. Równocześnie jednak, wyjaśniając powstanie fenomenów, 
odwołał się do noumenów jako ich ontycznej przyczyny. Ta 
ambiwalentna koncepcja przyczynowości wzajemnie się podwa
ża. Zresztą wydaje się również, że subiektywna interpretacja re
lacji kauzalnej nie jest zasadna na bazie agnC'stycyzmu. Każde 
bowiem rozstrzygnięcie problemu przyczynowości, tak pozytyw
ne jak negatywne, koliduje z założeniami agnostycyzmu. 

Epistemologiczne i ontologiczne założenia filozofii Kanta rzu
towały oczywiście na terenie problematyki Boga i religii. Subiek
tywistyczny idealizm sprawił, że Kant nie traktował istnienia 
jako orzecznika. Choć odróżniał istnienie logiczne i realne, to 
jednak to ostatnie nie było dla niego punktem wyjścia poszuki
wań dawcy bytu. Zaciążyła fizykalistyczna optyka rzeczywisto
ści. Kant oddziedziczył humeowski empiryzm, na bazie którego 
filozofia Boga nie jest możliwa180• Fakt ten tłumaczy analiz�' 
zawarte w Krytyce czystego rozumu. Praca Krytyka praktycz
nego rozumu, rezygnując z ambicji rozpoznania prawdy o bycie, 
odwołuje się do wymogów praktyki życia. W ten sposób nastą
piła deprecjacja prawdy na rzecz użyteczności. 

Kantowska filozofia Boga jest kontynuacją myśli humeow
skiej, dlatego oba nurty mają podobne mankamenty: skrajny 
empiryzm, psychologizm, deprecjonowanie dorobku klasycznej 
metafizyki. Wspólnym rysem obu myślicieli jest także uznanie. 
w ograniczonym stopniu, waloru argumentu teleologicznego. 
Dlatego autor Krytyk uznał istnienie najwyższego Intelektu jako 
archetypu, choć status epistemologiczny tego stanowiska (postu
lat czy prawda naukowo stwierdzona?) jest niejasny. 

Przedmiotem uwagi była głównie idea Boga. W okresie przed
krytycznym przyjął nową wersję dowodu ontologicznego, widząc 
w Bogu podstawę wszelkich możliwości. Argument ten w inter
pretacji kantowskiej zawiera poważne mankamenty140• U jego 
podstaw kryje się założenie, że wewnętrzna możliwość jest rów
noznaczna z realnym istnieniem bytu. Kant posługuje się rów-

1:19 J. C o l l i n s, God in Modern Philosophy, s. 172 nn. 
t4o Tamże, s. 172. 
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nież tezą "możliwość opiera się na realnym bycie", przyjętą aprio
rycznie. Racjonalizm i aprioryzm charakteryzują również ideę 
Boga opartą na zreinterpretowanym dowodzie ontologicznym. 

W okresie krytycznym postawa doktrynalna Kanta była prze
pojona obawą przed zdeformowanym obrazem Boga, opartym na 
antropomorfizacji. Dlatego odwołał się, ukazując różnorodną 
funkcję idei Absolutu, do analogii. Teoria analogii pełni istotną 
rolę w nurcie filozofii parypatetyckiej. Analiza idei Boga prze
prowadzona przez profesora z Królewca jest bogata, w pewnych 
aspektach słuszna, inspiratywna i godna zainteresowania. Autor 
Krytyk wyczuwał nieodzowność Boga w wielu płaszczyznach: 
ontologicznej, aksjologicznej i religijnej. Bóg jawił mu się jako 
Praprzyczyna świata, Byt Konieczny i najwyższy Intelekt. 
W porządku aksjologicznym, Kant widział w Bogu przede wszyst
kim Tego, kto zrealizuje sprawiedliwość - wynagrodzi dobro 
i usunie zło. Jest to wtórna funkcja Boga, a nawet instrumenta
lizacja teizmu. Chociaż Kant dostrzegł element miłości w naturze 
Bożej, to jednak nie wyeksponował jej ani w idei Boga, ani 
w swej koncepcji życia religijnego. 
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C z ę ś ć  c z w a r t a : 

WSP6ŁCZESNOŚĆ O BOGU 





XII. G.W.F. HEGEL: TEORIA SAMOSTWARZAJĄCEGO SIĘ 
ABSOLUTU1 

Przełom wieku XVIII i XIX dla europeJskiej i światowej 
myśli filozoficznej miał istotne znaczenie. Pojawiają się wówczas 
pisma J.F. Fichtego, F.W. Schellinga, G.W.F. Hegla i A. Scho
penhauera, które wyznaczyły tory myśli ludzkiej na całe dekady 
i stulecia. Ich wpływ, najczęściej pośredni, trwa dotąd. Z wymie
nionych myślicieli najbardziej wpływowy okazał się Georg Wil
helm Friedrich Hegel (1770 - 1831),  stanowiący istotne ogniwo 
w dziejach koncepcji bóstwa2• W nim ześrodkowały się idee wie
lu myślicieli starożytnych i nowożytnych, równocześnie zaś 
w kręgu jego wpływów znajdują się współczesne dynamiczne 
nurty filozoficzne: fenomenologia, egzystencjalizm, marksizm, 
filozofia analityczna, pragmatyzm i instrumentalizm oraz niektó
re odłamy teologii chrześcijańskiej (protestanckiej i katolickiejt 

l. ABSOLUT - IDEĄ, REALNOSCIĄ, SUBSTANCJĄ, DUCHEM 

Hegel, pomimo szerokiego wachlarza omawianej problematy
ki, swą uwagę zogniskował na idei Boga. Inne zagadnienia filozo
ficzne są marginalne wobec tego problemu, dlatego są zrozumiałe 
dopiero w jego kontekście. Jego teoria Absolutu jest próbą inte
gracji teorii filozoficznych wielu nurtów. Myśliciel widział 
w Bogu platońską ideę, arystotelesowski najwyższy umysł, spi-

1 Rozdział jest przeredagowaną wersją rozdziałów V i VI pracy pt. 
Koncepcja Absolutu w pismach Hegla, Lublin (w druku). 

1 R. K r o  n e r, The Year 1800 in the Devel.opment of German Idealism, 
"The Review of Metaphysics" l (1948), s. l - 31 .  Por. I. D'H o n d t, Hegel 
en son temps, Paris 1968. 

3 Z teologów katolickich nawiązuje do Hegla między innymi H. K ii n g 
(Menschenwerdung Gottes. Eine Einfiihrung in Hegels Theologisches Denken 
als Prolegomena zu einer kiinftigen Christologie. Freiburg-Wien 1970). 
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nozjańską substancję tożsamą z kosmosem, kantowsko-fichteań
sko-schelligiańską dialektykę sprzeczności, leibnicjańską mona
dę. Niejednokrotnie korzystał również z myśli chrześcijańskiej ,  
włączając do natury Bożej motyw miłości. Heglowska koncepcja 
Absolutu nie jest jednak znaczeniową zbitką pojęć zapożyczonych 
z różnych nurtów umysłowych, lecz próbą zrekonstruowania 
nowej koncepcji Boga. 

W języku heglowskim Bóg, zwany także Absolutem lub bó
stwem, jest przede wszystkim ideą. Ten aspekt stanowi pierwot
ną formę bytowania absolutnego logosu. Rodowód filozoficzny tej 
koncepcji jest platoński, lecz Hegel dystansował się do pewnego 
�topnia od starogreckiego myśliciela. Platon idee uważał za byty 
ogólne (powszechniki), autor niemiecki rozróżniJ bardziej i mniej 
abstrakcyjne ujmowanie idei absolutnej4• Abstrakcyjny profil 
posiada idea absolutna na pierwszym etapie, tj. przed momentem 
jej "uzewnętrznienia" w przyrodzie i świecie człowieka. Dzięki 
nim właśnie absolutna idea nabiera pełnej realności, podobnie 
jak rodzaj urzeczywistnia się dzięki konkretnym bytom indy
widualnym5. W tej interpretacji idea jest czymś w rodzaju ga
tunku (eidos), w którym partycypują wszystkie byty jednost
kowe. 

Hegel, identyfikując Absolut z ideą, nie utożsamił go z bez
treściową abstrakcją, fikcją czy tworem fantazji. Odrzucił 
również tradycyjną koncepcję idei (pojęcia) jako umysłowego 
wyniku procesu abstrakcji, idea była dla niego właśnie synoni
mem realności8• Pojęcie i byt stanowią dwa momenty tej samej 
rzeczywistości, (dlatego bóstwo - jako idea - jest zarazem "naj
bardziej realną istotąm. "Absolut jest bytem [realnym)"8• Jest 
on istotą wszelkiej realności, bytem najbardziej rzeczywistym, 
pozbawionym jakichkolwiek ograniczeń'. 

4 Diese Idee (das Absolute, Gott) kann mehr oder weniger abstract sein. 
H e g e l, Enzyklopiidie der philosophischen Wissenschajten im GrundTisse 
§ 12, Hamburg 1959, s. 45. 

5 H e g e l, Wykłady o estetyce, Warszawa 1964, t. I, s. 237 - 238. 
6 Tamże, s. 178, 194. 
7 Enzyklopiidie ... § 49, s. 74. 
a Das AbsoZute ist das Sein. Enzyklopiidie . . .  § 86, s. 106. 
9 Gott nur das Reale in aller Realitiit, das Allerrealste sei. Tamże. 



SAMOSTWARZAJĄCY SIĘ ABSOLUT 3 1 9  

W heglowskiej koncepcji Absolutu uwidacznia się rówmez 
wpływ metafizyki Barucha Spinozy. Bytowość i substancjalność 
przypisał on wyłącznie Bogu, traktując wszystko inne jako mo
dyfikacje absolutnej jedynej substancji. Widzialny, skończony 
świat uznany został za przejaw substancji nieskończonej. U Hegla 
również znajdujemy podobne stwierdzenia: "Bóg jest absolutną 
substancją, jedynie prawdziwą rzeczywistością. Wszystko inne, 
co jest realne, nie jest realne dla siebie, nie posiada żadnej włas
nej egzystencji, jedyną absolutną rzeczywistością jest sam Bóg, 
który jest absolutną substancją"10• Była to jednoznaczna konty
nuacja monistycznej wizji rzeczywistości, w której substancjalne 
istnienie zostało zarezerwowane dla Boga. Hegel odcina się jed
nak od akosmizmu Spinozy, dlatego bardziej dowartościował 
realność widzialnego świata - uznając go za etap rozwojowy 
absolutnego ducha. W ten sposób natura bóstwa była rozumiana 
bardziej dynamicznie. 

Inną korekturą spinozjańskiego panteizmu było stwierdzenie, 
że Bóg - będąc substancją - jest myślącym podmiotem. Hegel, 
stając na gruncie metafizyki idealizmu, negatywnie ustosunkował 
się do tendencji naturalistyczno-materialistycznych pojawiają
cych się u Spinozy11• "Spinozyzm - pisał w Nauce logiki - jest 
pod tym względem filozofią wadliwą ( ... ) .  Substancja jest wpraw
dzie absolutną jednością myślenia i bytu, czyli rozciągłości, 
i zawiera wobec tego w sobie również samo myślenie, ale zawiera 
je ona tylko w jego jedności z rozciągłościąmt. Hegel zarzucił 
Spinozie zredukowanie fenomenów myślenia i duchowości do roli 
atrybutu substancji absolutnej. Sam był rzecznikiem innej kon
cepcji: Bóg w swej wewnętrznej naturze jest przede wszystkim 
ideą - myślą, dzięki czemu jest także realnym bytem i ogar
niającą wszystko substancją. Duchowość idei absolutnej nie po
siada więc charakteru atrybutywnego czy akcydentalnego, lecz 

10 H e g e l, Vorlesungen u ber die Philosophie der Religion, Sumtliche 
Werke, hrsg. von H. Glockner, Stuttgart 1928, t. XVI, s. 106. Por. P. H e n
r i c i, Hegel und Blondel, Miinchen 1958, s. 131 - 143. 

11 H e g e l, Nauka logiki, Warszawa 1967, t. I, s. 143 ; Enzyklopii.die ... 
§ 76, s. 100 ;  J. C o 1 1  i n s, God in Modern Philosophy, Chicago 1959, 
s. 210 - 215. 

12 Nauka logiki, Warszawa 1968, t. II, s. 271. 
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stanowi pierwotny i wewnętrzny element natury Bożej. Hegel 
wypominał również holenderskiemu myślicielowi, że w jego 
teorii absolutnej substancji brak jest "zasady osobowości" w kon
sekwencji czego "poznanie jest tu refleksją zewnętrzną''18• Re
waloryzacja elementu duchowości w naturze Absolutu nie zaw
sze była konsekwentna u Hegla, dlatego polemizując ze Spino
zą - niejednokrotnie mu ulegał. W Fenomenologii ducha znaj
dujemy np. stwierdzenie, że materia i duch są w gruncie rzeczy 
tą samą rzeczywistością, stanowiąc dwa aspekty absolutnego 
bytu14• 

Absolutna idea w interpretacji Hegla jest bytem duchowym, 
"Bóg jest duchem, absolutnym duchem, wiekuistym prostym"15• 
Jego właściwościami są: idealność, subiektywność i ogólność. 
Charakterystyka ta odnosi się prawdopodobnie do Absolutu-idei. 
Jej "manifestacją" jest przyroda i duch ludzki, w których doj
rzewa samoświadomość absolutnej idei. "Istotą, która ma byt 
sama w sobie i dla siebie, i zarazem jest dla siebie rzeczywista 
jako świadomość i wyobraża sob1e siebie sama - istotą taką 
jest duch"16• Bóstwo, jako byt duchowy, jest przedmiotem i pod
miotem świadomości. Dlatego jest bytem-w-sobie i bytem-dla
-siebie. Tylko byt duchowy jest zdolny do autorefleksji, uświa
damiając sobie własne istnienie. Absolutna idea jest duchem 

"kompletnym", duch jednostkowego człowie>ka "spada do pozio
mu niepozornego momentu•m. Substancjalno-bytowe istnienie 
przysługuje więc tylko bóstwu. 

Heglowska koncepcja Boga jako podmiotu myślącego i bytu 
duchowego ukonstytuowała się pod wpływem Anaksagorasa, 
Arystotelesa, Kartezjusza i myśli chrześcijańskiej. Dwaj pierwsi 
myśliciele przyczynili się do powstania teologicznego trendu fi
lozofii europejskiej. Anaksagoras myślący nous uznał za praza
saclę całej rzeczywistości18• Arystoteles określił bóstwo jako 

13 Tamże, s. 272. 
14 Fenomenologia ducha, Warszawa 1965, t. II, s. 171 - 172. 
11 Vorlesungen ii ber die Philosophie der Religion, Glockner, t. XV, 

s. 106. 
1s Fenomenologia ducha, t. II, s. 4. 
17 Dz. cyt., Warszawa 1963, t. I, s.  39. 
1s Nauka logiki, t. I,  s. 43. 
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noesis noeseos, przypisując mu funkcję porządkująco-finalistycz
ną. Hegel w końcowej części dzieła Enzyklopiidie der philo
sophischen Wissenschaften zacytował obszerny fragment Meta
fizyki Stagiryty zawierający charakterystykę Absolutu jako naj
wyższego intelektu, zdolnego do samooglądu i. posiadacza życia 
duchowego18• Nie poprzestał zresztą na odsyłaczu, lecz w sposób 
pokrewny charakteryzował Absolut. Nazwał go "duchem, który 
myśli"20; "formą i refleksją"21, rozumnym duchem kierujc:_cym 
�wiatem22• Absolut heglowski to absolutna tożsamość, w której 
nie ma różnicy między podmiotem i przedmiotem, bytem i my
ślą21. 

W heglowskiej charakterystyce bóstwa kluczowe znaczenie 
odgrywało pojęcie duchowości. W tej interpretacji "Absolut jest 
duchem, jest to najlepsza definicja Absolutu"24• Afirmacja du
chowej natury Boga różni Hegla od materializmu, ateizmu i na
turalistycznego panteizmu Spinozy. Wydaje się, że również wpływ 
chrześcijaństwa zaważył na trwałej koniunkcji pojęć Absolutu 
i ducha. Odbiega jednak od chrześcijańskiego personalizmu kon
cepcja duchowości Boga niemieckiego idealisty. Sądził on, że 
religie - łącznie z chrześcijaństwem - posługują się imagina
tywną koncepcją bytu duchowego, a więc stosunkowo prymityw
ną. Zadanie swej filozofii widział mi�dzy innymi we właściwym 
wyjaśnianiu natury bytu duchowego. Tradycyjnej koncepcji du
cha zarzucał abstrakcjonizm, związany z izolowaniem bytu du
chowego i bytu materialnego. W interpretacji heglowskiej Abso
lut jest duchem jako "wszechrealność", jako rozum dokonujący 
eksterioryzacji samego siebie w przyrodzie i człowieku25• Ducho
wość nie j est wyłącznie atrybutem Absolutu-idei, lecz także 
Absolutu samorozwijającego się w widzialnym świecie ludzkim 

u Enzyklopiidie .. . , s.  463. 
20 VoTlesungen ii.beT die Philosophie deT Religion, Glockner, t. X VI, 

s. 225. 
21 Nauka logiki, t. II, s. 261. 
2' VoTlesungen iLbeT die Philosophie deT Religion, Glockner, t. XV, 

s. 50. 
23 Tamże, s. 218. Por. Fenomenologia ducha, t. II, s. 389. 
24 Enzyklopiidie . .. § 384, s. 314. 
2s Fenomenologia ducha, t. II, s. 62. 

21 - Wieki o Bogu 
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i pozaludzkim. W ten sposób nastąpiła dyzjunkcja kategorii du
chowości i osoby (ściśle powic:zanych w klasycznym rozumieniu 
pojęcia osoby). 

Absolut w rozumieniu Hegla jest "nieprzemijającym życiem", 
posiadaczem życia związanego ze sferą poznania, świadomości 
i etycznego działania"•. Życie bóstwa jest trójfazowe: pojęciowe, 
naturalne i duchowe. Jest procesem, tworzeniem i samotworze
niem się, przemianą. Zawiera etapy afirmacji i negacji, elemen
ty radości i cierpienia. Wyrazem życia duchowego Boga jest to, 
że j est on "świadomą siebie prawdą i wszechprawdą"27• Prawda 
ta jest rozpoznawalna, na różnych stopniach i przy użyciu od
miennych metod, w sztuce, religii i filozofii. 

Wyrazem życia duchowego Absolutu jest fakt, iż jest on 
"uznawaniem siebie w miłości"28• Jest to motyw inspiracji chrze
ścijańskiej .  W przekonaniu Hegla Bóg, posiadacz umysłowego 
życia, jest miłością. Miłość należy do trwałej natury Absolutu. 
, .Życie Boga i boskie poznanie - czytamy w Fenomenologii 
ducha - można więc ostatecznie określić jako grę miłości ze 
sobą samą. Idea ta spada jednak do poziomu czegoś budujące�o. 
a nawet wręcz ckliwego, jeśli brak w niej powagi, bólu, cierpli
wości i pracy negatywnej. Tak ujęte życie Boga jest wprawdzie 
�amo w sobie niezmącone równością i jednością ze sobą samym, 
którą niewiele obchodzi zarówno innebyt i wyobcowanie. jak 
i przezwyciężenie tego wyobcowania"18• Zacytowana wypowiedź 
na!eży do najpiękniejszych, jakie można odnaleźć u referowa
nego myśliciela. Zwraca uwagę łączenie idei miłości Boga z ideą 
cierpienia, co wnosi w koncepcję bóstwa element paradoksu 
i bytowego napięcia. Niewątpliwie sugestia powyższa łąrzy się 
z teorią panteizmu, w myśl której Absolut utożsamiony został 
�ubstancjalnie ze światem widzialnym zawierającym elementy 
negatywne: bólu, smutku, walki itp. Można �ednak interpreto
wać Hegla w sensie psychologiczno-aksjologicznym i religijnym, 
mianowicie jako reminiscencję wcielenia i męki Chrystusa. Tra-

26 Nauka logiki, t. II, s. 771. 
27 Tamże. 

28 Fenomenol'gi.a ducha, t. II, s. 379. 
19 Dz. cyt., t. I, s. 27. 
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dycyjna teologia scholastyczna akcentowała niecierpiętliwość 
Boga, ostatnio jednak coraz częściej mówi się o "Bogu, który 
przeszedł przez mękę"80• W ten sposób miłość Boga nie jest ego
centryczna, lecz nakierowana jest ku stworzeniom uwikłanym 
w cierpieniu. 

2. DIALEKTYKA AUTOKREACJI ABSOLUTNEGO DUCHA 

Hegel, charakteryzując naturę Absolutu, ustawicznie akcen
tował jej dynamiczny charakter. Absolut nie jest bytem sta
tycznym, lecz jest "powstawaniem, zmianą, zapośredniczeniem 
z innymi" bytamP1• Bóg jest "podmiotem", czego zdawał się nie 
dostrzegać wystarczająco Spinoza. Lecz i ta nazwa nie oddaje 
w pełni natury bóstwa, ujmując go "jako punkt nieruchomy, 
gdy tymczasem rzeczywistością [jego) jest ruch własny"31• Abso
Jut to "ruch rozwijania", "uzewnętrznianie", "absolutne manife
stowanie siebie dla siebie samego"11• W tej interpretacji Bóg nie 
jest rzeczywistością statyczną i ontologicznie zfinalizowaną, lecz 
realnością podlegającą przekształceniom i rozwojowi. Zastrzeże
nia, jakie Hegel kieruje pod adresem Spinozy i Leibniza, doty
czą m.in. statycznego pojmowania natury Absolutu14• Holen
derski myśliciel rozróżniał Absolut i jego atrybuty, lecz ich wza
jemną relację nie pojmował w sposób dialektyczno-dynamiczny. 
Leibnicjańska teoria monad, choć uznaje fakt przemian Abso
lutu, to traktuje je jako aktywność czysto immanentną. W pan
logizmie Hegla idea absolutna, podlegając immanentnym proce
som samorozwoju, jest zarazem inicjatorem rozwoju całej rze
czywistości. 

Węzłowym problemem jest sposób rozumienia tej aktywności, 
jaka należy do wewnętrznej natury Absolutu. Czy chodzi wy-

30 Jest to wyrażenie niektórych greckich Ojców Kościoła. Por. W. H r y
n i e w i c z, Bóg cierpiący ? "Collectanea Theo!ogic'a" 51 (1981) nr 2, s. 5 - 24. 

31 Vorlesungen uber die Philosophie der Religion, Glockner, t. XVI, 
s. 514. 

32 Fenomenologia ducha, t. I, s. 32. 
33 Nauka logiki, t. II, s. 270. 
34 Nauka logiki, t. II, s. 275. 
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łącznie o życie umysłowo-duchowe Boga, czy też Hegel ma na 
myśli jego realno-bytowy rozwój? W przekonaniu niektórych 
autorów, autor Fenomenologii ducha nawiązywał do myśli 
chrześcijańskiej, dlatego miał na uwadze duchowe życie Boga 
stanowiące zespół działań irnmanentnych85• Jeśli nawet mówić 
o zmianie w naturze Absolutu, to jest to tylko zmiana "na 
inaczej" , a nie zmiana "na gorzej" czy "na lepiej". Te wypo
wiedzi Hegla, które dotyczą płaszczyzny życia duchowego Boga, 
zdają się potwierdzać sygnalizowaną interpretaC'ję. Duch abso
lutny to posiadacz życia duchowego, nieskończonego w swym 
wymiarze, związanego z fenomenami poznawania prawdy i mi
łością'"· Jest on "procesem, zmianą, życiem"37• 

Spirytualizująca interpretacja aktywności Absolutu Hegla 
jest wyraźnym zaw�żeniem, a więc także zniekształceniem ge
neralnej linii filozoficznej myśliciela. Kiedy charakteryzował on 
dynamiczną naturę Boga, to miał na myśli nie tylko jego życie 
duchowe. Nie chodziło również o realne zmiany, które nie by
łyby zarazem bytowym progresem czy regresem. Ostatnią moż
liwość Hegel rzeczywiście wykluczył, odcir1t1jąc się od panteizmu 
emanaC'yjnego Plotyna. W tej interpretacji "emanacje to odda
lanie się od swojej niezmąconej czystości", realna przemiana to 

"ciągle narastająca strata"38. Życie Absolutu nie jest regresem, 
nie stanowi bytowej degradacji. 

Pogląd Hegla w tej sprawie był diametralnie odmienny, gdyż 
najwyraźniej aktywność idei absolutnej pojmował jako bytowy 
rozwój. Absolut jest przede wszystkim bytem autonomicznym. 
"Duch jest istotą absolutną i realną, która sama siebie podtrzy
muje"39. Ontyczna autonomia nie wyczerpuje j ednak specyfiki 
Bożej natury, do której należy także ustawiczna autokreacja. 
Bóg jest taką rzeczywistością, która rozwija się, ewoluuje, prze-

35 Por. H. N i e l, De la mediatian dans la philosophie de Hl!gel, Paris 
1945 ; M. R e  g n i e r, AmbiguitEi de Za thłologie hegelienne, "Archives de 
Philosophie" 29 (1966), s.  175 - 188. 

36 Fenomenologia ducha, t. I, s. 204. 
37 Vorlesungen iiber die Philosophie der Re!igion, Glockner, t. XVI, 

s. 226. 
38 Nauka logiki, t. II, s. 275. 
39 Fenomenologia ducha, t. II,  s. 5. 
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kształca, a nawet stwarza samą siebie w kolejnych etapach tria
dy. Na takie rozumienie aktywności idei absolutnej wskazuje 
wypowiedź. "Prawda jest całością. Całością zaś jest tylko taka 
istota, która dzięki swemu rozwojowi dochodzi do swego osta
tecznego zakończenia. O Absolucie należałoby powiedzieć, że 
jest on w istocie rezultatem, że dopiero na ko:icu jest tym, czym 
jest naprawdę; że na tym polega natura Absolutu, by być czymś 
rzeczywistym, podmiotem, czyli stawaniem się sobą samym"'0• 

Hegel wyraźnie nawiązuje do heraklitejskiej wizji świata uj
mującej wszystko w kategorii zmiany. Jest to dynamiczno-pro
cesualna koncepcja bytu, traktowana jako uniwersalna ekspli
kacja tak bytu pochodnego jak bytu absolutnego. Novum nie 
mieckiego panteisty związane jest z faktem, że Absolut włączył 
w krąg ewolucyjnych przemian. Bóg jest bytem zmiennym i roz
wijającym się. Jego rozwój nie zamyka się w granicach imma
nentnego życia duchowego, lecz dokonuje się poprzez eksterio
ryzację materialnej przyrody i skończonego ducha ludzkiego. 
Rozwój bóstwa nie jest linearny, lecz realizuje się poprzez cykl 
triady: idei, natury, człowieka. W ten sposób bytowy rozwój 
świata widzialnego jest zarazem autentycznym samorozwojem 
Absolutu. "Rozwój" Absolutu nie dokonuje się w wewnętrznym 
?yciu Bożym, lecz przez to, "że wieczna istota stwarza sobie to, 
co 'inne'. Ale w tym swoim innobycie jest ona również czymś, 
co bezpośrednio powróciło do siebie"41• Etapami autokreacji Abso
lutu są elementy afirmacji, negacji i syntezy, pozostające wobec 
siebie w relacji opozycji i okresowej sprzeczności. Absolut-idea 
nie jest jeszcze pełnym Absolutem, brak mu bowiem konkretnej 
egzystencji. Absolutny duch, ujmowany w izolacji od triadycz
nego rozwoju, jest "pustym słowem"'2• Dlatego Hegel uznał za 
konieczne określić bóstwo jako "rezultat", gdyż "dopiero na 
końcu jest tym, czy jest naprawdę". Teoria autokreacji bóstwa 
została wpleciona w metafizykę panteizmu. 

•o Tamże, s. 28 - 29. 
u Fenomenologia ducha, t. II, s. 376. 
41 Tamże, s. 377. Z dynamiczną koncepcją natury Absolutu koliduje 

wypowiedź Hegla :  "W Absolucie samym nie ma stawania się, gdyż nie jest 
bytem". Nauka logiki, t. II, s. 261. 
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Teza autokreacji Absolutu, przyjmowana przez Hegla, łączy 
się organicznie z dialektyką sprzeczności. Była ona inspirowana 
przez El eatów, Platona i niemiecki idealizm. Autor Fenomeno
logii ducha dialektykę sprzeczności zastosował przy wyjaśnianiu 
natury bóstwa. W jego przekonaniu "nigdzie ani na niebie, ani 
na ziemi nie ma takiego Czegoś, które by nie zawierało w sobie 
obu momentów - bytu i Niczego. { . . .  ) I tak np. nawet w samym 
Bogu jakość, działanie, tworzenie, moc itd. zawierają w sobie 
w spcsób istotny okreś:enie negatywnosci; są wytwarzaniem 
czegoś, co inne"48• Jest to charakterystyka działań Boga w kate
goriach dialektyki sprzeczności. Rzeczywistość uznana została za 
dia�ektyczną opozycję bytu i nicości, prawdy i fałszu, elemen
tów pozytywnych i negatywnych. Z kręgu sprzeczności nie da 
się wyodrębnić nawet Absolutu, który także zawiera w swym 
samorozwoju byt i nicość. Twórcze działanie Boga, respektując 
zasadę sprzeczności, prlechocizi kolejno fazy: afirmacji, negacji 
i negacji negacji. Punktem wyjścia jest etap idei-logosu, jego 
negatywnością jest materialna przyroda, wreszcie etapem 
końcowym etap ducha. Absolut obejmuje całość rzeczywi
stości - łącznie z widzialnym kosmosem, przechodząc kolejne 
etapy ewolucyjnego rozwoju. "Momentami" jego rozwoju są: 
abstrakcyjny duch, jednostkowe byty materialne i samoświado
mość człowieka ... Bóstwo jest więc połączeniem bytu i nicości, 
ducha i materii, trwałości i przemijalności, ogólności i konkret
ności. Hegel potwierdzenie dialektyki sprzeczności w naturze 
bóstwa widział w osobie Jezusa Chrystusa, który będąc Bogiem 
włączył się organicznie w historię świata i ludzkości45• Jego 
sm1erć była sm1ercią osobowo-jednostkowego Boga, równo
cześnie zaś momentem inkarnacji absolutnego ducha w kolek
tywie ludzkiej społeczności. 

Hegel, charakteryzując aktywność Absolutu, łączył ją ze sferq 
życia duchowego związanego z poznaniem i miłością. W tym 
zakresie jego analizy są zbieżne z chrześcijańskim teizmem. 

43 Dz. cyt., t. I, s. 97. 
44 Zob. tamże, s. 43 ; Fenomenologia ducha, t. II, s. 287. 
45 Fenomenologia ducha, t. II, s. 386, 393 - 395. 
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Drogi heglizmu i chrześcijaństwa rozchodzą sit.; wówczas, kiedy 
niemiecki idealista życie Absolutu charakteryzował jako rozwój 
poprzez splot ontycznych sprzeczności. W jego ujęciu Bóg ma 
być jednością przeciwieństw. Duch absolutny, ujmowany w swej 
pierwotnej naturze, jest nieskończony. "Nieskończoność w swoim 
prostym ujęciu może być uważana za nową definicję Absolutu; 
jest ona pozbawionym określeń odnoszeniem si� do siebie samej,  
odnoszeniem się założonym jako byt i stawanie się"46• W myśl 
zasad dialektyki, nieskończoność - choć przeciwstawna skończo
ności - jest z nią organicznie powiązana. Zachodzi pomiędzy 
nimi wewnętrzna jedność dialektyczna, wyrażająca się w proce
sie cyklicznych przemian. Nieskończoność przekształca się 
w skończoność, ta zaś znów w nieskończoność. Jest to proces 
ciągły, przy czym "jest zupełnie obojętne, którą z nich wybie
ramy jako początek"47• Ostatnia uwaga potwierdza panteistyczny 
profil heglowskiej wizji rzeczywistości. Przyznał on absolutnej 
idei ontyczny prymat, autonomię i nieskończoność. Równocześnie 
jednak włączył w naturę Absolutu, na etapie przyrody i ducha 
ludzkiego, skończoność oraz bytową pochodnotć. W swej dyna
miczno-monistycznej koncepcji świata Hegel posunął się tak 
daleko, że mówił o dialektycznej przemianie "Absolutu jako 
czystego myślenia" w jego formę negatywną - "Absolutu jako 
czystej materii"48• Bóg został więc zinterpretowany jako jed
ność elementów naturą przeciwstawnych sobie, mianowicie jed
ność myśli i materii. 

Istotnym elementem heglizmu była teoria autokreacji bó
stwa. Koncepcja samo-stwarzającego się Absolutu została zapo
życzona od Spinozy, następnie zaś włączona i uzasadniana na 
bazie kartezjańskiego idealizmu i esencjalizmu49• Kartezjusz, choć 
nierczłączność istnienia i istoty przypisywał wyłącznie Bogu, to 
jednak wyakcentował rolę esencji a deprecjonował istnienie. 

4s Nauka logiki, t. I, s. 185. 
47 Tamże, s. 204. 
es Fenomenologia ducha, t. II, s. 190. Por. G. M a l u s c h k e, Kritik 

und absoZute Methode in Hegels Dialektik, Bonn 1 974, s. 166 - 183. 
49 Enzyklopiidie ... , § 76, s. 99. 
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Hegel poszedł dalej, łącząc esencjalistyczną teorię bytu z pan
teizmem. Po tej linii idzie jego wypowiedź zamieszczona 
w Wissenschaft der Logik: "Istota jest bytem samym w sobie 
i dla siebie. ( . . .  ) W ten sposób nadaje sobie ona istnienie, które 
równa się jej bytowi samemu w sobie i staje się poj�ciem. Po
jęcie jest bowiem Absolutem, który w swoim istnieniu jest 
absolutny, czyli czymś w samym sobie i dla siebie"60• Hegel -
jak widzimy - uznał nierozdzielność istoty i istnienia w odnie
sieniu do każdego bytu. Jest to zrozumiałe w jego panteistycz 
nym obrazie świata : skoro każdy byt j est "momentem" Absolutu, 
to istota zawsze zawiera w sobie istnienie. Zresztą bóstwo 
w pierwotnej fazie jest ideą - pojęciem, stąd esencja - zwią
zana z pojęciem - prowadzi z konieczności do egzystencji. 

Nierozłączność istoty i istnienia nabiera specyficznego cha
rakteru w naturze Bożej. Absolut jest taką istotą, która jest 
przyczyną własnego istnienia. W tym punkcie Hegel aprobuje 
spinozjańską koncepcję Boga jako causa sui, stwierdzając : "Po
jęcia, które Spinoza podaje o substancji, to pojęcia przyczyny 
�iebie samej, to mianowicie, że jest ona czymś, czego istota za
wiera w sobie egzystencję, że pojęcie Absolutu nie potrzebuje 
pojęcia czegoś innego, z czego musiałby być wytworzony - po
jęcia te, jakkolwiek głębokie i słuszne, są definicjami, tzn. czymś, 
co z góry zostaje w sposób bezpośredni przez naukę przyjęte"51• 
Jest to całkowita akceptacja teorii o autokreacji bóstwa. Słusz
ność tej teorii podważał H. Jacobi, polemizował z nim Hegel 
broniąc stanowiska Spinozy&'. Niemiecki idealista odwoływał się 
do arystotelesowskiej teorii Boga jako pierwszego nieporuszo
nego motoru. Jest on "nieporuszony" przez czynniki zewnętrzne, 
sam jednak przyczynuje ruch świata. Podobnie ma być z Abso
lutem w aspekcie wszelkich relacji przyczynowych: jest on pod
stawą i przyczyną innych bytów, sam jednak nie posiada przy
czyny zewnętrznej. Jest on causa sui - przyczyną samego sie
bie i swych działań53• Przyczyna jest jednak bardziej pierwotna 

so Nauka logiki, t. II, s. 7. 
st Tamże, s. 272. 
s2 Por. Enzyklopiidie ... , § 154, s. 146. 
sJ Die Causa sui - Ursache seiner selbst und damit Wirkung seiner 
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od skutku, przynajmniej w aspekcie rzeczowym. Hegel wyraził 
przekonanie, że w trójfazowym procesie rozwoju Absolutu za
chodzi odrębność przyczyny i skutku54• Absolut jest własną przy
czyną w tym sensie, że etap afirmacji jest przyczyną fazy ne
gacji, ta zaś przyczyną etapu syntezy. Bóstwo, jako idea pier
wotna, jest przyczyną Absolutu - ducha w wyniku dalszego 
rozwoju Absolutu - natury. Panteizm złączył się tu z dialek
tyką, w wyniku czego powstała koncepcja Boga jako ustawicz
nego samo-powstawania. Absolut byłby rewltatem własnego 
przyczynawania i rozwoju. Hegel, w przedmowie dzieła Feno
menologia ducha, pisze: "0 Absolucie należałoby powiedzieć, że 
jest on w istocie rezultatem, że dopiero na końcu jest tym, czym 
jest naprawdę; że na tym polega natura Absolutu, by być czymś 
rzeczywistym, podmiotem, czyli stawaniem się sobą"55• Jest to 
niedwuznaczne uznanie teorii dialektycznego monizmu, inter
pretującej bóstwo jako kosmiczne fieri. 

Heglowska teza autokreacji Absolutu jest możliwa do akcep
tacji tylko w kontekście metafizyki monizmu i panteizmu. 
Z punktu widzenia filozofii arystotelesowskiej jest to teoria nie 
do przyjęcia, ignoruje bowiem podstawowe pryncypia logiczno
-bytowe: tożsamości i niesprzeczności. W ujęciu filozofii klasycz
nej Bóg jest racją własnego istnienia, tzn. tłumaczy swą real
ność autonomią własnej natury. Tylko byt ontycznie wtórny 
domaga się swej przyczyny sprawczej. Jeśli więc Bóg jest by
tem autonomicznym i nieskończonym, to nie musi i nie może po
siadać przyczyny. Istnienie Boga wyjaśnia się Jego naturą 
absolutno-konieczną. Gdyby Bóg był własną przyczyną, to 
w swej naturze posiadałby coś, co jest zależne ontycznie i cza
sowo wtórne, Bóg tłumaczy się immanentnie, ale nie może się 
stwarzać. Koncepcja Absolutu samo-stwarzającego się jest wew
nętrznie sprzeczna: Bóg jest pełnią bytu i nie musi się rozwijać, 
byt samodoskonalący się nie jest autonomicznym jestestwem 
czy li Bogiem. 

selbst; d. i. die sich selbst aufhebende Vermittelung. H e g e I, Vorlesungen 
iiber die Philosophie der Religion, Glockner, t. XVI, s. 511.  

s•  Por. tamże. 
55 Fenomenologia ducha, t. I, s. 28. 
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3. ATRYBUTY BOSTWA 

Heglowska koncepcja bóstwa jest w dużej mierze kontynuacją 
i zarazem transformacją koncepcji Absolutu Spinozy. Myśliciel 
ten wyróżnił dwa istotne atrybuty Boga, mianowicie rozciągłość: 
(materię) oraz myślenie. Nie określił jednak w sposób jedno
znaczny charakteru różnicy, jaka je dzieli: czy chodzi o różnicę 
realną czy tylko logiczną? W każdym razie obie właściwości 
w swej wewnętrznej naturze pozostają do siebie w opozycji. 
Hegel dopowiedział do końca myśl panteizmu, przypisując 
Absolutowi atrybuty przeciwstawne: nieskończoność: i skończo
ność, konieczność i przygodność, subiektywność i obiektyw
ność, możliwość i realność, wolność i konieczność, miłość i cier
pienie, dobro i zło58• Niemiecki myliciel przeciwstawne sobie 
zespoły właściwości idei absolutnej nie traktował w identyczny 
sposób, rozróżniając "atrybut" oraz "modus" . Ten ostatni jest 
"przejściem Absolutu w swoją przeciwstawność bez powracania 
do siebie"57, tzn. jest właściwością Absolutu. inkarnowanego 
w przyrodzie i człowieku. Jest to uchwycenie jedynie negatyw
nej strony bóstwa: przygodności, skończoności, elementów zła 
itp. 

Koncepcja atrybutu Boga w pismach Hegla nie została przed
stawiona jasno i jednoznacznie. Wyczuwa się u niego wahania 
podobne jak u Spinozy: pragnienie respektowania wymogów 
monizmu łączyło się z chęcią afirmacji pluralizmu atrybutów 
idei absolutnej .  Wielość atrybutów została zresztą formalnie 
uznana58• Charakterystyka atrybutów, jaką zaprezentował autor 
Nauki logiki, jest zrozumiała w kontekście dynamicznego mo
nizmu idealistycznego. "Atrybut - pisze on - jest tylko rela
tywnym Absolutem, pewnym powiązaniem, które nie oznacza nic 
innego, jak tylko Absolut w pewnej określoności formy"5u. Po
wyższy opis wskazuje, że atrybut rozumiał Hegel jako Absolut 

M Por. R. G a r  a u d y, Dieu est mort. Etude sur Hegel, Paris 1962, 
s. 330 nn. 

57 Nauka logiki, t. II, s. 268. 
ss Tamże, s. 266. 
59 Tamże, s. 265. Por. dz. cyt., t. II, s. 264, 266. 
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ujmowany w pewnym aspekcie, relacji czy etapie autorealizacji. 
Atrybutem jest jakaś "określoność" bóstwa, tj . interesujący 
punkt widzenia jego aktywności. Hegel zwrócił uwagę, iż właści
wości Absolutu są poznawalne tylko w działaniu Boga"0• Była to 
pośrednia sugestia, że nie chodzi o atrybuty Absolutu - idei, 
lecz atrybuty Absolutu manifestującego się w świecie widzial
nym. Jeśli ujmujemy ten świat w izolacji od idei absolutnej, to 
mamy do czynienia z tzw. sposobami (modu:;ami). Jeżeli nato
miast charakteryzujemy świat jako eksterioryzację Boga, to 
można wówczas mówić o atrybutach Bożych. 

Pozostaje jeszcze problem charakteru relacji, jaka zachodzi 
między atrybutami z Absolutem oraz pcmiędzy poszczególnymi 
atrybutami. Czy jest to realna różnica, czy też wytwór pozna
nia ludzkiego? Interpretacja obiektywistyczna nie jest łatwa do 
pogodzenia z teorią monizmu, interpretaC'ja subiektywistyczna 
może implikować nominalizm. Trudność rozwiązywał Hegel 
w ten sposób, że tezę o wielości atrybutów osadził na płaszczyź
nie monizmu dynamicznego. Absolut, funkcjonujący i rozwija
jący się poprzez naturę i człowieka, jest jednością ciągłego fieri. 
Jest to jedność wielości momentów, etapów, relacji, części. 
Poszczególne atrybuty różnią się w uj ęciu Hegla w sposób real
ny, choć zarazem współtworzą j edną absolutną substancję w wy
miarze kosmicznym. Ciągłość nieustannego kontinuum stawania 
się pozwala być wiernym metafizyce monizmu, nie gwałcąc 
przy tym realności różnorodnych przejawów i etapów rozwoju 
absolutnej idei. 

Hegel do atrybutów rozumianych w sensie ścisłym zaliczył 
między innymi: jedność, życie, duchowość, świadomość, wolność, 
miłość, osobowość, nieskońC'zoność. Charakteryzując inne atry
buty heglowskiego Absolutu, można wyróżnić dwie ich odmiany: 
ontologiczne i aksjologiczne. Do pierwszej grupy należy jed
ność, nieskończoność i konieczność, do drugiej samoświadomość 
i wolność. 

Jednym z atrybutów Absolutu jest jedność. Hegel rozróżniał 
wiele typów jedności: materialnego przedmiotu, kosmosu, ludz-

•o Nauka logiki, t. II, s. 567 ; tamże, s. 772. 



332 WIEKI O BOGU 

kiej osobowości, wreszcie absolutnej idei61• W świecie nieorga 
nicznym jedność słabo się zaznacza, natomiast uwidacznia się 
bardziej w świecie organicznym. Pojęcie jedności odnosi si� 
również do Absolutu, posiadającego jedność właściwą dla bytu 
duchowego. Absolutna idea jest jednością pojęcia i realności, 
myśli i bytu61• Hegel, mówiąc o jedności bóstwa, nie zapominał 
o teorii dynamicznego monizmu panteistycznego. Dlatego określił 
absolutnego ducha jako "żywy proces", w trakcie którego poja
wiają się momenty ontycznego zdwojenia, a nawet okresowej 
opozycW1• Absolutna idea przekształca się w materialną naturę, 
ta zaś w ducha ludzkiego odtwarzającego w sobie nieskończony 
wymiar bytu. Podstawą jedności całej rzeczywistości jest "ogól
ny rozum", inne jestestwa stanowią tylko momenty jego samo
stawania się. Składają się one na etap negacji i negacji negacji, 
ich finalizacją jest ostatecznie jedność powstającej syntezy. 
Absolut, eksterioryzując mnogość bytów, ukazuje w nich swą 
naturę i dlatego mnogość rzeczy nie wyklucza jedności. Hegel, 
pragnąc pogodzić monizm absolutnego ducha z numerycznym 
pluralizmem rzeczy, odwołał się do porównań. Jak jednolite 
w swej naturze światło błyszczy w wielu gwiazdach, tak abso
lutna substancja jest "duszą i istotą" wszystkich bytów jednost
kowych". Jedność Absolutu obejmuje więc dualizm afirmacji 
i negacji, podmiotu i przedmiotu, pojęcia i materialnej natury, 
ogólności i jednostkowości. Dualizm ten jest ostatecznie prze
zwyciężany w fazie syntezy, kiedy następuje "pojednanie'' 
wszelkich napięć i przeciwstawnych elementów. Egzemplifikacją 
tej jedności jest zespolenie boskiej i ludzkiej natury, pojawiające 
się w końcowym etapie autokreacji bóstwa65• 

Innym atrybutem Absolutu Jest nieskończoność. Absolut 
jest sam w sobie nieskończony, lecz nie jest to radykalna 

61 Fenomenologia ducha, t. l, s. 386 nn. Por. A. C h a p e l l e, Hegel et 
le Teligion, t. II. Dieu et la creation, Narnur 1967, s. 64 nn. 

62 VoTiesungen ubeT die Philosophie deT Religion, Glockner, t. XVI, 
s. 209 - 210. 

63 Tamże, s. 210; Fenomenologia ducha, t. I, s. 395. 
64 Fenomenologia ducha, t. l, s. 397. 
65 VoTlesungen iibeT die Philosophie deT Religion, Glockner, t. XVI, 

&. 210. 
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i absolutna nieskończoność. Granicą nieskończoności jest bowiem 
skończoność, dlatego Hegel mówił o Bogu jako "skończonej nie
skończoności"88. "Nieskończoność w swoim prostym uj�ciu może 
być uważana za nową definicję Absolutu; jest ona pozbawionym 
określeń odnoszeniem się do siebie samej, odnoszeniem się zało
żonym jako byt i stawanie się"87. Jest to dynamiczno-dialek
tyczne ujmowanie nieskoiiczoności. Nie j est ona właściwością 
statyczną i sfinalizowaną bóstwa, lecz właściwością uchwytną 
w nieustannym fieri idei absolutnej. Dlatego nieskończoność, 
choć przeciwstawna skończoności, jest nierozerwalnie z nią po
wiązana. Łączy je dialektyka opozycji i wzajemnego dopełniania 
się, współtworzą bowiem proces przemian rzeczywistości. "Ta 
ich jednia jest jednak ukryta w ich jakościowym innobycie, 
jest jednią wewnętrzną, jednią, która leży tylko u podstawy. 
Wszystko to określa sposób przejawiania się tej jedni. Założona 
w istnieniu, j est ona przemianą lub przechodzeniem skończoności 
w nieskończoność i na odwrót"08• "Są one nierozdzielne, a zara
zem są w stosunku do siebie tym, co bezwzględnie inne"80• Hegel 
powiązanie obu tych atrybutów, tj. nieskończoności i skończo
ności, wyjaśnia poprzez odwołanie się do trójfazowego procesu 
dialektycznego rozwoju. Skończoność przechodzi w nieskończo
ność, ta zaś z kolei w skończoność. Jest to proces ciągły. "Jest 
jednak zupełnie obojętne, którą z nich wybieramy jako początek, 
i tym samym odpada różnica, która jest źródłem dwoistości re
zultatówm•. Ostatnie stwierdzenie jest niejasne: jeżeli rozumieć 
je jako tezę ontologiczną, to Hegel zdaje się solidaryzować z na
turalistyczną interpretacją świata. Prawdopodobnie jednak cho
dziło mu o płaszczyznę epistemologiczno-metodologiczną, miano
wicie dialektyczne wyjaśnienie natury rzeczywistości. 

Heglowska koncepcja nieskończoności różni się istotnie od 
tradycyjnego rozumienia tego atrybutu w odniesieniu do Boga. 
Nie jest to więc nieskończoność radykalno-ontologiczna: nieskoń-

os Nauka logiki, t. I, s. 190. 
67 Tamże, s. 185. 
os Tamże, s. 192. 
89 Tamże, s. 193. 
7o Tamże, s. 204. 
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czoność istnienia, doskonałości, mocy itp. ,  o czym mówił klasycz
ny teizm. Niemiecki myśliciel miał na myśli nieskończoność 
kwantytatywną7I, a więc horyzontalną. Była to "nieskończoność" 
rozwoju, nieskończoność natury objawiającej ideę absolutną. 
Nieskończoność nie istnieje sama w sobie, lecz realizuje się wy
łącznie poprzez byty skończone. Heglowska "nieskończoność" to 
"nieskończoność skończona": tak w fazie wstępnej, jak fazie koń
cowej procesu samorozwoju idei absolutnej. Hegel potwierdzał 
nakierowanie człowieka ku nieskończoności, ale w jego systemie 
zabrakło miejsca dla nieskończonego bytu Boga. 

Kolejnym atrybutem Absolutu w interpretacji Hegla jest ko
nieczność. Myśliciel rozróżnił wiele typów konieczności: we
wnętrzną i zewnętrzną, logiczną i realną, abstrakcyjną i jednost
kową, bytową i poznawczą. Sprowadzają się one do trzech istot
nych: konieczności wewnętrznej natury Absolutu, konieczności 
rozumowego poznania. Dwie pierwsze stanowią odmiany koniecz
ności ontologicznej, ostatnia to konieczność rozumiana epistemo
logicznie72. 

Konieczność jest przede wszystkim atrybutem Boga, w które
go naturze ma miejsce "nierozdzielność" myśli i bytu, poj ęcia 
i egzystencji73• Jest to "konieczność istniejąca" związana ze spe
cyfiką natury bóstwa. Taka koncepcja konieczności nawiązuje do 
tradycji kartezjańsko-spinozjańskiej, pośrednio zaś jest w pew
nym stopniu kontyr..uacją ujęć chrześcijańskich. Heglowski Abso
lut, jak wiadomo, nie jest rzeczywistością statyczną i ontologicz
nie sfinalizowaną. Absolut w sposób konieczny eksterioryzuje 
siebie, tworząc świat przyrody i świat człowieka. W tym momen
cie pojawia się u Hegla druga odmiana konieczności ontologicz
nej , związana autokreacją bóstwa. Idea absolutna - pojęcie prze
kształca się w sposób konieczny ("ślepy") w naturę i ludzką 
świadomość'4• Dlatego można mówić o konieczności rozwoju hi
storycznego, co nie wyklucza jednak przypadkowości konkret-

71 J. F i n d l a y, Hegel, A Re-examination, London-New York 1958, 
s. 174 nn. 

72 Fenomenologia ducha, t. II, s. 364. 
73 Enzyklopiidie . . . , § 76, s. 99 - 100;  Nauka logiki, t. II, s. 301 - 303. 
74 Fenomenologia ducha, t. II, s. 426 - 427. 
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nych wydarzeń, działania osób czy podejmowanych motywacji. 
Kolejne następowanie po sobie faz afirmacji i negacji, splata
nie się konieczności ogólnego przebiegu historii i przypadko
wości uczestniczących w niej ludzi składa się na globalny wy
miar rzeczywistoścF5• Hegel, akcentując nieuchronność realizacji 
uniwersalnych celów historii, dostrzegł potrzebę podporządko
wania im jednostek. Dlatego mówił o "bezlitosnej" konieczności, 
kolidującej z prawami serca, a nawet o "druzgotaniu" indywi
dualnych ludzi przez konieczne prawa historiF•. Z konieczności 
ontologicznej, ujmowanej w obu wyróżnionych tu znaczeniach, 
wynika konieczność logiczno-poznawcza. "Refleksyjne skierowa
nie się samowiedzy ku sobie samej, polegające na uświadomie
niu sobie, że konieczność jest nią samą, stanowi nową postać 
samowiedzy"77• Pełna ("spekulatywna", "rozumowa") wiedza 
o świecie, w przekonaniu Hegla, wymaga dojrzenia i sformuło
wania koniecznych praw rządzących historycznym rozwojem 
bytu. Konieczność jest "rytmem" rzeczywistości, który nauka 
nie może ignorować ale musi odczytać. 

Koncepcji konieczności Hegla nie należy identyfikować z de
terminizmem fizykalno-biologicznych praw przyrody. Jego idea 
konieczności była związana, mówiąc językiem niektórych współ
czesnych myślicieli, z "analizą intencjonalną" . Punktem wyjścia 
rozważań był "byt, który jest refleksją"78• Nie był to więc deter
minizm materii nieświadomej sensu swego istnienia, lecz koniecz
ność wypływająca z logosu - praźródła wszelkiego bytu. He
glowska konieczność implikowała istnienie sensu, potrzeby re
fleksji i poznania, wiedzy naukowej. Łączyła się nawet dialek
tycznie z przypadkowością i wolnością, choć wyraźnie domino
wała nad nimi. 

Heglowski Absolut jest "duchem, który myśli'079• Jest to tak
że najwyższy umysł, zdolny do refleksji i życia duchowego. 

75 Tamże, s. 412. 
76 Dz. cyt., t. I ,  s. 412 - 413. 
77 Tamże, s. 413. 
1a Nauka logiki, t. II,  s. 305. Por. J. H y p p o l i t e, Etudes sur Marx 

et Hegel, Paris 1955, s. 184 - 185. 

79 Vorlesungen iiber die Philosophie der Religion, Glockner, t. X v"I, 
s. 225. 
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Identyfikacja bóstwa z logosem-myślą jest bezsprzeczna w pis
mach niemieckiego idealisty. Przedmiotem natomiast kontro
wersji jest pytanie: czy heglowski Absolut był od początku po
siadaczem świadomości, czy też uzyskał ją na etapie kształtowa
nia się ducha ludzkiego? N. Hartmann opowiedział się za drugą 
alternatywą60• Hegel miałby więc pojmować Boga jako "myśl 
nieświadomą" oraz "immanentny i bezosobowy rozum historii"�. 
Inni autorzy przypominają, że faza końcowa autokreacji Absolu
tu jest przecież - mimo fazy negacji - swoistym powrotem do 
fazy wstępnej . Jeśli więc zakwestionujemy świadomość Absolutu 
w jego pierwotnej fazie idealnej, to niezrozumiałe są fazy na
stępne - będące odwrotnością i nawrotem do uprzedniego sposo
bu istnienia82• Bóg, pozbawiony świadomości i refleksji, nie może 
być uznany za sprawczą przyczynę przyrody i człowieka. Skoro 
są one tylko "innobytem" idei absolutnej, to trudno sugerować, 
że dopiero w późniejszych fazach rozwoju bóstwa uzyskało świa
domość refleksyjną. Podobnie interpretuje Hegla Th. Haering81• 
Jego stwierdzenie, że Absolut w ludzkim umyśle dochodzi do 
świadomości, wyjaśnia jako powrót do świadomości, - po prze
bytym etapie materialnej przyrody. Bóstwo w naturze ludzkiej 
odzyskuje samoświadomość, jest to jednak tylko wtórny etap 
świadomości. 

Co sądzić o powyższej kontrowersji? Wypowiedzi Hegla nie 
są ani jednoznaczne, ani tematycznie doprowadzone do końca. 
Zasadniczo "przyznał" on Absolutowi świadomość, pisząc: "Tylko 
idea absolutna jest bytem, nieprzemijającym życiem, świadomą 
siebie prawdą i wszechprawdą"84• Bóstwo określał jako świado
mość "niezmienną" i "nieskończoną'', ale zarazem stanowiącą 
dopiero wstępną fazę rozwoju bytu i myśli. Jest ono samowiedzą 

80 N. H a r  t m a n n, Die Philosophie der deutschen Idealismus. I I :  Hegel, 
Leipzig 1929, s. 142 nn. 

61 J. D'H o n d t, Hegel, philosophe de l'histoire, Paris 1966, s. 1 18, 237 nn. 
82 Tak argumentuje E. S c h m i d t ;  por. Hegels Le h re von Gott, Gii

tersloh 1952, s. 250. 
83 Th. H a e r  i n g, Hegel, sein Wollen und sein Werk, Leipzig 1929, 

t. I, s. 522 nn. 
" Nauka logiki, t. II, s. 772. 
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egocentryczną (ja = ja), abstrakcyjną i "bez realności"85• Uboga
ceniem idei absolutnej są materialna przyroda i człowiek, gdzie -
po czasowym odejściu od świadomości - następuje zróżnicowa
nie doświadczeń. Pojawiają się wówczas "świadomość nieszczęśli
wa", świadomość wspólnoty, świadomość historii itp. Poprzez ży
cie duchowe człowieka pojawia się faza "narodzin rozumu"81• Jest 
to świadomość realna, nasycona treścią, ciągle ubogacona. Hegel 
w niektórych wypowiedziach identyfikuje samoświadomość Boga 
i samoświadomość człowieka. Ludzka wiedza o Bogu jest inter
pretowana jako wiedza i samoświadomość Boga w człowieku 
i przez człowieka87• W takim razie trudno mówić o refleksyjnej 
świadomości bóstwa z pominięciem samoświadomości człowieka: 
tak w skali indywidualnej, jak społecznej. Refleksyjna myśl 
Absolutu jest dla Hegla faktem obiektywnym, ale obiektywnym 
sama w sobie czy też dopiero dzięki duchowemu życiu człowieka? 
Nasuwa się podejrzenie, że immanentna wiedza Boga o sobie 
faktycznie realizuje się za pośrednictwem poznania ludzkiego, 
będącego wobec niego aktywnością zewnętrzną88• Czy człowiek 
{"skończona świadomość") jest ujawnieniem, czy dopiero uformo
waniem się samoświadomości absolutneJ? Być może, że Hegel 
miał na myśli jedno i drugie. Duchowe życie człowieka jest ujaw
nieniem się nowego elementu realności Boga , ale zarazem jest 
to ubogacenie teoretyczno-abstrakcyjnej świadomości bóstwa. Jest 
to więc pełniejsze uformowanie się samowiedzy Absolutu. He
glowski Absolut posiadał świadomość jakby potencjalną, która 
w trakcie historycznego doświadczenia człowieka stopniowo się 
aktualizowała. Nie ulega wątpliwości, że niemiecki myśliciel : 1°  

as Enzyklopiidie ... , § 424 - 425, s .  349 ; Fenomenologia ducha, t .  I, 
s. 211 - 212. 

8' Fenomenologia ducha, t. I, s. 262 - 263. 
!!7 Der Mensch weiss nur von Gott, insofern Gott im Menschen von 

sich selbst weiss, dies ist Selbstbewusstsein Gottes, aber ebenso ein Wissen 
desselben vom Menschem, und dies Wissen Gottes vom Menschen ist Wi.ę
sen des Menschen von Gott. H e g e l, Vorlesungen u ber die Phtlosophie der 
Religion, Glockner, t. XVI, s. 496. 

88 Por. B. M. L e m a i g r  e, De l'objectivite de Dieu dans la pensee 
Mgelienne, w :  Proces de l'objectivite de Dieu, Paris 1969, s. 37 - 38 ; 
Van G. R i e t, Philosophie et religion, Louvain 1970, s. 200 - 201. 

22 - Wieki o Bogu 
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uznał rozumnosc bóstwa, 2° niedwuznacznie sugerował proce
�;ualno-progresywny charakter świadomości idei absolutnej. 
Koherentność obu tez względem siebie, wydaje się, jest wątpliwa. 

Charakteryzując heglowski Absolut, trudno pominąć atrybut 
wolności. Teoria wolności była organicznie wpleciona w całość 
systemu, a więc powiązana z teorią autokreacji absolutnej idei. 
Eksplikacja wolności była związana z racjonalizmem, swoistym 
determinizmem, dialektyką rozwoju bytu, oraz teizmem. Heglow
ska koncepcja wolności posiadała charakter racjonalistyczny, 
łącząc realizację wolności z funkcjonowaniem intelektu. "Świa
domość, która myśli ( . . .  ) jest samowiedzą wolną"81• Wolność jest 
konsekwencją rozwoju wiedzy i racjonalnego wyjaśniania rzeczy
wistości. Wolność zazębia się ściśle z procesualnym charakterem 
bytu, rozwijającego się poprzez dialektykę sprzeczności. Hegel 
był przekonany, że "wolność jest sama w sobie negatywnością 
i jako taka musi przed nami wystąpić"10• Jeżeli więc zabraknie 
doświadczenia negacji, rozdwojenia, rozłamu itp., to będzie to 
wolność abstrakcyjna - idea wolności, nie zaś wolność "wyko
nywana" . 

Dialektyczną teorię wolności odnosił Hegel tak do natury 
człowieka jak Absolutu. "Wolność jest najwyższym powołaniem 
ducha"1t, to jest bytu będącego podmiotem. Tylko taki byt jest 
zdolny "być u siebie samego"11, równocześnie zaś "naprawdę wy
zbyć się swojego Ja"u, dokonać "wewnętrznego przewrotu" 

i traktować świat dyspozycyjnie bez poddawania się w jego nie
wolęu. Wolność łączy się z funkcjonowaniem prawa, moralności, 
sztuki, religii i filozofii. Filozofia starogrecka dała ludzkości "wol
ność szczęścia i geniuszu", chrześcijaństwo dało coś więcej -

89 Fenomenologia ducha, t. I, s. 230. 
so Tamże, s. 234. 
9' Wyklady o estetyce, t. I, s. 165. 
92 Fenamenelogia ducha, t. I, s. 231. 
93 Tamże, s. 260. 
94 Dz. cyt., t. II, s. 180. Por. Z. K u  d e r  o w i c z, Heglowska dialektyka 

wolności, w :  Antynomie wolności. Z dziejów filozofii wolności, Warszawa 
1966, s. 274 - 296. 
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"absolutną wolność w Bogu"v5• Nie była to już elitarna wolność 
świata antycznego, lecz wolność uniwersalna obejmująca każdego 
człowieka. 

Na temat wolności Absolutu Hegel wypowiadał się skrótowo, 
często jedynie pośrednio. Jego ogólna charakterystyka wolności 
odnosi się jednak również do Boga, włączonego w proces rozwoju 
świata widzialnego. Idea absolutna jest najdoskonalszym umy
słem, pozwalającym na dojrzenie prawdy nieskończonej. Istotą 
wolności jest rozumność, co pozwala mówić o pełni wolności 
Absolutu. "Wolność w myśli ma jako prawdę tylko czystą myśl, 
a więc prawdę nie wypełnioną życiem, i jest wobec tego tylko 
pojęciem wolności, a nie wolnością żywą"v8• Wolność Absolutu -
idei jest nieskończona, ale abstrakcyjna i czekająca na realizację. 
Dlatego wolność bóstwa ujawnia się poprzez spontaniczność dzia
łania i konieczność ekspansji bytowej, przyczynowanie przyrody 
i aktywność ludzkiego ducha. Wolność Absolutu to proces jego 
samodeterminacji i autokreacjiv7• Absolutna wiedza i nieskończo
na prawda, właściwe Absolutowi, są nośnikiem jego doskonałej 
wolności. Nie jest to jednak wolność abstrakcyjno-teoretyczna, 
gdyż urealnia się w dialektyce historii świata i ludzkości. Wol
ności Absolutu nie omija faza negacji, nieuchronnie związana 
z każdą eksterioryzacją. Absolutna wolność jest zawsze decydo
waniem się na prawdę i wyzwoleniem się z wszelkich ograni
czeń i uprzednich załamań, dlatego jest ona ostatecznie pogłębie
niem własnej egzystencW8• 

Heglowska koncepcja wolności zawiera interesujące elementy, 
np. doskonale ukazuje aktywizującą rolę wolności w życiu czło
wieka. Myśliciel, choć kwestionował metafizyczną koncepcję wol
ności woli chrześcijaństwa, to podzielał jego stanowisko uzna
jąc funkcję aksjologiczno-psychologiczną wolność. Wolność jest 

95 Wyklady z filozofii dzłejów, Warszawa 1958, t. II, s. 180. 
9' Fenomenologia ducha, t. I ,  s. 233. Por. tamże, s. 234. 
97 H e g e l, Enzyklopćidie . .. , § 482, s. 387 - 388 ; B. L a k e b r a n k, Die 

europeische Idee der Freiheit. Th. I. Hegels Logik und die Tradition der 
Selbstbestimmung, Leiden 1969, s. 101 nn, 515 - 517. 

•a Enzyklopćidie . .. , § 244, s. 197 ; § 552, s. 438. 
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nieustannym wysiłkiem wyzwalania się z presji czynników ze
wnętrznych i wewnętrznych. Dyskusyjnym elementem heglow-
8kiej koncepcji jest przesadny racjonalizm i pragmatyczna po 
części postawa wobec zagadnienia wolności99• 

4. ABSOLUT A PRZYRODA 

Charakteryzując relację absolutnego ducha wobec przyrody, 
należy uwzględnić dwa zagadnienia: jego osobowości oraz trans
cendencji. Pierwszy problem jest przedmiotem licznych dyslmsji: 
kwestionuje się osobowość heglowskiego Absolutu100, uznaje się 
ją10\ względnie przypisuje się mu osobowość kolekty\vną101• 
Trzeba przyznać, że wypowiedzi niemieckiego myśliciela są zna
czeniowo ambiwalentne. W Fenomenologii ducha, charakteryzu
jąc relację jednostkowej i "ogólnej" woli, używał terminologii 
personalistycznej. Absolut to "czysta osobowość", posiadacz 
. ,świadomości osobowości", "niepodzielona substancja wolności 
ogólnej"101• Również dzieło Nauka logiki korzysta z kategorii 
"osobowość" i "osoba"11l4. Osobowy charakter bóstwa motywował 
autor faktem, że j est ono: bytem duchowym, "niepodzielną pod
miotowością", siedliskiem umysłowego życia, bytem autonomicz
nym (istniejącym "w sobie i dla siebie"), posiadaczem "wszech
prawdy", "nieprzemijającym życiem" . 

Choć Hegel zdawał się afirmować personalny profil Absolutu, 
to jednak rezygnował z klasycznego rozumienia osoby. Stał temu 
na przeszkodzie panteizm. Dlatego w Nauce logiki znajdujemy 
stwierdzenie, że idea absolutna nie jest osobą indywidualną ("wy-

99 Krytyczną analizę heglowskiej koncepcji wolności przeprowadza 
Th. E b e r  t; Der Freiheitsbegriff in Hegels Logik, Miinchen 1969, 
s. 163 - 220. 

IOO J. B. L o t z, Hegel und Thomas von Aquin. Eine Begegnung, "Gre
gorianum" 48 (1967), s. 476 nn. 

101 W. S t e i n i n g e r, Systematische Betrachtungen iiber der Persiin
lichkeit Gottes in der Philosophie Hggels und seiner Schule, "Philoso
pisches Jahrbuch" 65 (1957), s. 190 - 191, 213 - 218. 

102 Van, G. R i e t, Philosophie et religion, s. 238 - 239. 
tos Fenomenologia ducha, t. II, s. 182. 
to• Nauka logiki, t. II, s. 771 - 772. 
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łączającą jednostkowością"), gdyż bogactwo jej natury przewyż
sza granice możliwości wszelkich bytów jednostkowych105• Hegel 
najwyraźniej sugeruje, że Absolut - ujawniający się i rozwija
jący w "przyrodzie i duchu" - jest osobowością kolektywną 
("ogólnością" o wymiarze personalnym). Również dzieło Feno
menologia ducha osobowość idei absolutnej łączy z całością świa
ta natury i człowieka, stąd mówi o "ogólnej osobowości"106• Osoba 
indywidualnego człowieka opisywana jest natomiast jako "nie
szczęśliwa i nędzna"107• 

Heglowski Absolut posiada więc charakter ambiwalentny: 
personalny i apersonalny. Jest osobą, ale nie jednostkową osobą. 
Jest o tyle osobą, że Hegel charakteryzował Absolut w katego
riach personalnych: podmiotu, ducha, świadomości, myśli, pozna
nia, prawdy, miłości itp. Idea absolutna, jak opisywał ją autor 
Fenomenologii ducha, mimo triadycznie ujmowanej ewolucji za
chowała zawsze świadomość własnej tożsamości. Była jaźnią 
działającą w przyrodzie i ludzkiej społeczności, które z kolei były 
nawrotem w zmienionej postaci do absolutnego ducha. Systemo
wy kontekst panteizmu teorii idei absolutnej jest ewidentny. 
Hegel "Absolutem mniemanym" nazwał ideę, która nie byłaby 
"zapośredniczona" dialektycznie w przyrodzie i człowieku108• 
"Tylko doprowadzona do końca ogólność jest Absolutem"10g. 
Takie stwierdzenia rzutują na rozumienie osobowości bóstwa. 
Nie jest ono osobą konkretno-indywidualną. Absolut nie jest 
"moim" czy "twoim" duchem, gdyż transcenduje świat indywi
dualnych osób. Najpełniej objawia się Absolut w intersubiek
tywnych normach etycznych, formułach prawnych, relacjach spo
łecznych itp. Sugeruje to apersonalny charakter Absolutu. Hegel 
dialektycznie łączył oba aspekty bóstwa: personalny i apersonal
ny. Jego intencją, jak można przypuszczać, było uznanie supra
personalnego charakteru bóstwa110• Absolut istnieje w osobach, 
lecz transcenduje ich różnice osobowo-jednostkowe. 

1os Tamże, s. 772. 
100 Fenomenologia ducha, t. II, s. 55 - 58. 
101 Dz. cyt., t. I, s. 258. 
1os Nauka logiki, t. II, s. SOl.  
109 Tamże, s. 781. 
uo Por. J. F i n d l a y, Hegel, s. 41 - 43. 
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Stanowisko Hegla można określić jako panteizm personali
styczny. Jego koncepcja Absolutu była daleka od teizmu perso
nalistycznego, który w Bogu widział osobę jednostkową. Autor 
Fenomenologii ducha posiadał całkowicie odmienną wizję bytu 
absolutnego, pojmowanego jako nośnik jedności w kontinuum 
przemian. Absolut był rozumiany jako bytowaść zdolna do życia 
poznawczo-dążeniowego, a nawet miłości111• Stanowił on jednak 
dialektyczne zespolenie ogólności i jednostkowości, ducha i ma
terii, nieskończoności i skończoności. Bóg jest więc osobą jako 
zespolenie osób, jako kosmiczny inicjator rozwoju wszelkiego 
bytu. Dyzjunkcja osobowości i indywidualności, jaka miała miej
sce u Hegla, dla chrześcijan jest kontrowersyjna z wielu powo
dów: ontologicznych, psychologicznych, aksjologicznych oraz teo
logicznych111. W panteistycznej wizji rzeczywistości zanika jed
nostkc. wa osobowość człowieka, traktowanego jako "moment" 

, Absolutu. Wówczas trudno mówić o j e  g o osobowości: pozna-
niu, woli, sumieniu itp. W dalszej konsekwencji enigmatyczna 
staje się koncepcja bóstwa jako kolektywnej osobowości, tj. ze
spolenie osób indywidualnych. Jeśli nie istnieją one realnie jako 
jednostkowe osoby, to czym może być ich zespół?113 Personali
styczny panteizm Hegla, łącząc ideę Absolutu z ideą kolektyw
nie pojmowanej osobowości, nasuwa więcej pytań aniżeli daje 
rozwiązań. 

Innym problemem, związanym z naturą Absolutu, jest zagad
nienie jego ontologicznej transcendencji wobec przyrody. "Bóg 
jest bytem immanentnym we wszelkim istnieniu"m. Jego obec
ność w świecie łączy się z atrybutami wszechmocy i wszechwie
dzy116. Określenia te, znane klasycznej myśli chrześcijańskiej, nie 

111 Tak określa osobę Peter Bertocci, pisząc : Any person is the kind ot 
being w ho is a knowing-willing-caring unity in continuity. B e r  t o c c i, 
The Person God is, London 1970, s. 20. 

112 S, K o w a  l c z y  k, Czym ;est panteizm? "Collectanea Theologica" 
47 (1977) nr l, s. 76 - 81. 

113 Hegel rozumiał Absolut jako "zespół" ludzkich indywiduów, a nie 
jako Ich "wspólnotę". 

11< Vorlesungen uber die Philosophie der Religion, hrsg. von G, Lasson, 
Hamburg 1966, t. I, v. 2, s. 45. 

as Vorlesungen uber die Philosophie der Religion, Glockner, t. XVI, 
s. 230. 
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sugerują panteizmu. Implikują go jednak inne wypowiedzi nie
mieckiego myśliciela. W Nauce logiki pisał: "Przejrzystość skoń
czoności, która pozwala przeświecać przez siebie tylko Absoluto
wi, kończy się całkowitym zniknięciem skończoności"110• Jest to 
już monizujący panteizm, rezerwujący substancjalne istnienie 
wyłącznie dla Absolutu. On jest "otchłanią" bytów skończonych, 
te zaś są jego "wyrazem" i "odbiciem". 

Hegel, charakteryzując ontologiczną funkcję idei absolutnej, 
odwołał się do klasycznego terminu "przyczyna". Bóstwo jest 
przyczyną w podwójnym sensie: przyczyną samego siebie i przy
czyną świata117• Absolut to przede wszystkim causa sui, samo
stwarzająca się odwieczna substancja. Równocześnie jest on przy
czyną zaistnienia materialnej przyrody i ludzkiego ducha. Rela
cja kauzalna, łącząca byty skończone z Absolutem, posiada cha
rakter dialektyczny. Oba elementy tej relacji są różne swą natu
rą (idea jest ogólna, materia jest konkretna), a mimo to są czymś 
jednym. Istnienie bytu skończonego nie jest wyłącznie jego włas
nym istnieniem, lecz istnieniem bytu nieskończonego, tj. Boga118• 
Relacja "przyczyna - skutek" została pojęta jako relacja typu 
"substancja - przypadłość". Absolut - przyczyna pełni więc 
funkcję bytu substancjalnego, byty skończone - skutki stano
wią jego akcydensy. "Przyczyna manifestuje się w skutku jako 
substancja, mianowicie jako taka, która w samej założoności jako 
takiej jest refleksyjnie skierowana ku sobie"119• Jeśli byty wi
dzialne mają stanowić jedynie przypadłości, to tracą relatywną 
choćby autonomię bytową. Konsekwencja teistycznego monizmu 
jawi się nieuchronnie. 

Chrześcijaństwo nazywa Boga Stwórcą. Hegel wielokrotnie 
nawiązywał do nomenklatury związanej z teorią kreacji, mówiąc 
np. o "stworzeniu" świata przez Absolut121• Teorię aktu stwórcze-

m Nauka logiki, t. II, s. 263. Por. s. 262. 
117 Enzyklopiidie .•. , § 153 - 154, s. 145 - 146. 
118 VoTlesungen iibeT die Philosophte deT Religion, Glockner, t. XVI, 

s. 456. Por. B. L i e b r u c k s, Zum VeThiiltnh von Tmnszendenz und Im
manenz bei Hegel, "Wiener Jahrbuch fiir die Philosophie" 3 (1970), 
s. 108 - 129. 

m Nauka logiki, t. II,  s. 314. 
no Gott hat eine Welt eTSchaffen. VoTlesungen ii beT die Philosophie deT 

Religion, Glockner, t. XVI, s. 231. 
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go wyjaśniał jednak w kategoriach dialektyczno-teistycznego mo
nizmu. Dowodzi tego wypowiedź: "Przyrodę przeto musimy poj
mować jako taką, która nosi w sobie absolutną ideę, ale jest to 
idea, której formę stanowi to, że została założona ona przez ducha 
absolutnego jako 'inne'. O tyle też określamy przyrodę jako 
stworzoną"121• "Stworzenie" czy "wytworzenie" przyrody jest 
rozumiane jako immanentna aktywność idei absolutnej, prowa
dząca do eksterioryzacji natury jako "innego". Hegel kategorię 

"stwarzania" zaliczył do języka imaginatywnego. Autor Fenome
nologii ducha prawdę o akcie stwórczym Boga pragnął przetłu
maczyć na język filozoficzno-konceptualny. Dlatego mówił 
o "absolutnym ruchu" bóstwa, eksterioryzującym z siebie real
ność negatywną - przyrodę122• 

Heglowska teoria "kreacji" , wbrew sugestiom amerykańskie
go jezuity Quantina Lauera121, różni się istotnie od poglądów 
św. Tomasza. Obaj odróżniali kreację i emanację oraz pracę czło
wieka od aktywności Absolutu124• Ta częściowa zgodność poglą
dów nie niweluje jednak zasadniczych różnic systemowych. 
W ujęciu tomistycznym akt stwórczy Boga był aktem dobrowol
nym i jednorazowym. Hegel natomiast rozumiał kreację jako 
działanie wiekuiste i koniecznościowe. Nie było to nadanie stwo
rzeniu istnienia realnie różnego od Stwórcy, lecz raczej logicz
no-poznawcza aktywność idei absolutnej . Chrześcijaństwo widzi 
w Bogu sprawczostwórczą przyczynę świata. Hegel wypowiadał 
się w tej sprawie enigmatycznie, prawdopodobnie jednak miał 
na myśli przyczynowość materialno-formalną. Swiat widzialny to 
jedynie "odbicie" i "innobyt" Absolutu. 

Analizowany myśliciel nigdy nie deklarował opcji panteizmu, 
choć równocześnie nie zanegował takiej optyki świata. Fanteizm 
był mu jednak bezsprzecznie duchowo bliski, dlatego bronił go 

przed zarzutem ateizmu125• Przestrzegał także przed karykatu-

121 Wyklady o estetyce, Warszawa 1964, t. I, s. 157. 
122 Fenomenologia ducha, t. II, s. 379 - 380. 
123 L a u e r, Hegel' s Pantheism, "Thought" 54 (1979), nr 212, s. 19 - 20. 
12• Por. Fenomenologia ducha, t. I, s. 226, t. II, s. 76 ;  VoTlesungen iibeT 

die Philosophie deT Religion, Glockner, t. XVI, s. 61. 
125 Enzyklopiidie ... , § 573, s. 452. 
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ralnym ujmowaniem panteizmu jako rodzaju idololatrii1u. Pan
teiści rozumieją bóstwo jako wszechogarniającą substancję, jako 
całość świata, lecz nie jest to równoznaczne z ubóstwieniem rze
czy w ich jednostkowości i skończoności. 

Czy i w jakim sensie Hegel był panteistą? Odpowiedź jest 
uzależniona od rozumienia terminu "panteizm", który jest defi
niowany w różnorodny sposób127• Istnieją opisy szerokie i zawę
żone: pierwsze mianem panteizmu obejmują nawet materializm, 
drugie ograniczają się do niektórych jego form. Wypowiedzi 
Hegla uwidoczniają obecność dwu istotnych elementów doktry
nalnych panteizmu: a. traktowanie świata jako jednej substan
cji pozostającej w ciągłym rozwoju, b. uznanie Absolutu za istot
ne źródło jedności bytu. Absolut był dla niego początkiem dia
lektycznego procesu rozwoju bytu, przyczyną i rezultatem, jed
nością ogólności i jednostkowości. Absolut, jak sądził, jest 
"w istocie rezultatem, dopiero na końcu jest, czym jest napraw
dę"128. Fazą wstępną "ruchu własnego idei absolutnej" jest Logos. 
Dalszy jednak rozwój idei absolutnej "nie jest czymś w rodzaju 
[zbytecznego] nadmiaru; byłby nim, gdyby początek był napraw
dę już Absolutem ( ... ) Tylko doprowadzona do końca ogólność 
jest Absolutem"120• Bóstwem jest "duch, który w innym duchu 
jest wiedzą i wolą siebie jako Absolutu"110• W prezentowanej 
wizji bytu zaciera się ontologiczna granica pomiędzy bóstwem 
a światem widzialnym i człowiekiem. Hegel bytowość substan
cjalną przyznał jedynie Absolutowi, traktując wszelkie byty jako 

"momenty" nieustannego fieri absolutnego ducha. Zarazem 
jednak utrzymywał, że bóstwo rozwija się realnie właśnie przez 
widzialną rzeczywistość. Dlatego właśnie minimalizował różnice 
dzielące materializm i spirytualizm (nazywany "idealizmem")111• 

Heglowskie rozumienie Absolutu jest swoistą odmianą pan
teizmu. Można określić to stanowisko jako panenteizm. Ten ostat-

' 

121 Enzyklopiidie ... , § 573, s. 452 - 453. 
121 Por. F. G r  e g o i r e, Etudes Hegeliennes. Les points capitaux de sy-

stćme, Louvain-Paris 1958, s. 140 - 205. 
12a Fenomenologia ducha, t. I, s.  28. 
129 Nauka logiki, t. II, s. 781. Por. tamże, s. 773, 780. 
!Jo Wyklady o estetyce, t. II, s. 184. 
m Fenomenologia ducha, t. II, s. 171.  

� 
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ni rozumie się powszechnie jako doktrynę, która uznaje zarówno 
immanencję jak i - do pewnego stopnia - transcendencję Abso
lutu. W myśl teorii panenteizmu wszystkie byty widzialnego 
świata znajdują się w Bogu, lecz nie wyczerpują Jego natury. 
Heglizm zbliża się do teorii panenteizmu. Kilka racji przemawia 
za taką interpretacją. Przede wszystkim Hegel opowiedział się 
za panteizmem personalistycznym, przypisując bóstwu fenomen 
osobowości. Nie jest to osobowość jednostkowa, stanowiąca empi
ryczne "ja", lecz tylko osobowość "ogólna" czyli kolektywna132• 
Związana jest z faktem duchowości i swoiście pojmowanej świa
domości idei absolutnej. Następnym argumentem za interpreta
cją heglizmu jako panenteizmu jest uznanie priorytetu myśli 
i logosu przed materialną przyrodą. Autor Fenomenologii ducha 
wielokrotnie to stwierdzał. Nie identyfikował on rówmez Abso
lutu z jednostkowymi bytami czy gatunkami, co pozwala wnio
skować o jego relatywnej transcendencji. 

P�nteizm Hegla jest ewidentny, ale łączy się z ustawicznym 
eksponowaniem roli bóstwa. Erich Przywara, charakteryzując 
różne wizje rzeczywistości, pisał: "Jest ona ograniczona dwiema 
krańcowościami; j edna z nich, to immanentyzm, który jest rze
czywistym samorozwijaniem się Boga w człowieku, według któ
rego Bóg jest tylko inną nazwą na ewolucję stworzenia; drugą 
zaś to transcendentyzm, który oznacza martwą, statyczną adora
cję wobec niezmiernie oddalonego Boga"113• Gdyby uznać propo
nowane kryterium, to heglizm nie jest skrajnym immanenty
zmem, gdyż rola bóstwa nie sprowadza się do "innej nazwy ewo
lucji stworzenia". Hegel w sposób zdecydowany uznał specyfikę 
i priorytet idei absolutnej, co pozwala mówić o jej relatywnej 
transcendencji wobec "innobytu" świata widzialnego. Panteizm 
jego posiadał profil personalistyczny, co również przemawia za 
określeniem go jako panenteizmu114• 

132 Enzyklopćidie . .. , § 63, s. 88. 
133 P r z y w a r  a, Pora lity, s. 61 - 62. Cyt za: E. L. M a s c a 1 1, Ten, ktc\

ry jest, Warszawa 1958, s. 271 - 272. 
134 Personalizm ten uwyraźnia się szczególnie na płaszczyźnie aksjolo

gicznej, kiedy Hegel mówi o miłości Boga. W Wykladach o estetyce (t. 2, 
s. 183) znajduje się piękna charakterystyka miłości : milość żąda wyrzecze
nia się siebie w innej jaźni, i dopiero wówczas - może odnaleźć samego 
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XIII. EGZYSTENCJALIZM TEISTYCZNY: BOG UKRYTY 

Nurt filozoficznego egzystencjalizmu jest zróżnicowany pod 
wielu względamP. W aspekcie światopoglądowym wachlarz sta
nowisk jest bogaty: od zdeklarowanych zwolenników ateizmu 
(Sartre, Merlau-Ponty), poprzez agnostycyzm (Heidegger) aż do 
myślicieli związanych z teizmem. Ci ostatni znacznie się różnią 
między sobą: Kierkegaard był protestantem, Marcel katolikiem, 
J aspers bezwyznaniowcem. Dzielą ich także różnice filozoficzne 
w rozwiązywaniu problemu Boga. Sygnalizowane fakty nie wy
kluczają istnienia wspólnych elementów: wszyscy egzystencjaliści 
koncentrują uwagę na człowieku, którego ujmują nie systemo
wo, lecz jako konkretną egzystencję. Inne problemy rozwiązują 
przez pryzmat człowieka, w którego imię afirmują albo negują 
istnienie Boga. 

Interesują nas myśliciele opowiadający się w zasadzie za 
teizmem, należą do nich: Kierkegaard, Jaspers, Heidegger i Mar
cel. Ich teizm posiada podstawy antropologiczne, różniąc się od 
klasycznej filozofii Boga związanej z ontologią czy kosmologią. 
Człowiek, ujmowany w autentyzmie konkretnej egzystencji -
nieraz tragicznej, jest punktem wyjścia poszukiwań Boga - wie
kuistej tajemnicy. 

l. SOREN KIERKEGAARD 

Duński myśliciel, Soren Kierkegaard ( 1 81 3 - 1 855),  twórca 
egzystencjalizmu, był w równej mierze czlowiekiem głęboko re
ligijnym jak niechętnym względem dotychczasowej filozofii 

1 Por. J. C o 1 1  i n s, The Existentialists. A Critical Study, Chicago 1952;  
S. K o w a l c z Y k, Bóg w myśli współczesnej, Wrocław 1982, s.  371 - 438. 
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i teologii. Był także w opozycji do heglizmu: jego zracjonalizo
wanej teologii skażonej panteizmem. Myśliciel kopenhaski dy
stansował się od tradycyjnej myśli chrześcijańskiej ,  zarzucając 
jej spekulatywizm i laicyzację. W centrum jego uwagi nie znaj
dował się filozoficzny Absolut, lecz Bóg włączony w ziemską 
rzeczywistość i historię. Jest nim Jezus Chrystus, Bóg-Człowiek. 
Racjonalno-filozoficzna motywacja istnienia bóstwa była właści
wa za czasów Sokratesa i Arystotelesa, lecz po fakcie wcielenia 
stała się anachronizmem2• Istotnym zadaniem chrześcijanina nie 
powinno być formułowanie spekulatywnych argumentów za real
nością Boga, lecz zajęcie właściwej postawy egzystencjalnej wo
bec Niego: zawierzenie Chrystusowi. 

Kierkegaard, nawiązując zarówno do myśli protestanckiej 
jak i będąc w opozycji do heglowskiego racjonalizmu, głosił nie
poznawalność Boga na płaszczyźnie naturalno-filozoficznej .  Doty
czy to zarówno istnienia jak natury Bożej. Był sceptycznie na
stawiony wobec tradycyjnej motywacji istnienia Absolutu, ule
gając wpływom I. Kanta. "Chcieć udowodnić istnienie Boga jest 
przedsięwzięciem najśmieszniejszym ze wszystkich"3• Dowodzi 
się jedynie prawdziwości zdania czy idei, realne istnienie jest na
tomiast przedmiotem bezpośredniego doświadczenia. Bóg nie jest 
widzialny w świecie, lecz jest ukryty4• Nie stanowi On przed
miotu ludzkiego doświadczenia, będąc bytem duchowo-transcen
dentnym. 

Jeżeli nie jest możliwe filozoficzne uzasadnienie realności 
Boga, to tym bardziej trudno pokusić się o poznanie Jego natury. 
Bóg jest niepoznawalny5• Wprawdzie nadajemy bóstwu różne 
imiona, lecz w gruncie rzeczy pozostaje ono nieznane. Powodem 
tego jest całkowita heterogenność natury: Boga i stworzeń, 
wskutek czego transcendencja ontyczna pociąga za sobą gnozeolo
giczną transcendencję. Bóg jest "granicą" ludzkiego poznania; 

2 K i  e r  k e g a a r  d, Der Einzelne und sein Gott, Freiburg im Br. 1961, 
s. 126. 

3 K i e r k e g a a r d, Dziennik V A 7. Cyt. za : K. T o e p l i t z, Kierlce
gaard, Warszawa 1975, s. 318. 

4 K i e r  k e g a a r  d, Philosopische Brocken, w: Gesammelte Werke, Ko
penhagen 1844, t. VI, s. 294. 

5 Es ist das Unbekannte. Tamże, s. 36. 
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jest całkowicie różny w swym istnieniu i naturze od bytów wi
dzialnych, dlatego nie jest poznawalny przez świat•. Jest tajem
nicą: sam w sobie i swej relacji do świata7• 

Agnostycyzm Kierkegaarda nie był globalny, gdyż mimo wy
suniętych zastrzeżeń wiele mówił o Bogu. Jego charakterystyka 
bóstwa posiada podstawy antropologiczne, a nie ontologiczne. 
Boga odnalazł w człowieku: jego bytowości i życiu duchowym. 
Człowiek jest rozumiany w duchu pascalowskim jako "synteza 
nieskończoności i skończoności, doczesności i wieczności"8• Tak 
ujmowany człowiek jest otwarty i nakierowany na Boga, który 
stanowi jego praźródło i ostateczny cel. Zadaniem człowieka 

"jest stanie się sobą, co może nastąpić tylko przez związek 
z Bogiem"'. Autorealizacja osoby ludzkiej jest możliwa jedynie 
dzięki jej więzi z bóstwem. Choć Bóg stanowi misterium, to 
uchwytny jest przez człowieka. U duńskiego myśliciela odnajdu
jemy augustyński motyw człowieka jako imago DeP0• 

Słynne jest jego rozróżnienie trzech egzystencjalnych postaw 
człowieka: estetycznej, etycznej i religijnej. Ta ostatnia to po
stawa wiary, którą Kierkegaard preferował wobec refleksji filo
zoficznej. "Wiara jest największą namiętnością człowieka"11• Dla
tego człowiek niszczy duchowo siebie, "sprowadzając wiarę do 
czegoś bez znaczenia, do dziecinnej choroby, którą się chce prze
zwyciężyć możliwie najprędzej"11• Wiara jest "zatraceniem zmy
słów, aby odnaleźć Boga"18• Wiary nie należy mylić z wiedzą, 
gdyż całkowicie odmienna jest ich struktura. Wiara jest "para
doksem i cudem", a nie czymś, co można logicznie wydedukować. 
Wiara nie jest racjonalnym poznaniem, lecz decyzją woli; nie 
znosi niewiedzy, ale wewnętrznie formuje człowieka. Nie pro-

s Tamże, s. 41. 
7 Tamże, s. 236. 
8 K i e r  k e g a a r  d, Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć, Warszawa 

1969, s. 146. Por. Philosophische Brocken, dz. cyt., s. 145. 
9 Ki e r  k e g a a r d, Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć, s. 165. 
1o Ki e r  k e g a a r  d, Consider the Lilies, London 1940, s. 48 - 56 ; J. C o l-

l i n s, The M ind oj Kierkegaard, Chicago 1965, s. 196 - 203. 
11 Bojaźń i drżenie, s. 136. 
12 K i  e r  k e g a a r  d, Albo-albo, Warszawa 1976, t. II, s. 453. 
13 Bojaźń i drżenie, s. 176. 
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wadzi do spekulatywnych konkluzji, ale kulminuje się w egzy
stencjalnej postawie14• 

Przykładem wiary, często wzmiankowanym przez Kierkegaar
da, jest Abraham. On "wierzył siłą absurdu, gdyż wszelkie ludz
kie wyrachowanie od dawna musiał porzucić"; dokonał "skoku 
z trampoliny, dzięki któremu przeszedł do nieskończoności"11• 
Chociaż wiara nie jest kategorią spekulatywno-poznawczą, to jed
nak nie oznacza także rezygnacji z rozumu. "Wiara nie opiera 
się na nieudolności intelektualnej, nie jest azylem dla ograniczo
nych umysłów. Wiara stanowi sferę samą dla siebie, a wszelkie 
wypaczenia poznaje się natychmiast po tym, że przekształca się 
ją w naukę i wciąga w orbitę rozumum6• Choć duński egzysten
cjalista nazwał wiarę "absurdem", to jednak widział w niej feno
men, który jest super rationem, ale nie contra rationem. Dia
lektyka wiary transcenduje sferę poznania zmysłowego i inte
lektualnego, lecz nie jest rezygnacją z rozumu. "Skok wiary" wy
maga uznania ograniczoności umysłu ludzkiego, "ukrzyżowania 
rozumu", nie jest jednak solidaryzowaniem się z irracjona
lizmem17. 

Kierkegaard, uwypuklając element woli w akcie wiary, wi
dział w nim - pośrednio - współudział rozumu. Widoczne jest 
to w jego polemice z ateizmem, któremu zarzucił ignorowanie 
realiów ludzkiej egzystencji. Fokusa niewiary polega na tym, że 
człowiek chce "stawać się kształtem nieskończonym, sam kon
struować swoje ja", stając się "eksperymentalnym Bogiem". Jest 
to ontologicznie błędna alternatywa. "Zadna pochodna osobowość 
nie może przez to, że na siebie spogląda, dać sobie samej więcej, 
niż jest"18. Człowiek nie jest stwórcą samego siebie. Może zbun
tować się przeciw Bogu, lecz zawsze "panuje właściwie nad ni-

14 Philosophische Brocken, dz. cyt., s. 76. Por. tamże, s. 60. 
u Bojaźń i drżenie, s. 31 .  
ts Abschliessende unwissenschaftliche Nachschrift, w :  Gesammelte We;:

ke, t. VII, s. 24. 
17 Por. A Kierkegaard Critique, New York 1962. Współautorzy tej pra

cy zbiorowej, J. Collins i C. Fabro, wykazują niesprzeczność wiary z rozu
mem w ujęciu duńskiego egzystencjalisty. 

ts Bojaźń i drżenie, s. 215. 
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czym", jest "królem bez ziemi". Człowiek jest bytem pochod
nym; jego "jaźń" opiera się przejrzyście na Mocy, która ją zało
żyła'nu. Wyczuwa to poprzez egzystencjalne doświadczenie kru
chości swego istnienia czy nawet rozpacz20• 

Choć Kierkegaard często mówił o niepoznawalności natury 
Bożej, to jednak stanowczo dezawuował panteistyczną koncepcję 
Absolutu. Dlatego z wyraźnym dystansem ustosunkował się do 
kontemplatywnej wobec przyrody postawy romantyków, dostrze
gając w niej groźbę panteistycznego zatracenia się w aperso
nalnym duchu21• Pod adresem panteizmu wysunął wiele zastrze
żeń natury ontologicznej i aksjologicznej21• Zwracał uwagę, że 
panteistyczna wizja rzeczywistości podważa pluralizm i różno
rodność bytów, utożsamia podmiot z przedmiotem, byt z myślą, 
zmienność ze stabilnością. Dalszą konsekwencją jest kwestiono
wanie zasadności kategorii moralnych, wówczas zaś opozycja zła 
i dobra staje się fikcją. Na konto panteistów należy także zaliczyć 
posługiwanie się metaforycznym, pełnym niespójności językiem. 

Umiarkowany agnostycyzm teologiczny Kierkegaarda nie 
przeszkodził mu w enumeracji szeregu atrybutów Bożych. Bóg 
jest więc wszechobecny, wszechmocny, wszechwiedzący, nieskoń
czony i wiekuisty23• Jest stwórcą świata i człowieka". Kierke
gaard niechętnie używał terminu "byt samoistny" na oznaczenie 
Absolutu, nazywając go częściej "wiekuistą aktualnością"25• Wi
doczny jest wpływ św. Augustyna w charakterystyce Bożej na
tury, dlatego wyakcentowane zostały wiekuistość i niezmienność. 
Atrybutem Bożym jest wszechmoc, gdyż wola Boża jest nieskoń
czona w swych możliwościach. Nie oznacza to jednak zakwestio
nowania wolności woli człowieka, dlatego twórca egzystencja
lizmu stanowczo oponuje przeciw teoriom determinizmu i fata-

tu Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć, .;. 147. 
zo Tamże, s. 213. 
11 K i e r  k e g a a r  d, Journals, New York 1938, s. 12 - 14, 60 - 61. 
22 Philosophische Brocken, dz. cyt., s. 195 - 197. 
23 Abschliessende unwissenschaftliche Nachschrift, w: Gesammelte 

Werke, t. VII, s. 29, 96 ; Z chwili, w :  Wybór pism, Warszawa 1914, 
s. 206 nn. 

ze Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć, s. 214 - 215. 

25 J. C o 1 1  i n s, The Mind ot Kierkegaard, s. 130 - 131. 

23 - Wieki o Bogu 
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lizmu26• Uznał także personalny profil natury Bożej, choć prze
strzegał przed rozumieniem jej w sposób antropomorfizujący2'. 

Wymienione atrybuty Boga pozwalają mówić o Jego obecności 
w świecie. Bóg "jest w stworzeniu wszędzie, ale nie bezpośred
nio"28. Chociaż Kierkegaard uznał immanancję Boga, to bardziej 
akcentował jednak transcendencję. Dlatego religiom pogańskim 
wypominał prymitywno-sensualistyczne pojmowanie obecności 
Boga w świecie. Myślicielowi duńskiemu bardziej odpowiadała 
starotestamentalna koncepcja Boga transcendentnego, groźnego 
i tajemniczego. 

Przeakcentowanie transcendencji na niekorzyść immanencji, 
w opisie natury Bożej, nie było przypadkowe. Kierkegaard mniej 
interesował się ontologicznymi atrybutami Boga, bardziej zaś 
przymiotami moralnymi. Te bowiem odnoszą się bezpośrednio do 
sfery relacji Stwórcy wobec stworzeń. Wiarę pojmował on jako 
dramatyczne napięcie pomiędzy postawami lęku i miłości. Jego 
Bóg był przede wszystkim groźnym Jehową, którego wola wy
stawiła na ciężką próbę Abrahama, wiodąc go na brzeg ZWC1,tpie
nia i rozpaczyl9• Autor rozprawy Bojaźń i drżenie miał, podob
nie jak Pascal, wyczucie małości i n�dzy - tak bytowej jak 
moralnej - człowieka. Pod adresem chrześcijaństwa instytucjo
nalnego postawił zarzut, że "wzięło z Nowego Testamentu (tej 
nauki o krzyżu i męce, trwodze i drżeniu przed wiecznością) mo
tyw do powabnej sielanki z dziecinnymi zabawami"30• Sielanko
wość oficjalnej wersji chrześcijaństwa koliduje z dramatycznym 
wymiarem ludzkiego losu, a przede wszystkim nieustanną odpo
wiedzialnością wobec Boga. Dlatego ocaleniem człowieka ma być 
lęk przed Stwórcą. "Bóg jest mocą, przeciw której nie można 
się zbuntować w uporze"11• Eksponowanie uczucia lęku w religij
nym przeżyciu nie było kamuflażem, takie właśnie pojmowanie 
wiary dominowało w osobistym życiu myśliciela. 

2; Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć, s. 176, 179. 
27 Tamże, s. 280, 284. 
2a Philosophische Brocken, dz. cyt., s. 294. 
29 Bojaźń i drżenie, s. 19 nn. 

'o K i e r  k e g a a r  d, Z chwili, w :  Wybór pism, s. 207. 
31 Tamże, s. 227. 
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Kierkegaard, określając wiarę mianem absurdu, u podstaw 
jej dostrzegł realność nieskończonej miłości. Wiara nie jest sko
kiem "w otchłań absurdu", lecz napotkaniem Boga jako uosobio·
nej miłościu. Bóg jest miłością. Ten fakt wszystko wyjaśnia 
i nadaje sens ludzkiemu życiu, choćby najbardziej tragicznemu. 

"On kocha cię i chce być kochanym przez ciebie, a jedno i dru
gie czyni z miłości"81• Bóg jest wiekuistą miłością, która jest 
punktem wyjścia i celem wszystkiego. Miłość należy do wewnę
trznej natury Bożej, a zarazem jest dominującym czynnikiem 
w relacji do stworzeń. Miłość Boga, w przeciwieństwie do ludz
kiej miłości, jest wolna od jakichkolwiek brakówM. Jedyną alter
natywą miłości jest bezsens i bezgraniczna rozpacz. 

Miłość Boga · do ludzi była powodem wcielenia, dlatego Chrys
tus jest personifikacją i konkretyzacją Bożej miłości85• Kierke
gaard uznaje bóstwo Chrystusa, złączone z Jego człowieczeri.
stwem8•. Funkcję soteriologiczną Boga-Człowieka omawia jed
nak marginalnie, eksponuje natomiast funkcję egzystencjalno
-etyczną. Jezus jest dla niego przede wszystkim wzorem w życiu 
etycznym, heroicznym, przykładem miłości człowieka37• Jest On 
także historycznym wcieleniem Boga, nadającego sens życiu czło
wieka. 

2. KARL JASPERS 

W mieJsce kierkegaardowskiej koncepcji wiary "skoku", nie
miecki egzystencjalista Karl Jaspers (1883 - 1969) za podstawę 
wiary przyjął rozum osadzony w egzystencji. Było to niewątpli
wie dowartościowanie racjonalnego wymiaru wiary, choć za
razem jej sekularyzacja. Autor, stwierdziwszy słabnące oddziały-

32 Bojaźń i drżenie, s. 31.  
33 Z chwili, w: Wybór pism, s. 206. 
34 Philosophische Brocken, s. 23 ; K i e r  k e g a a r  d, Christians Dis-

courses, New York 1939, s. 1 97 - 209. 
35 Bojaźń i drżenie, s. 286. 
33 Tam.że, s. 271, 273 - 274. 

H K i e r  k e g a a r  d, Der Einzelne und sein Gott, Freiburg im Br. 
1961, s. 176. 
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wanie wiary religijnej, sugeruje potrzebę "wiary filozoficznej". 
Ideologiczny indyferentyzm prowadzi do pustki psychiczno-mo
ralnej, ponieważ "człowiek jest niezdolny do życia całkowicie 
izolowanego od wiary"38• Wiara filozoficzna jest wolna od "fa
natyzmu doktrynalnego", presji autorytetu duchownych i form 
instytucjonalnych. Tak pojmowana wiara posiada dwojaki ele
ment: subiektywny (podmiotową głębię przeżycia) i obiektywny 
(przedmiotową treść). Wiara jest wiarą w coś, dlatego zawiera 
określone sądy. Najbardziej podstawowym z nich jest sąd "Bóg 
istnieje"au. 

Teoria filozoficznej wiary posiada różne aspekty: metafi
zyczny, psychologiczny i epistemologiczny. Aspekt metafizyczny 
polega na ontycznym odniesieniu świata i człowieka do Boga 
określanego zwykle mianem "Transcendencji". Integralnym 
elementem ludzkiej egzystencji jest wolność będąca potencjal
nością, która domaga się aktualizacji. Jest to możliwe w pełni 
dopiero przez powiązanie z Absolutem, stanowiącym podstawę 
ludzkiego bytu40• Psychologiczny aspękt filozoficznej wiary 
związany jest z faktem, iż człowiek ustawicznie żyje w per
spektywie śmierci. Przezwyciężenie tego lęku umożliwia dopiero 
afirmacja Transcendencji41• Wreszcie epistemologiczny aspekt fi
lozoficznej wiary polega na specyficznej kwalifikacji jej twier
dzeń. Nie daje ona pewności naukowej, gdyż nie jest wiedz[! 
w sensie empirycznym•!. Wiara daje pewność egzystencjalną, ży
ciową, dopuszczając możliwość korektur jej twierdzeń. Teoria 
filozoficznej wiary związana jest z teorią szyfru, w myśl której 
Bóg jest poznawalny na trojakiej drodze: . realnego bytu, reli
gii i mitu oraz filozofii43• "Bóg jest ukryty, mówi On jedynie 

as J a  s p e r  s, La situation spirituelle de notre epoque, Paris 1951, 
s. 163. 

39 J a  s p e r  s, Der philosophische Glaube, Miinchen 1948, s. 29 - 37. 
•o J a  s p e r  s, Philosophie, t. III : Metaphysik, Berlin 1932, s. 3 - 4 ;  

Der philosophische Glaube, s. 29 - 30. 
41 Der philosophische Glaube, s. 54. Por. B. W e l t e, La foi philosophi

que chez Jaspers et saint Thomas d'Aquin, Paris 1958, s. 89 - 107. 
42 Der philosophische Glaube, s. 11 - 13. 
es S. K o w a  l c z y  k, Ambiwalencja koncepcji Absolutu Karla Jasper

sa, "Zeszyty Naukowe KUL" 14 (1971) nr 4, s. 33 - 42. 
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pośrednio" poprzez ślady tkwiące w naturze świata44• Do odczy
tania obecności Boga prowadzi jedynie droga szyfru, t j .  spoj
rzenie na świat widzialny jako znak wskazujący na rzeczywistość 
transcendentną. Język szyfru jest pewny, lecz respektuje wol
ność człowieka45• Transcedencja staje się "obecna" dopiero w dro
dze wolnego wyboru, tj. przez wewnętrzny czyn miłości czło
wieka. Takiej wolności nie ma w wypadku wiedzy empirycznej 
ani na terenie nauk matematycznych. Lektura szyfru pozostawia 
miejsce dla wolności. 

Jaspers, mimo braku powiązania z instytucjonalną stroną re
ligii, jest pewny istnienia Boga. Dlatego przeciwstawia się róż
nym formom ateizmu48• Jedną z nich jest demonologia, przez 
którą rozumie prymitywny politeizm oraz wiarę w istnienie du
chów szkodzących człowiekowi. Ateizmem nazywa również deifi
kację człowieka, np. w formie kultu herosów, gwiazdorów filmo
wych czy nadużywaniu władzy przez tyranów. Inną formę nie
wiary łączy ze zjawiskami nihilizmu i relatywizmu, które kwe
stionują wszelkie wartości ogólnoludzkie. Ateizm prowadzi do 
przekreślenia prawdziwej transcendencji człowieka, często zaś 
łączy się z autodestrukcją psychiczno-moralną. Niemiecki egzy
stencjalista w charakterystyce ateizmu ogniskuje uwagę na jego 
konsekwencjach pragmatycznych, pomija natomiast aspekt do
ktrynalno-światopoglądowy. 

Choć realność Boga jest ewidentna dla Jaspersa, to kwestio
nuje on poznawalność Bożej natury. Wiemy, że jest (ist) Bóg, nie 
wiemy jednak czym (was) jest47• Bóg jest "całkowicie inny" od 
świata widzialnego, jest "daleki" i "ukryty"�8• Heterogenność 
natur Boga i bytów pochodnych wyklucza możliwość zastosowa
nia języka teologii pozytywnej. Szyfr daje jedynie poznanie sym
boliczne Absolutu, dlatego filozofia nie może wyjść poza stwier-

44 Gott ist werborgen. Er spricht nur direct. J a  s p e r  s, Von der 
Wahrheit, Miinchen 1947, s. 643. Por. Metaphysik, dz. cyt., s. 66 - 67. 

45 Metaphysik, s. 204; B. W e l t e, La foi philosophique chez Jaspers ... , 
s. 58 nn. 

46 Der philosophische Glaube, s. 91 - 107. 
47 Metaphysik, s. 67. 
48 Von der Wahrheit, s. 690, 1049, 1051. 
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dzenie jego istnienia. Transcendencja pozostaje bezimiennał0• 
Natura Boża nie da się opisać za pomocą ludzkich pojęć i są
dów, jest niewyrażalna. 

Teologiczny agnostycyzm Jaspersa był powodem krytycznej 
oceny tradycyjnej filozofii i teologii. Choć religię uznał za je
den z języków szyfru, to zakwestionował fakt Objawienia50• 
Wszystkie religie uważał za jednakowo prawdziwe, dlatego żad
na z nich nie może uzurpować sobie specjalnego statusu odwołu
jąc się do Objawienia jako swej podstawy. Chrześcijaństwo także 
nie jest religią wyjątkową, dlatego głoszone przez niego religijne 
dogmaty należy interpretować jako mityczno-metaforyczny prze
kaz prawdy o Bogu51• Chrystologia jest próbą ukazania jedności 
człowieka z Bogiem, nauka trynitarna jest uzewnętrznieniem 
potrzeby duchowej komunikacji, prawda o grzechu pierworod
nym to próba wyjaśnienia genezy zła. Nawet tradycyjny opis 
Boga jako Pierwszej Przyczyny, Stwórcy, Osoby itp. jest jedynie 
obrazowo-metaforycznym sposobem opisu tajemnicy Boga51• 

Mimo radykalizmu powyższych stwierdzeń, niemiecki egzy
stencjalista pokusił się o ogólną charakterystykę Transcendencji. 
Przede wszystkim widział w Bogu byt realny, absolutno-pierwot
ny, wiekuisty; jest On "samą realnością" pozbawioną subiektyw
nościu. Jest to nawiązanie do biblijnego opisu "Jestem, który 
jestem". Drugim istotnym rysem koncepcji Absolutu Karla Jas
persa jest negacja politeizmu w różnorodnych jego formach54• 
Foliteizm jest wewnętrznie sprzeczny, gdyż wielość bóstw dy
skwalifikuje każde z nich jako prapryncypium bytu. Foliteistycz
na teologia łączy się nierozerwalnie z antropomorfizacją idei Ab
solutu, redukowanego do wymiaru ludzkiego. W imię mono
teizmu Jaspers zakwestionował dogmat trynitarny, twierdząc, że 
wielość osób Bożych koliduje z jedynością Boga55• Sądził także, 

49 Tamże, s. 1033. 
so Von der Wahrheit, s. 1052. 

51 Metaphysik, s. 93 - 94, 99, 114 - 1 16. 

52 Tamże, s. 66. 
'" Tamże, s. 67 ; Von der Wahrheit, s. 690, 702, 1051. 
s• Von der Wahrheit, s. 690 - 691.  
s '  Metaphysik, s.  122 - 124. 
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że druga (Syn) i trzecia osoba Boża (Duch) - pochodne wobec 
Ojca - nie mogą być Mu równe. 

Kontrowersyjnym elementem koncepcji Absolutu Jaspersa 
jest problem osobowości oraz relacji wobec świata. Niektórzy 
autorzy widzą u niego panteizujący monizm66, inni przyznają 
personalny charakter Transcendencji'7, a trzecia grupa autorów 
nie posiada wyrobionego sądu w tej sprawie58• Właściwie wszyscy 
mogą powoływać się na wypowiedzi J aspersa, ponieważ nie 
zawsze był klarowny i jednoznaczny w opisie natury Absolutu. 

Kilka racji przemawia przeciw panteistycznej interpretacji 
koncepcji Transcendencji niemieckiego myśliciela. Nie bez zna
czenia jest już sama terminologia, tj .  nazwy: Bóg (Gott), 
bóstwo (Gottheit), Transcendencja (Transzendenz)51• Również do
trynalny kontekst tych nazw zwykle sugeruje, że chodzi o byt 
różny jakościowo i ilościowo od świata. To prawda, że klasyczną 
teorię kreacji świata z uprzedniej nicości nazwał Jaspers mitycz
nym elementem chrześcijaństwa80• Równocześnie jednak zauwa
żał ontyczną i etyczną heteronomię człowieka, co z kolei prowa
dzi do wniosku o potrzebie Boga jako praźródła bytu. Taki wnio
sek, pośrednio wypowiedziany, pojawił się w pismach niemiec
kiego egzystencjalisty. Jedność świata wyjaśniał przez odwoła·
nie się do jedności i jedyności Boga61• Szczególnie często akcen
tował fakt, że człowiek nie ma autonomii istnienia : dopiero staje 
się, doskonali, jest w stadium transcendawania siebie. W tej 
sytuacji niezbędna jest bytowa podstawa ludzkiej egzystencji.. 
Jaspers nazywał Boga "przyczyną" (Ursprung), "podstawą" 

56 M. D u f r e  n n e i P. R i c o  e u r, Karl Jaspers et la philosophie de 
!'existence, Paris 1947, s. 379 - 393 ;  C. F a b r o, Introduzione all'ateismo 
moderno, Roma 1964, s. 851 - 862. 

57 X. T i 1 1  i e t e, La foi philosophique et Ze langage des chiffres se
Zon J. Jaspers, w :  L'existence de Dieu, Tournai 1961, s. 82 - 84. 

sa B. W e l t e, La foi philosophique ... , dz. cyt., s. 45 - 57. 
59 Jaspers w I wydaniu dzieła Phi!osophie i pracy Von der Wahrheit 

często używał nazwy Gott, w drugim wydaniu Filozofii zwykle zestępuje 
je terminami : Gottheit i Transzendenz. 

so Von der Wahrheit, s. 690, 692. 
s• Tamże, s. 691. 
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(Grund) i "granicą" (Grenze) człowieka62• Jest to powrót do krea
cjonizmu, choć w dalszym ciągu krytycznie oceniał ideę powsta
nia bytu z nicości. 

Fanteistyczna interpretacja jaspersowskiej Transcendencji ko
liduje z faktem przyznania jej nadrzędności wobec świata. "Bóg 
nie jest szyfrem, lecz samą rzeczywistością"••. Szyfrem jest 
przyroda, człowiek, język, kultura duchowa itp. W takim razie 
bóstwo jest różne od każdej formy szyfru. Bóg i świat stano
wią ontyczną jedność, lecz nie są ze sobą tożsame•'. "Transcen
dencja, znajdująca się ponad całym światem i przed nim, nazywa 
się Bogiem"05• Również koncepcja komunikacji, związana z an
tropologią omawianego myśliciela, sugeruje bytowy dualizm 
świata i Absolutu. Komunikacja może przecież istnieć jedynie 
pomiędzy różnymi realnie bytami osobowymi••. 

Fanteistyczna interpretacja koncepcji Absolutu Jaspersa, choć 
zasadniczo kontrowersyjna, znajduje oparcie w niektórych jego 
wypowiedziach. Mianowicie charakteryzując relację człowieka 
do Boga, pisał: "Transcendencja istnieje dla mnie tylko o tyle, 
o ile jest jednością kontynuacji mojego bytu"67• Krytycznie oce
nił autor dualizm pojęciowy: Bóg - człowiek. Bóg istnieje real
nie, ale jest On "moim" Bogiem, tzn. korelatem ludzkiej egzy
stencji i pojawia się w relacji do niej68• Fanteistyczny wydźwięk 
posiada również opis miłości do Boga, rozumianej jako miłość 
świata i entuzjazm dla piękna bytu69• Miłość, ujmowana w oder-

62 Tamże, s. 1054; Metaphysik, s. 6 - 7 ;  Der philosophische Glaube, 
s. 59. 

63 Aber Gott ist nich Chiffer, sondern die Wirklichkeit selbst. Von 
der Wahrheit, s. 1051. 

'' Welt und Transzendenz sind ( ... ) Einheit ohne Identitiit. Metaphysik, 
s. 138. Por. tamże, s. 122, 139. 

65 Transzendenz iiber aller Welt oder vor aller Welt heisst Gott. De� 
philosophische Glaube, s. 29. 

66 J a s p e r  s, Einfiihrung in die Philosophie, Miinchen 1953, s. 26 - 27. 
67 Fiir mich ist nur so viel Transzendenz, als das Eine in der Kon

tinuitiit meines Daseins ist. Metaphysik, s. 121. 
'" Tamże, s: 121, 139, 200. 
69 Weltlose Liebe ist zu nichts als grundlose Seligkeit. Liebe zur 

Transzendenz ist nur als liebende Weltverkliirung wirklich. Tamże, s. 157. 
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waniu od świata, staje się bezprzedmiotowa. Jaspers nie ukry
wał również sympatii dla myślicieli panteizujących: Plotyna 
i Kuzańczyka, pod których prawdopodobnie wpływem naturę 
Bożą określił jako coincidentia oppositorum70• Tego rodzaju wy
rażenia i wypowiedzi świadczą o sympatii dla panteistycznej wi
zji rzeczywistości. 

Z powyższymi wypowiedziami kolidują inne, których przed
miotem jest zarówno tematyka filozoficzna jak teologiczna. 
Pierwsza z nich jest związana z uznaniem personalnego profilu 
Transcendencji. Choć Jaspers nie akceptował tradycyjnej kon
cepcji osobowości Boga, to jednak wyraźnie sugerował Jego oso
bowy charakter71• Bóg jest prawdą absolutną72• Z kolei prawda 
jest miłością78, co pozwala bóstwo pojmować jako miłość. Jest 
ono przedmiotem milości, a więc bytem osobowym74• Miłość ku 
Bogu i człowiekowi, choć różne, są nierozdzielne. Nie można ko
chać Boga nie kochając człowieka oraz odwrotnie. "Miłość jest 
jakby językiem Boga"75• Miłość, oderwana od osobowego pod
miotu i przedmiotu, jest absurdem. Dlatego wyakcentowanie roli 
miłości w ludzkiej drodze do Boga pozwala wnioskować, że Ab
solut był pojmowany przez Jaspersa jako byt osobowy oraz 
transcendentny. 

Na uwagę zasługuje jeszcze interpretacja chrześcijańskiej 
chrystologii. Jaspers naukę o Chrystusie jako Bogu-Człowieku 
charakteryzuje jako element mitologiczny. Sądził, że idea Boga
Człowieka jest trudna do przyjęcia, gdyż natury człowieka i bó
stwa różnią się diametralnie78• Dzieli je nieskończoność, dlatego 
Bóg nie mógł stać się człowiekiem. Myśliciel niemiecki nie zawsze 
był konsekwentny w charakterystyce natury Transcendencji, lecz 
bez wątpienia widział w niej byt absolutno-personalny. Był to 

7o Von der Wahrheit, s. 898. 
11 Tamże, s. 692, 896. 
72 Tamże, s. 743. 
73 Tamże, s. 743 - 744. 
7ł Tamże, s. 1033. 
75 Der Philosophische Glaube, s. 30. Por. La situation spirituelle, 

s. 49 - 50, 60 - 61. 
76 Von der Wahrheit, s. 851 - 852, 1035, 1052. 
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Bóg "ukryty" w człowieku i świecie, które stanowią szyfr. Jego 
odczytanie jest możliwe tylko dla tego człowieka, który w sposób 
wolny otwiera się na Miłość. 

3. MARTIN HEIDEGGER 

Do czołowych myślicieli współczesnych zarówno enigmatycz
nych, jak i kontrowersyjnych, należy niemiecki filozof Martin 
Heidegger ( 1889 - 1 976). Jego stanowisko światopoglądowe nie 
było jednoznacznie zarysowane, dlatego został różnorodnie odczy
tany: jako ateista77, agnostyk78 lub teista o profilu irracjonal
nym". Złożoność jego poglądów i wieloznaczność wypowiedzi 
utrudnia zaliczenie go do jednej z wymienionych kategorii świa
topoglądowych. Należy także dostrzec u niego ewolucję poglądów: 
od skrajnego agnostycyzmu filozoficznego do ostrożnie formuło
wanego teizmu, związanego w dalszym ciągu z agnostycyzmem 
teologicznym80• Choć myśliciel nigdy nie powróci do chrześcijań
stwa lat młodości, to jednak dość wyraźnie sugerował istnienie 
Boga. 

Prezentując ideę Boga Martina Heideggera, należy rozgrani
czyć dwa aspekty: negatywny i pozytywny. Pierwszy z nich 
związany jest z krytyczną oceną klasycznej koncepcji Boga za
wartą w filozofii i teologii chrześcijańskiej. Drugi natomiast 
aspekt to próba ukazania tej wizji Boga, jaka jawi się w pismach 

71 E. L e v i n a s, Difficile liberte, Paris 1963, s. 30 ; C. F a b r o, In
troduzione all'ateismo moderno, s. 864 - 892. Obaj autorzy przyznają, że 
Heidegger nie był deklaratywnym "wyznawcą" ateizmu, lecz prowokował 
go swą postawą, m.in. rugując problem Boga z terenu filozofii. 

78 B. W e I t e, Die Gottfrage im Denken Martin Heideggers, w: A uf 
der Spur des Ewigen, Freiburg im Br. 1965, s. 262 - 276. 

79 A de W a e I h e n s, La philosophie de Martin Heidegger, Louvain 
1946, s. 358 - 364 ; B. R i o  u x, L'etre et la verite chez Heidegger et saint 
Thomas d' A qui n, Paris 1963, s. 127 - 130; F. S a w i c k  i, Pojęcie i zagad
nienie nicości u Heideggera. "Roczniki Filozoficzne•· 4 (1955), s. 125 - 137. 
Sawicki nazbyt optymistycznie ocenia zbieżności teizmu chrześcijańskiego 
i metafizyki Heideggera, pozostali autorzy są bardziej ostrożni. 

ao S. K o w a  I c z y  k, M. Heidegger: Od milczenia o Bogu do mil

czenia wobec Boga, w :  Bóg w myśli współczesnej, s. 391 - 408. 
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autora dzieła Sein und Zeit. Oba aspekty nie zawsze są kohe
rentne ze sobą. 

Heidegger jest myślicielem oryginalnym: tak doktrynalnie 
jak metodologicznie. Nic więc dziwnego, że koncepcję Absolutu 
klasycznej filozofii ocenił krytycznie. W pewnym stopniu solida
ryzuje się nawet z krytyką teizmu Marksa i Nietzschego, uwal
niających ludzkość od idoli81• Ich "bóg" był czymś w rodzaju idei 
platońskiej, kimś kto odbiera człowiekowi należne mu wartości. 
Należy także odrzucić heglowski Absolut, rozumiany jako nie
skończony proces autokreacji, co stanowi jawny nonsens82• Pro
ponowane koncepcje bóstwa są nie do przyjęcia dla wolnego 
człowieka, dlatego taki "bóg" musi umrzeć. 

' 

Krytyczny stosunek Heideggera ujawnił się także w odnie
sieniu do klasycznej filozofii chrześcijańskiej. Zarzucał jej nad
mierne powiązanie z teologią oraz zapożyczanie od niej funda
mentalnych problemów nieśmiertelności, kreacji i Boga88• Kon
sekwencją tego było zagubienie ontologicznej różnicy między wi
dzialnym światem a Bogiem, określanych wspólnym mianem 
"bytu". Ontologia stała się teologią. Ontoteologia, związana także 
z nurtem filozofii arystotelesowsko-tomistycznym, prowadzi do 
uprzedmiotowienia Boga. Wyrazem tego jest np. określanie Boga 
jako Pierwszej Przyczyny, co w języku niemieckim wyrażane 
jest terminem Ur-Sache czyli "Pra-rzecz"8'. Wszelka charak
terystyka Boga, związana z ideą przyczyny (causa), jest równo
znaczna z Jego desakralizacją i depersonalizacją. Przed takim 
bóstwem człowiek nie jest zdolny modlić się, składać ofiary, tań
czyć czy śpiewać115• Bóg ontoteologii jest pojęciowym idolem, 
a nie żywym osobowym Bogiem. Bóg "udowodniony" poprzez filo
zoficzne argumenty nie jest autentycznie boski. Opisywanie Boga 
jako "bytu", "przyczyny" itp. jest istotnym błędem. Prowadzi 

81 H e i d e g g e r, Holzwege, Frankfurt am M. 1950, s. 199 - 200. 
"' Tamże, s. 186. 
aJ H e i d e g g e r, Nietzsche, Pfullingen 1961, t. II, s. 131 - 132. 
3� H e i d e g g e r, Identitćit und Differenz, Pfullingen 1957, s. 51 ; 

J. L. lVI a r i o  n, La double idolatrie - Remarques sur la difference onto
logique et la pensee de Dieu, w :  Heidegger et la question de Dieu, Paris 
1980, s. 46 - 74. 

e5 ldentitćit und Differenz, s. 305 - 306. 



364 WIEKI O BOGU 

bowiem do reizacji bóstwa, jego ontologicznej i epistemologicz
nej degradacji, a przede wszystkim odziera Boga z Jego tajem
nicy i sakralności86• Jest to faktyczne bluźnierstwo, gorsze od 
ateizmu. 

Krytycyzm Heideggera wobec myśli chrześcijańskiej szedł tak 
daleko, że samo pojęcie "filozofii chrześcijańskiej" uznał za we
wnętrznie sprzeczne87• Istotne elementy tejże filozofii posiadają 
inspirację teologiczną: idea transcendencji i nieśmiertelności 
człowieka, pojęcie Stwórcy itp. Są to prawdy przejęte z Obja
wienia, dlatego uciekanie się do starogreckich filozofów (Platona, 
Arystotelesa) jest zarówno zbyteczne, jak metodologicznie ryzy
kowne. Racjonalizacja prawd wiary zaciera granice między teo
logią a filozofią88• Heidegger nie ograniczył się do postulatu sepa
rowania wiary i dociekań filozoficznych. Nieje�rotnie twier
dził nawet, że filozofia bytu jest neutralna światopoglądow�w. 
nie daje racjonalnych przesłanek -dla r��wiązania -pr�blemu...ĘQ_ga. 
W tym duchu utrzymana jest wypowiedź : "Byt i Bóg nie są ze 
sobą identyczne, i nigdy nie będę próbował myśleć o istocie Boga 
przy użyciu [kategorii] bytu. �iektórzy wiedzą może, że wysz&
dłem z teologii i że zachowałem dla niej starą miłość, podobnie 

' '  jak rozumiem ją nieco. Jeżeli napiszę kiedyś o teologii, do czego 
nieraz odczuwam pokusę, to wyrażenie 'byt' nigdy w niei riie 
będzie figurowało. Wiara nie ma potrzeby uciekania s!!L_do 
bytu"89• Wypowiedź nie jest całkowicie jednoznaczna: czy autor 

,.. • rezygnuje jedynie z użycia kategorii filozoficznych na terenie 
teologii, czy kwestionuje również ontologiczne podstawy filozofii 
Boga? Druga alternatywa wydaje się bardziej prawdopodobna. 
Inna rzecz, że nie zawsze był tak negatywnie nastawiony wobec 
metafizycznych rozważań z zakresu problematyki Absolutu90• 

86 H e i d e g g e r, Lettre sur "l'humanisme", Paris 1964, s. 128 ; 
O. L a f f o u c r i e r e, Le destin de la pensee et "La mort de Dieu" s elan 
Heidegger, La Haye 1968, s. 4 - 8, 106 - 108. 

87 H e i d e g g e r, Nietzsche, t. II, s. 152. 
88 H e i d e g g e r, Phiinomenologie und Theologie, Frankfurt am M. 

1970, s. 26, 30; tenże, Einfiihrung in die Metaphysik, Tiibingen 1976, 
s. 5 - 6. 

89 H e i d e g g e r, Wywiad z 6 listopada 1951 r. Cyt. za : Heidegger et 
la question de Dieu, s. 334. 

90 Por. H e i d e g g e r, Der Satz vom Grund, Pfullingen 1957. 
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Heidegger, przyjmując założenia teologicznego agnostycyzmu, 
postulował radykalną demitologizację teologii klasycznej. Cał
kowicie zignorował teorię analogii, akcentujiif .Przeciwstawnośc 
ludzkiej egzystencji i natury bóstwa. W jego przekonaniu nie 
jest zasadne używanie jakichkolwiek pojęć, zapożyczonych z ota
czającego nas świata. Nazywanie Boga najwyższym dobrem czy 
doskonałością jest w istocie Jego profanacją81• Terminy te są 
związane ze światem przygodnym, uwikłanym w zło i przemijal
ność, dlatego są nieprzydatne przy opisie Absolutu. Jest on nie
uchwytny za pomocą poznania refleksyjno-pojęciowego, dla
tego teologia - zamierzająca stosować metody racjonalne - jest 
bezradna. Bóg może być zrozumiały jedynie na drodze doświad
czenia religijnego i poetyckiego, opartych na zastosowaniu meta
for, symboli czy nawet mitów92• Demitologizacja tradycyjnej 
teologii jest pożądana jeszcze z innego powodu. Każda teologia 
mówi o Bogu jako podstawie bytu ludzkiego. Jakiekolwiek sche
maty są jednak niemożliwe, ponieważ egzystencja człowieka 
ujawnia się w swej prawdzie ciągle na nowo. Teologia jest per
manentnym objawieniem, należy ją rozumieć pneumatycznie93• 
Bóg ciągle objawia się w historii ludzkości. 

Krytyczna ocena teologii nie była dla Heideggera równoznacz
na z negacją wiary religijnej9•. Wiarę rozumiał jako .,ponowne 
narodzenie człowieka", związane z uznaniem Chrystu�a". Wiara 
pojęta została głównie jako egzystencjalna postawa człowieka, 
w mniejszym zaś stopniu jako akceptacja określonej doktryny. 
Teologia nie może być traktowana jako spekulatywna wiedza 
o Bogu, analogiczna np. do zoologii jako nauki o świecie zwierzę.
cym. Teologia to autointerpretacja egzystencji wierzącego czło
wieka98. Korzysta ona wyłącznie z objawienia przyjmowanego 

9t Lettre sur "l'humanisme", s. 128 nn. 
92 H e i d e g g e r, Harderlin und das Wesen der Dichtung, Miinchen 

1937 ; J. B e a u f r e  d, Heidegger et la theologie, w :  Heidegger et la que
stion de Dieu, s. 19 - 36. 

93 H. J o n  a s, Heidegger und die Theologie, "Evangelische 'fheolog\e" 
24 (1964), s. 635 - 636. 

at H o l z w e g e, s. 198. 
95 H e i d e g g e r, Phiinomenologie und Theologie, s. 15 - 19. 
9& Tamże, s. 22 - 26. 
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w drodze wiary, zbędne natomiast i szkodliwe jest jej powiąza
nie z filozofią. Chociaż Heidegger pozytywnie oceniał wiarę,Jo 
jednak Bóg wiary nie był jego osobistym Bogiem. Swego czasu 
miał powiedzieć: "Gdybym miał wiarę, to zamknąłbym swoją 
pracownię"". Miał zapewne na myśli głęboką wiarę religijńą 
okresu młodości. Wypowiedź nie oznacza, że był ateistą, gdyż 
w późniejszych jego pismach często pojawiała się myśl o obec�o
ści Absolutu. 

Odrzucenie koncepcji bóstwa, związanej z tradycyjną meta
fizyką i teologią, nie oznaczało negacji istnienia Boga. Potwier
dzają to liczne wypowiedzi: "Bóg jest dany w religijnym do
świadczeniu, nie zaś dzięki filozofii". "Absencja Boga jest spo: 
sobem Jego obecności"'8• Innym razem niemiecki myśliciel pisał: 
"Ja nie przeczę Bogu. Ja opisuję jego nieobecność. Moja filozofia 
jest w jakiś sposób otwarta na przyjęcie Boga"�1• Teksty te wy
magają pewnego wyjaśnienia. Heidegger w miejsce filozofii bytu 
przyjął fenomenologię. Jego koncepcja Sein nie była odpó
wiednikiem tomistycznego esse. Tomizm mówił o bycie reaT
nym, niemiecki egzystencjalista ujmował "bytowanie" w relacji 
do podmiotu. "Jedyny sens, jaki dla fenomenologii może posiadac 
słowo 'bytowanie', to 'bytowanie dla mnie', 'bytowanie dla 
nas' "100• Było to odejście od ontologicznego realizmu filozofii to
mistycznej, uznającego realność bytu niezależnie od podmiotu. 
Zastosowanie fenomenologicznej metody nie pozwoliło Heidegge
rowi jednoznacznie stwierdzić istnienia Boga. Dlatego móWił 
o Jego absencji równoznacznej z obecnością. Bóg istnieje, ale 
w sposób "ukryty" i jest "nieznany"101• Jest to jakby hipoteza 
obecności Absolutu. 

97 Cyt. za : F e d i e r, Heidegger et Dieu, w: Heidegger et la question 
de Dieu, s. 37. 

98 R. S c h e r  e r, Besuch bei Heidegger "W ort und Wahrheit" 2 (1947), 
s.  780, 782. 

99 Cyt. za : R. K e a r  n e y, Heidegger, le possible et Dieu, w: Heidegger 
et la question de Dieu, s. 158. 

108 D. de P e t t e r, Metafizyczny charakter dowodu na istnienie Boga. 
a myśl wspólc.zesna, w :  Studia z filozofii Boga, Warszawa 1973, t. II, 
s. 95. 

101 H e i d e g g e r, Essais et Conterences, Paris 1958, s. 220, 236 - 237. 
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Fenomenologia mówi o sferze zjawiskowej, jaka jawi się 
w doświadczeniu człowieka. Rzutuje to na sposób pojmowania 
natury bóstwa. W rozprawie Das Ding Heidegger wymienił 
cztery elementy rzeczywistości: śmiertelny, ziemia, niebiosa, 
boskim.ostatni element był charakteryzowany w sposób mało 
precyzyjny, a nawet - na wzór Holderlina - w sposób poetyc
ki. Bóg jest nieznany, znajduje się w egzystencji człowieka. Nie 
jest możliwe rozpoznanie Jego obecności i natury, ponieważ ta
jemnicze źródło bytu i twórczości pozostaje spowite zasłoną ta
jemnicy. Zachodzi obawa, że tak rozumiany Absolut może byt: 
wyłącznie immanentnym elementem widzialnego bytu. Na hory
zoncie fenomenologii trudno dostrzec transcendentnego Stwórcę, 
jawi się natomiast niesprecyzowana ontologicznie "boskość" . 
Groźba panteizmu, gdyby przyjąć taką interpretację, jest realna. 

Bóg w rozumieniu Heideggera jest nieznany i ukryty, mimo 
to stanowi rzeczywistość obiektywną. Dlatego dyskusyjna jest 
interpretacja, która imputuje niemieckiemu myślicielowi kon
cepcję Absolutu - możliwości, przyszłości itp.101• 

Innym terenem, na którym autor Listu o humanizmie do
strzegł możliwość i potrzebę Absolutu, to sfera wartości zwią
zanych z duchem ludzkim. Respektowanie wartości ogólnoludz
kich wymaga akceptacji humanizmu. Humanizm to powrót do 
istoty człowieczeństwa, to wierność temu co autentycznie ludz
kie104. Heidegger wyróżnił różne typy humanizmu, w zależności 
od różnych koncepcji natury ludzkiej i wolności. Obok huma
nizmu marksowskiego i sartrowskiego istnieje humanizm chrze
ścijański, interpretujący dzieje ludzkości jako historię zbawie
nia105. Myśliciel niemiecki nie tylko nie kwestionował humanizmu 
opartego na chrześcijańskiej koncepcji człowieka, lecz sugerował 
nawet zasadność Absolutu na płaszczyźnie aksjologicznej1°6• Mia-

1o2 H e i d e g g e r, Das Ding, w: Vortrage und Aufsatze, Pfullingen 
1954, s. 163 - 186. 

1oa Tak odczytał M. Heideggera Richard K e a r  n e y, Heidegger, le 
possible et Dieu, w: Heidegger et la question de Dieu, s.  125 - 167. Autor 
opiera się głównie na dziele Sein und Zeit. 

toł Lettre sur "l'humanisme", s. 44. 
1os Tamże, s. 49. 
1as Tamże, s. 134. 



368 WIEKI O BOGU 

nowicie problem prawdziwości bytu graniczy z problematyką 
świętości, która z kolei implikuje istnienie bóstwa. Tak pojmo
wany teizm posiada podstawę głównie w aksjologii: akceptacja 
humanizmu i wartości eytczno-religijnych prowadzi do afirmacji 
Boga. 

Heideggerowska wizja Boga jest uwikłana w ograniczenia 
ontologiczne i metodologiczne fenomenologii. Elementy idealizmu 
i subiektywizmu, typowe dla tego nurtu filozoficznego, nie po
zwoliły na klarowną postawę w zakresie problematyki Absolutu. 
Jedynie dojrzenie "darmowości" istnienia naprowadza na obec
ność Boga jako sprawcy wszelkiego bytu. Heidegger, mimo idea
listycznych naleciałości swEj koncepcji bytu, dostrzegał - zwła
szcza w późniejszych pracach - problem genezy bytu. Dlatego 
istnienie nazwał "cudem cudów"107• Za Tomaszem z Akwiw 
i Leibnizem powtórzył pytanie: dlaczego istnieje coś a nie nicość? 
Niemiecki myśliciel, mimo druzgocącej krytyki teologi� i filozojii 
klasycznej, był przekonany o istnieniu Boga. Sądził jednak, że 
najlepszą postawą człowieka jest milczenie. Bóg mówi do czło
wieka poprzez ciemność i milczenie108• 

4. pABRIEL MARCEL 

W panoramie nurtów egzystencjalizmu specjalne mieJsce 
zajmuje Garbriel Marcel (1 889 - 1 973), katolicki myśliciel fran
cuski. Jego koncepcja Boga była oparta na realistycznych pod
stawach: ontologii bytu ludzkiego. W dalszym jednak ciągu, jak 
inni egzystencjaliści, rezygnował z filozofii bytu10u. Konsekwencją 
tego była żywiołowa niechęć wobec idei przyczynowości: tak 
w odniesieniu do uzasadnień istnienia Boga, jak opisie Bożej 
natury110• Bóg jest bytem duchowym, dlatego relacja pomiędzy 

1°7 H e i d e g g e r, Was ist Metaphysik? Frankfurt am M. 1949, s. 42. 
1os H e i d e g g e r, Essais et Conf{>rences, s. 240 - 241 ;  J. T i s c h n e r, 

Martina Heideggera milczenie o Bogu, "Znak" 25 (1973), s. 687 - 705. 
1°9 M. B e r  n a r  d, La philosophie religieuse de Gabriel Marcel, Pa

ris 1952 ; L. S w e e n e y, Gabriel Marcel' s Position on G od, "New Scholas
ticism" 44 (1970), s. 101 - 124. 

110 M a r c e l, Dieu et la causalitć, w :  De la connaissance de Dieu, Pa
ris 1958, t. III - IV, s. 27 - 33. 
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Nim a człowiekiem możliwa jest tylko na płaszczyźnie psychicz
no-duchowej111. Nazywanie Absolutu przyczyną świata stawia go 
w kategoriach profanum, a więc ontycznie degraduje. Idea bó
stwa nieodzownie implikuje transcendencję, duchowość i świę
tość. Przeciw wykorzystaniu zasady przyczynowości w filozofii 
Boga przemawia jeszcze, w przekonaniu Marcela, realność zła 
oraz cierpień w życiu ludzkim. Gdyby Bóg był przyczyną świata, 
byłby powodem naszego cierpienia. Rozróżnienie między Przy
czyną Pierwszą a przyczynami drugimi nie rozwiązuje problemu, 
dlatego należy definitywnie zerwać z koncepcją Boga-Przyczyny. 
Transcendencja Absolutu nie pozwala stosować względem niego 
żadnych nazw czy określeń zaczerpniętych ze świata materialne
go. "Smierć Boga", proklamowana przez Nietzschego, jest jedynie 
śmiercią arystotelesowsko-tomistycznej koncepcji bóstwa111• 

Marcel, rezygnując z poszukiwania Pierwszej Przyczyny 
świata, odnalazł Boga na terenie bytu ludzkiego. Była to droga 
św. Augustyna, Pascala, Kierkegaarda i Bergsona111• Łączy ich 
wszystkich dowartościowanie doświadczenia wewnętrznego: nie
pokoju ludzkiego serca, woli nakierowanej na dobro, wrażliwości 
na sacrum. Francuski myśliciel pisał: "Tylko życie osobiste, i tyl
ko ono jest zwierciadłem, w którym odbija się nieskończoność; 
tylko stosunki osobowe, i tylko one wyznaczają kierunek osobo
wości znajdującej się ponad codziennymi sprawami"114• Innym 
razem autor stwierdził, że spekulatywna czy egzystencjalna ne
gacja Boga jest zdradą ludzkiego bytu115• W obu wypowiedziach, 
wydaje się, aspekt aksjologiczny łączy się z ontologicznym. Czło
wiek, jako byt skończony, nie może istnieć bez Absolutu. Czło
wiek jest bytem duchowym, do którego natury należy wolność 
i zaangażowanie. Jest podmiotem, który bytowo wzrasta poprzez 
akty wiary, nadziei, miłości, przyjaźni, zawierzenia itp.11" Wszyst-

m Tamże, s. 29. 
112 M a r  c e l,  L'homme problematique, Paris 1955, s. 63, 71. 
m Tamże, s. 102 - 178. 
m M a r  c e l, Od sprzeciwu do wezwania, Warszawa 1965, s. 190. 
m M a r c e l, Dieu et causa lite, dz. cyt., s. 32. 
ns M a r  c e l, Journal meta.physique, Paris 1972, s. 119;  tenże, Od 

sprzeciwu do wezwania, s. 137 - 155. Por. I. D e c, Tomaszowa a Marce
lawska teoria czlou:ieka, Wrocław 1 984. 

24 - Wieki o Bogu 
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kie te przeżycia współtworzą wewnętrzne doświadczenie człowie
ka, a mianowicie moralne, religijne i estetyczne. Doświadczenie 
takie jest sensowne wówczas, kiedy napotykamy jakieś "ty", 
tj. osobę. Osoba jest podmiotem nastawionym na spotkanie dru
giej et:zystencji. Bytowa i aksjologiczna ograniczoność człowieka 
sprawia, że pojawia się myśl o istnieniu "ty" absolutno-trans
cendentnego117. 

Kim jest Bóg? Dla człowieka jest wieczną tajemnicą. Najbar
dziej adekwatnym Jego opisem jest biblijne wyrażenie "Jestem 
który jestem". Inne pozytywne określenia są ryzykowne, gdyż 
Absolut nie może być ujęty w kategorie ziemskie. Taki zabieg 
epistemologiczny byłby równoznaczny z umysłowym "posiada
niem" Boga, co jest wewnętrznie sprzeczne118• Absolut jest nie
uchwytny w empirycznym doświadczeniu, gdyż jest Bytem du
chowym i nie zależy od nikogom. Jest transcendentny, przekra
czając ludzkie pojęcia; jest nieporównywalny z ludzkimi doświad
czeniami. Wiemy tylko, kim nie jest, brakuje zaś nam określeń 
pozytywnych. Tajemnica bytu mówi o istnieniu Boga jako pod
stawy ludzkiej egzystencji, nie mówi zaś niczego bezpośrednio 
o Jego naturze. Tajemnica bytu napotyka tajemnicę wiary; rozum 
doprowadza do wiary, choć uprzednio był sam przez nią inspiro
wany do poszukiwaN20• Bóg jest osiągalny w sposób autentyczny 
na płaszczyźnie wiary i miłości. Jego istnienie jest przyrodniczą 
hipotezą i nie może być empirycznie zweryfikowane. Bóg je.st 
dostępny przez modlitwę i osobowe oddanie121• 

Wiodącą rolę w życiu człowieka, zwłaszcza religijnym, od-
grywa wiara. Różni się ona od opinii czy problemu, gdyż wkra
cza w samą istotę ludzkiej egzystencji, otwierając przed nią per
spektywy nieskończoności i TranscendencjP22• Wiara jest uzna
niem obecności Osoby transcendentnej, z którą nawiązujemy kon-

117 Journal metaphysique, s. 137, 155, 254 - 256 ; S w e e n e y, art. cyt., 
s. 117 - 118. 

118 M a r  c e l, B11ć i mieć, Warszawa 1962, s. 173 ; Od sprzeciwu do 
wezwania, s. 53. 

119 M a r  c e l, Foi et re a lite, Paris 1967, s. 103, 128, 157, 188. 
120 Marcel kontynuuje tradycje św. Augustyna. 
121 Journal metaphysique, s. 225. 
122 Journal metaphysique, s. 33, 58; Foi et realite, s. 85. 
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takt poprzez wewnętrzne oddanie i akty miłości. "Nie ma wiary 
bez wierności. Wiara sama przez się nie jest odruchem duszy, 
uniesieniem, zachwytem. Wiara jest bezustannym poświadcza
niem"121. Wiara jest wezwaniem ku Bogu, przekazaniem Mu sie
bie samego, natomiast niewiara - ucieczką od Niego114• 

Z wiary wypływa nadzieja, która jest "gotowością duszy 
dostatecznie głęboko zaangażowanej w doświadczenie komunii, 
by mogła dokonać aktu transcendentnego, odmiennego od aktu 
woli i poznania, którym to aktem stwierdza ona żywą wiecz
ność"125. Dopełnieniem wiary i nadziei jest miłość; "przekracza 
ona siebie we wszystkich kierunkach, że w istocie rzeczy, aby 
być w pełni sobą wymaga ona powszechnej komunii ( ... ) a ta 
powszechna komunia jako taka może się jedynie opierać na abso
lutnym 'Ty' "118• Miłość jest fundamentalną formą współistnienia 
osób, najpełniej bowiem ubogaca relację typu "ja-ty". Ta forma 
osobowej partycypacji inicjuje się w świecie człowieka, kulmi
nuje natomiast w Bogu. 

Ontologiczną przeciwwagą miłości jest egzystencjalne prze
życie absurdu, które prowadzi do rozpaczy, a czasem także do 
samobójstwa127• Człowiek odczuwa w sobie "wezwanie" ku Trans
cendencji. Jest istotą wolną, dlatego może odpowiedzieć aktem 
sprzeciwu, buntu czy egocentrycznym kultem własnej indywi
dualności. Przykładem takiej postawy jest Sartre, który "neguje 
wszelkie zaświaty, wszelką pozaziemskość i zamyka się w cias
nym kręgu immanencji, okazuje się w ostatecznej analizie wyra
zem nie tyle zrównoważonego i podporządkowanego doświad
czeniu rozumu, ile raczej szatańską odmową zbuntowanej i upo
jonej sobą indywidualności przeciwstawiającej się znakom, prze
ciwstawiającej się wezwaniu, na które mogłaby ją uwrażliwić 
jedynie Miłość"128• W ten sposób zamyka się koło : tylko miłość 
pozwala człowiekowi dojrzeć Boga, który jest absolutną Miłością. 

t23 Być i mieć, s. 252. 
12• Homo Viator, Warszawa 1959, s. 268 - 271. 
125 Tamże, s. 94. 
12a Tamże, s. 224. Por. Journal metaphysique, s. 58. Zanik wiary jest 

rezultatem zaniku mitości. 
121 Od sprzeciwu do wezwania, s. 183 - 185. 
m Homo Viator, s. 271. 
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Marcel, idąc śladami św. Augustyna, ogniskował swą uwagę 
na człowieku i Bogu. Była to "filozofia konkretu", unikająca 
spekulatywno-apriorycznych rozwiązań, akcentująca natomiast 
rolę doświadczenia wewnętrznego. Francuski myśliciel koncen
trował się na ludzkiej egzystencji i jej duchowych przeżyciach 
- tego typu jak: wiara, nadzieja, miłość, wierność, świadectwo. 
Tego rodzaju doświadczenia posiadają sens ontologicznym. Sta
nowią czynnik rozwojowy ludzkiej osobowości, pogłębiają ją 
bytowo oraz pozwalają nawiązać wewnętrzny kontakt z Bogiem. 
On, mimo nieskończoności i transcendencji, nie izoluje człowieka 
od świata i nie pozbawia wolności wyboru. Tajemnice bytu i wia
ry mówią o Transcendencji włączonej w samo serce ludzkiej 
egzystencji180• Bóg, zachowując transcendencję jest człowiekowi 
bliższy niż on sam sobie. Spotkanie ich dokonuje się przez akty 
miłości. 

Choć Gabriel Marcel rezygnował z określania Boga mianem 
Pierwszej Przyczyny, to jednak - w języku właściwym filozofii 
egzystencjalnej - powrócił do tej prawdy w odniesieniu do czło
wieka. Widział bowiem w Bogu podstawę ludzkiej osoby: aksjo
logiczną i ontologiczną. Francuski myśliciel kwestionował możli
wość spekulatywnej analizy Bożej natury i jej atrybutów. 
Trafnie jednak zauważył, że Bóg jest wszechmocną osobową 
Miłością. Jest absolutnym "Ty", którego człowiek zawsze może 
wzywać "z głębi swej izby tortur"m. 
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XIV. AUGUSTYNIZM: BOG JAKO NAJWYŻSZA 
WARTOŚĆ CZŁOWIEKA 

W panoramie aktualnie dominujących nurtów filozoficznych 
często pomija się augustynizm1• Jest to brak istotny, zwłaszcza 
w odniesieniu do problematyki Boga i religii. Inspirarja augu
styńska jest czytelna u wielu współczesnych myślicieli, należą do 
nich między innymi: Max Scheler, Johannes Hessen i Franciszek 
Sawicki. 

l. MAX SCHELER 

Myśliciel niemiecki, Max Scheler (1874 - 1 928) w sposób zna
czący zaważył na kulturze duchowej XX stulecia1• Jego wkład 
do filozofii Boga i religii jest istotny, zwłaszcza przez wykorzy
stanie aksjologii. Jako "poszukiwacz Boga" łączył elementy kla
sycznej metafizyki chrześcijańskiej z fenomenologią, dlatego 
można u niego wyodrębnić dwojaką drogę ku Bogu: aksjologicz
no-religijną oraz kosmologiczno-metafizyczną1• Wykorzystał je 
w odniesieniu do problemu poznawalności istnienia Boga oraz 
Jego natury. Tylko ostatni problem jest aktualnie omawiany. 

Noetyka aksjologiczna Schelera związana jest z teorią emo
cjonalnej intuicji Wartości Najwyższej ,  utożsamianej z Bogiem1• 
Ludzka, osoba, centrum świata widzialnego, jest zrozumiała je-

1 Por. I. M. B o c h e ń s k i, Europiiische Philosophie der Gegenwart, 
Bern 1951 ; J. C o 1 1  i n s, God in Modern Philosophy, Chicago 1959. Nurt 
augustynizmu wyodrębnili : E. G i l s o n, T. L a n g a n, A. A. M a u r e  r, 
Historia filozofii współczesnej, Warszawa 1977, s. 320 - 326. 

2 A. M e t r a u x, Scheler, Paris 1973. 
3 S. K o w a  l c z y  k, Bóg w myśli współczesnej, Wrocław 1982, s.  194 -

- 206. 
4 H. M a r  t i n-1 z q u i e r  d o, Das religiose A priori bei Max Scheler, 

Bonn 1964. 
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dynie przez odniesienie do Boga. Teizm nie jest jednak antropo
morfizacją bóstwa, to jest pojmowaniem go na podobieństwo 
ludzkiej natury. Rzeczywistość jest odwrotna: to Bóg jest ideal
nym wzorcem ludzkiej osoby; jest to więc teo-morfizm5• 

Scheler, omawiając naturę Bożą, najczęściej wychodził z ana
lizy aktu religijnego. Był przeświadczony, że na tej drodze jest 
możliwe uzyskanie relatywno-analogicznej wiedzy o Bogu. Za
kwestionował niektóre dotychczasowe filozoficzne i religijne kon
cepcje Boga'. Muzułmańska koncepcja bóstwa zawiera elementy 
fanatyzmu i zmysłowości. Bóg w wierzeniach starogermańskich 
był pojmowany w duchu feudalizmu, pełniąc rolę analogiczną 
do najwyższego z książąt. Bardziej wysublimowaną koncepcję 
Boga posiadał Arystoteles, widząc w Nim najwyższy Rozum. Był 
to jednak Rozum egoistycznie pogrążony w ciągłej autokontem
placji. Schelerowska idea Absolutu znajduje się w kręgu inspi
racji myśli chrześcijańskiej. Uznał jakościową różnicę dzielącą 
Boga od stworzeń, w konsekwencji czego możemy orzekać o Nim 
tylko analogicznie i symbolicznie7• Bóg jest absolutnie prosty, 
dlatego każdy atrybut jest całością Jego niepodzielnej istoty. 

Bóg, ujmowalny na płaszczyźnie przeżyć religijnych, "posiada 
dwie istotne właściwości, jest absolutnym Bytem i świętością"8• 
Bóg jest absolutnym bytem, udzielającym wszystkim bytom -
łącznie z człowiekiem - istnienia. Wszyscy jesteśmy od Niego 
zależni, człowiek przeżywa to w sposób świadomy. Ontyczna 
autonomia Boga (Ens a se) jest uchwytna w religijnym przeży
ciu, na bazie którego doświadczamy "zależności" świata od 
wszechobecnej Mocy sprawczej8• Innym przymiotem Bożym, wy
krywalnym w akcie religijnym, jest duchowość bóstwa10• Ten 
przymiot jest integralnie związany z fenomenem religii: człowiek 

5 S c h e l e r, V om Ewigen im Menschen, Bern-Miinchen 195�, s. 370. 
6 S c h e l e r, Der Formalismus in der Ethik und die materiale 

Wertethik, Halle 1921, s. 302. 
7 V om Ewigen im Menschen, s. 173 - 175. 
8 Tamże, s. 159. Por. s. 160 - 161. 
9 Scheler sugerował, że zasada przyczynowości nie jest konieczna dla 

dostrzeżenia przygodnego statusu bytu - zwlaszcza ludzkiego. 
to V om Ewigen im Menschen, s. 179 - 18 1 ;  M. D u p u y, La philosophie 

de la religion chez Max Scheler, Paris, 1959, s. 14R - 152. 
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wierzący doświadcza swej duchowości, odkrywając w głębi swej 
osobowości duchowy wymiar Absolutu. Z atrybutem duchowości 
łączy się osobowość Boga. W sposób jednoznaczny i pewny jest 
ona poznawalna dopiero w aktach życia religijnego11• Bóg jest 
bytem personalnym, gdyż jest posiadaczem: ducha, wiedzy, myśli 
i woli. 

Z życiem religijnym jest trwale związane pojęcie absolutnego 
Sacrum. Scheler nawiązuje w tym względzie do Rudolfa Otto 
(t 1 937), lecz bardziej akcentuje powiązanie świętości z miłością12• 
Pojęcie świętości jest prastarą kategorią wspólną niemal wszyst
kim religiom, obce jest natomiast kategoriom myślenia metafi
zycznego. Wiele uwagi poświęcił Scheler charakterystyce miłości 
jako istocie Boga. Zestawiał starogrecką i chrześcijańską koncep
cję miłości, uznając wyższość tej ostatniej .  Arystoteles, opisując 
Absolut jako samomyślącą myśl i nieporuszony motor, pierwszy 
odmówił mu miłości. Jego rolą było jedynie pociągać innych ku 
sobie, wywołując ich miłość. W koncepcji chrześcijańskiej nastą
piło odwrócenie kierunku miłości, gdyż Bóg kieruje swą miłość 
ku stworzeniom. "Istotę, która o sobie tylko myśli i samą siebie 
kontempluje ( . . .  ) zastąpił Bóg osobowy, który z miłości, z nie
przebranego nadmiaru miłości stworzył świat"11• Miłość nie za
węża się do sfery emocjonalnej, lecz - już w człowieku - "jest 
niezmysłowym aktem d u c h a"14• Dlatego można sądzić, że 
istotą Boga jest miłość, Bóg jest nieskończonym aktem miłości, 
dlatego jest najwyższym dobrem. Miłość, sądzi Scheler, wyprze
dza akty poznania. Uznanie absolutnego prymatu miłości wobec 
sfery poznawczej jest kontrowersyjnym elementem koncepcji 
Boga niemieckiego myśliciela. Niepokoi również jego rozumienie 
osoby jako zespołu aktów, które zdaje się odnosić do Absolutu. 

Scheler, analizując przeżycia religijne człowieka, wyróżnił 
jeszcze inne atrybuty Boga15• Jest On mianowicie nie tylko we
wnętrznie prosty, ale i jedyny (monoteizm). Jest nieskończony 

u V om Ewigen im Menschen, s. 146 nn, 157 - 158. 
" Tamże, s. 135 - 136, 166 - 167. 
Il S c h e l e r, Resentyment a moralność, Warszawa 1977, s. 104 - 105 ; 

por. tamże, s. 89 -91 ;  tenże, V om Ewigen im Menschen, s. 219 - 220. 
1• Resentyment a moralność, s. 92. 
I5 V om Ewigen im Menschen, s. 188 - 189. 
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oraz niezmienny. Jest wiekuisty, a więc nie m1esc1 się w kate
gorii czasu. Jest wszechobecny, to jest obecny w całym świecie, 
równocześnie zaś nieskończony i niezmierzony. Absolut jest rów
nież immanentny w świecie, gdyż stworzył i podtrzymuje wszel
ki byt w istnieniu. Ostatniego przymiotu nie należy rozumieć 
w sensie panteistycznym, gdyż byt świata i byt Boga różnią się 
realnie. Tylko nieskończony Duch może być wszędzie obecny, 
będąc zarazem różny i transcendentny wobec świata. 

Autor dzieła Vom Ewigen im Menschen, choć akceptował 
priorytet religii, to jednak uznał potrzebę oraz autonomię meta
fizycznych analiz problematyki Boga. W ten sposób odciął się od 
fideizmu, który całkowicie rezygnował z filozofii. Scheler, zwią
zany z metodą fenomenologiczną, twierdzeniom metafizyki przy
znał jedynie walor hipotetyczny. Choć nie zawsze jednoznaczny 
był jego stosunek do zasady przyczyności, to jednak relację po
między Bogiem a widzialnym światem wyjaśniał za pomocą re
lacji kauzalnej. Dlatego można mówić o Bogu jako praprzyczy
nie świata11• Byty zmienne, nie zawierające istnienia w swej 
istocie, tłumaczą się dopiero poprzez absolutny byt Boga. 

Poznawalność natury Bożej, oparta na rozważaniach metafi
zyki, jest ograniczona. W każdym razie jedno jest pewne: fałszy
wość wszelkich form panteizmu. W myśl jego założeń byt ludzki 
jest częścią, emanatem, "promieniem" czy też funkcją Absolutu. 
Dlatego np. świadomość ludzka ma stanowić uzewnętrznienie 
i urealnienie świadomości Bożej. Schelerowska krytyka pan
teizmu jest ostra, dokonywana z różnych punktów widzenia: 
psychologicznego, metafizycznego, religijnego i potocznego do
świadczenia17. Zwolennicy panteizmu przechodzą do porządku 
dziennego nad faktem wewnętrznego doświadczenia, które infor
muje o odrębności jednostek ludzkich, ich relatywnej autonomii 
oraz wolności wyboru. W aspekcie metafizycznym do doktrynal
nych błędów panteizmu należą: monizm, tłumaczenie rzeczywi
stości poprzez sprzeczności, brak adekwatnego wyjaśnienia gene
zy zła, często "pandemonizm". Ten ostatni jest typowy dla skraj
nego panteizmu A. Schopenhauera, deprecjonując w życiu 

16 Tamże, s. 134. 
17 Tamże, s. 107 - 1 14, 191 - 192, 226 - 227. 



NAJWYZSZA WARTOśC CZŁOWIEKA 379 

człowieka fenomeny dobra, miłości i bezinteresownej ofiary. 
Aktywność moralna człowieka w panteistycznej wizji rzeczywi
stości traci sens, ponieważ jedynym inicjatorem wszelkiego dzia
łania jest byt nieskończony. Również zasada przyczynowości, 
istotna dla metafizyki, nie może być wykorzystana przy charak
terystyce relacji pomiędzy Bogiem a światem. Panteizm trudno 
także akceptować na płaszczyżnie życia religijnego, jest on bo
wiem albo naturalizacją bóstwa albo deifikacją świata. Częstą 
konsekwencją tej filozofii jest ateizm. Doktryna panteizmu nie 
pozostawia również miejsca dla religii objawionej. 

Scheler podjął próbę pozytywnego opisu natury Bożej na 
płaszczyźnie metafizycznej. Punktem wyjścia było stwierdzenie, 
że Bóg jest bytem samoistnym (Ens a se), w którego naturze leży 
istnienie. Jest On pierwszą przyczyną i podstawą wszystkiego. 
Nie jest to równoznaczne - sugeruje autor - z teorią kreacji 
implikującą osobowość Boga, która w sposób ewidentny uwidacz
nia się dopiero w akcie religijnym18• Kolejnym atrybutem Boga, 
dostępnym dociekaniom metafizyki, jest posiadanie maksymalnej 
doskonałości. Scheler wydaje się afirmować klasyczny argument 
henologiczny: wychodzący z faktu gradualizmu ontycznego i ak
sjologicznego, stwierdzający w konkluzji istnienie Boga jako 
Najwyższej DoskonałoścP8• Bóg jest Summum Bonum, to jest 
wartością pozytywną, nieskończoną, samą świętością. Z powyż
szego wynika, iż Bóg jest bytem duchowym, rozumnym i wolnym. 
Atrybuty te są jakościowo różne od analogicznych przymiotów 
człowieka20• Bóg to duch samoistny i transcendentny, a nie pozba
wiona rozumu siła kosmiczna, animalnie rozumiana moc, wszech
życie, dusza świata czy byt egzystujący w kategoriach czasu 
i przestrzeni. 

Duchowy wymiar bytu Bożego jest dostępny poznaniu meta
fizycznemu, natomiast komplikuje się sprawa osobowości Boga21• 
Za personalnym charakterem bóstwa przemawia jego natura du
chowa. Byt duchowy jest zawsze podmiotem, a więc - osobą. 

1e Tamże, s. 146 - 147. 
19 Tamże, s. 164 - 165, 220. 
20 Tamże, s. 19, 178 - 179. 
21 Tamże, s. 146, 157 - 158. 
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Summum Bonum nie może nie być bytem osobowym. Argumen
tów tych Scheler nie kwestionował, lecz adekwatne poznanie 
osobowości Boga przyznał dopiero przeżyciom religijnym. Na 
zarzut braku konsekwencji odpowiedział, że metafizyka poznaje 
Boga jako osobę, ale dopiero religia w transcendentnej osobie 
rozpoznaje Boga22• To wyjaśnienie jest niezadowalające. Być 
może chodziło o to, że metafizyka dostrzega personalny profil 
Boga, lecz dopiero religia umożliwia egzystencjalne przeżycie tej 
prawdy. 

Max Scheler, uznając niezbędność metafizyki w rozwiązywaniu 
problemu Boga, osobiście preferował postawę św. Augustyna 
i B. Pascala. Zadaniem filozofii - sądził - jest uzasadnianie 
realności Absolutu, lecz dopiero życie religijne umożliwia jego 
"odnalezienie" (ars inveniendi). Filozofia i religia, mówiąc o Bogu, 
dopełniają się. Autentyczny Bóg nie jest tak pusty jak Absolut 
metafizyki, ani tak żywotny jak Bóg religii2a. Filozofia stawia 
hipotezy, religia rodzi egzystencjalną pewność. 

Chociaż Scheler uważany jest za współtwórcę katolickiej filo
zofii religii, to jednak w ostatnich latach życia odszedł od chrze
ścijaństwa do panteizmu. Jego książka Die Stellung des Menschen 
im Kosmos przeczy istnieniu "wszechmocnego osobowego Boga"24• 
Etap ten, powiązany z jego życiem osobistym, koliduje z ostrą 
krytyką panteizmu zawartą w dziele Vom Ewigen im Menschen. 

2. JOHANNES HESSEN 

Wybitnym przedstawcieJem współczesnego augustynizmu jest 
niemiecki myśliciel ks. Johannes Hessen ( 1889 - 1 979). Znajdował 
się w opozycji do filozofii arystotelesowsko-tomistycznej, podle
gał natomiast wpływom L Kanta i M. Schelera. W konsekwencji 
tego w miejsce tomistycznej dychotomii ontycznej akceptował 
triadyczną strukturę bytu, rozróżniając: istotę, istnienie oraz war-

22 Tamże, s. 19 - 20; por. M. D u p u y, dz. cyt., s. 159 - 163. 
23 Vom Ewigen im Menschen, s. 138. 
24 S c h e l e r, Die Stellung des Menschen im Kosmos, Darmstadt 1928, 

s. 1 10. Por. J. C o I I  i n s, Roots of Scheler's Evolutionary Pantheism, 
w :  tenże, Crossroads in Philosophy, Chicago 1962, s. 106 - 131. 
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tość. Analogicznie wyróżnił trojaką formę intuicji: intelektual
ną - istoty bytu, wolicjonalną - istnienia, oraz emocjonalną -
odnoszącą się do sfery wartości15• 

Ontologia i epistemologia J. Hessena rzutowały w decydu
jącym stopniu na filozofię Boga. "Poznania Boga { ... ) jest oglą- . 
dem, a nie wnioskowaniem; nie ma natury rozumowo-dyskursyw
nej, ale intuicyjną"28• "Intelekt ludzki sam z siebie nie jest zdol
ny poznać Boga, zarówno Jego istnienia jak istoty. Poznanie 
Boga jest dziełem całego człowieka. W nim są zaangażowane 
wszystkie siły ducha"27• Autor tych wypowiedzi jednoznacznie 
odchodzi od nurtu filozofii perypatetyckiej, uznającej dominu
jącą funkcję intelektu w refleksji teodycealnej. W dalszym ciągu 
jednak sądził, że istnienie Absolutu jako bytu samoistnego jest 
metafizycznie udowadnialne. Mimo to był przekonany, że przej
ście od idei Bytu Koniecznego do idei Boga jest niemożliwe na 
terenie klasycznej filozofii. Bóg jest uchwytny przede wszystkim 
poprzez domenę wartości. Cały człowiek idzie ku Bogu, dlatego 
prawda teizmu jest ewidentna dopiero dzięki tzw. intuicji to
talitarnej, obejmującej trzy wspomniane formy intuicji28• 

Hessenowska noetyka aksjologiczna prawdopodobnie nie ru
gowała całkowicie racjonalnego poznania z terenu filozofii religii. 
Pragnął on głównie przeciwstawić się nadmiernej racjonalizacji 
filozofii scholastycznej, oraz zwrócić uwagę na świat wartości 
jako punkt wyjścia poszukiwań Boga. Równocześnie jednak nie
miecki augustynik pośrednio deprecjonował rolę czynników inte
lektualnych w przeżyciach religijnych29• Takie rozumienie aktu 
religijnego może prowadzić do sentymentalizmu czy fideizmu. 

Transcendencja Boga sprawia, że jest On całkowicie odmien
ny (totum aliud) od ziemskich bytów i wartości80• Nieskończo-

25 H e s s e n, Religionsphilosophie, Munchen 1955, t. II, s. 160 ; tenże, 
Wertphilosophie, Paderborn 1937, s. 102 - 109. 

26 H e s s e n, Griechische oder biblische Theologie, Leipzig 1956, s. 85. 
ftl H e s s e n, Lehrbuch der Philosophie, Mlinchen 1947, t. I, s. 264. 
28 Tamże, s. 249. 
29 Por. Griechische oder biblische Theologie, s. 76. Hessen sądził, że 

poznanie Boga jest funkcją nie tyle homo rationalis co przede wszyst-
kim homo religiosus. 

3D H e s s e n, Ethik. Grundzuge einer personalistischen Wertethik, 

Leiden 1954, s. 26. 



382 WIEKI O BOGU 

nego Boga ujmujemy poznawczo w skończonym sw1ecie, dlatego 
wszystkie pojęcia odnosimy do Niego w analogicznym sensie. 
Nawet ogląd mistyczny Boga jest niedoskonałym Jego poznaniem. 
,,Kilka zaledwie kropel z nieskończonego oceanu bóstwa może się 
zmieścić w naszym skończonym i ograniczonym umyśle"31 • Tak 
więc nawet w doświadczeniu mistycznym Absolut pozostaje 
ciągle tajemnicą, która jest niekomunikowalna dla człowieka81• 
Wycinkowość poznania ludzkiego, w odniesieniu do natury Bożej, 
zaznacza się tym bardziej w wypadku naturalno-intuicyjnego po
znania. 

Swiadomość ograniczeń ludzkiego ducha, akcentowana przez 
Hessena, nie wykluczała charakterystyki natury Absolutu. Boga 
określał on jako "rzeczywistą i transcendentno-osobową war
tość"... W naturze Bożej ma miejsce synteza bytu i wartości, 
idealności i realności. Jest to więc Summum Bonum i Ens rea
lissimum". Bóg, zwany także "Swiętością", jest bytującą war
tością, aksjologiczną rzeczywistością i realnością15• Opisy bóstwa, 
jak można zauważyć, eksponują w jego naturze aspekt wartości. 
Bóg jest bytem realnym, lecz przede wszystkim jest wartością. 
Ten aspekt stanowi Jego najgłębszą naturę, Bóg wiary to przede 
wszystkim Najwyższa Wartość. 

Niemiecki augustynik, obok sygnalizowanych opisów bóstwa, 
wymienia i charakteryzuje jego atrybuty. Dostrzega je w prze
życiu religijnym człowieka, a nie w myśli filozoficzno-dyskur
sywnej. Klasycznym przykładem aktu religijnego jest postawa 
Mojżesza w rozmowie z Bogiem, opisana w Księdze Wyjścia. 
Hessen dostrzegł w tej scenie subiektywne przeżycie przywódcy 
narodu wybranego. Analiza tego przeżycia pozwala stwierdzić 
w naturze Bożej trzy atrybuty: transcendencję, realność, war-

31 H e s s e n, Augustins Metaphysik der Erkenntnis, Berlin-Bonn 
1931, s. 228. 

32 Tamże, s. 20;  tenże, Die Philosophie des heligen Augustinus, Niir
nberg 1958, s. 42. 

33 H e s s e n, Die Werte des Heiligen. Eine neue Religionsphilosophie, 
Regensburg 1938, s. 54. 

34 H e s s e n, Das Kausalprinzip, Miinchen 1958, s. 282. 
3s Ethik, dz. cyt., s. 25. 
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tość16• Nie są to jednak jedyne przymioty Boga, który jest także 
bytem personalnym, świętością i miłością. 

Istotnym atrybutem Boga jest realność. Stwórca, w przeci
wieństwie do wytworów ludzkiej kultury duchowej, jest Ens 
realissimum. Wartości prawdy, dobra i piękna istnieją w Nim 
obiektywnie, choć zarazem tylko idealnie. Bóg, jako Swiętość, 
istnieje realnie. Między wartościami logicznymi, etycznymi i este
tycznymi a religijnymi zachodzi więc istotna różnica. Pierwsze 
z nich należy dopiero realizować, natomiast wartość religijna 
Bóg - posiada niezależne od nas istnienie realne17• O ile pan
teizm przeczy transcendencji Boga, to Jego realność podważa 
idealizm. Neokantyści widzą w Absolucie istnienie idealne albo 
odmawiają mu wszelkiego istnienia. Reprezentanci aksjologicz
nego nurtu fenomenologii, R. Otto i M. Scheler, akceptują real
ność Boga. Hessen solidaryzuje się z ich stanowiskiem i twierdzi, 
że religijne przeżycia wskazują na obecność Boga jako ich 
adekwatnego przedmiotu. Tej wartości, jaką jest "Swięty", nie 
możemy nadać realnego istnienia. Bóg już istnieje, a my win
niśmy ku Niemu dążyć realizując przykazanie miłości. "Swięty" 
nie jest wartością typu normatywnego (powinnością), lecz war
tością rzeczywistą. Bóg jest bytem najbardziej realnym (Ens rea
lissimum), absolutną realnością18• Doświadczamy Go, jako 
Sacrum, w przeżyciu religijnym. 

Niemiecki aksjolog miał niechętny stosunek do zasady przy
czynowości jako punktu wyjścia analiz teodycealnych39• Mimo 
to przyznał, że Bóg jest stwórczą mocą nadającą istnienie każ
demu bytowi i podtrzymującą go w dalszym trwaniu40• Teza 
ta jest nie tyle wnioskiem rozumowania, co intuicyjnym rozpo
znaniem obecności Boga w stworzeniu41• Kosmos, przez swoją 

36 Wertphilosophie, s. 84 - 86. 
37 Die Werte des Heiligen, s. 48 - 51 .  
38 Tamże, s. 49 ; Lehrbuch der Philosophie, t. I I :  Wertlehre, Mlinchen 

1948, s. 71 .  
3 9  H e s s e n ,  Der Augustinische Gottesbeweis, M linster 1920, s .  191  -

199. 
40 Wertphilosophie, s. 244 - 246. 
41 Die Werte des Heiligen, s. 103 - 104 ; por. A. N o s s o l, Cognitio Dei 
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przygodność i celową strukturę, jest objawieniem się bóstwa 
jako jego sprawcy. Artystę rozpoznajemy w dziele, Stwórcę 
w stworzeniach. 

Kolejne atrybuty Boga to transcendencja i osobowość. Bóg 
jest istotą całkowicie różną od świata, dlatego nie może być jego 
elementem. Absolut jest rzeczywistością niewidzialną i transcen
dentną42. Mistycy chrześcijańscy i teologia negatywna trafnie 
podkreślają transcendencję Bożą, przeczy jej natomiast pan
teizm. Transcendencja Boga nie ogranicza się wyłącznie do sfery 
poznawczej ("niewidzialny") ,  lecz odnosi się również do płasz
czyzny ontologicznej. Transcendentny Absolut jest osobą: nie 
przedmiotem - rzeczą, lecz podmiotem41• Jedność bytu i war
tości, charakterystyczna dla natury Bożej,  jest ontyczną podsta
wą personalnego profilu bóstwa44• Metafizyka mówi o Stwórcy 
świata, do Boga jako osoby dociera człowiek dopiero w życiu 
religijnym. 

Innym atrybutem Boga jest wartość. Ona stanowi Jego naj
bardziej wewnętrzną naturę. Bóg jest najwyższą wartością -
Summum Bonum45, będąc zarazem ostatecznym źródłem wszel
kich wartości, ich "schronieniem i ojczyzną"46. Wartości mają 
w Absolucie swą bytową podstawę. Bóg jest praźródłem prawdy, 
dobra i piękna. Prawda, poznana przez człowieka, jest w swej 
istocie niezmienna oraz niezależna od uwarunkowań historycz
no-kulturowych47. Posiada charakter uniwersalny, nie podlega 
zmienności ludzkich nastrojów i gustów. Fakt ten jest zrozumia
ły wówczas, kiedy uznamy istnienie prawdy absolutnej - Boga. 
Stanowisko Hessena jest kontynuacją noetyki św. Augustyna. 
Niemiecki autor zaznacza jednak, że racjonalno-intuicyjne po-

experimentalis. Nauka Jana Hessena o religijnym poznaniu Boga, Warsza
wa 1974, s. 36 - 44. 

u Wertphilosophie, s. 84. 
43 Religionsphilosophie, t. II, s. 92 - 99. 
" Wertlehre, s. 284. 
45 Religionsphilosophie, t. I, s. 300 nn ; Wertlehre, s. 236. 
46 H e s s e n, Der Sinn des Lebens, Rottenburg 1936, s. 68. 
47 Die W erte des H eiligen, s. 56 - 59. 
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znanie Boga jako prawdy najwyższej nie jest równoznaczne 
z poznaniem wewnętrznej istoty Bożej48• Ta ostatnia zawsze po
zostanie tajemnicą dla ludzkiego umysłu. 

Bardzo ścisły związek zachodzi między wartościami religij
nymi a etycznymi, dlatego w Bogu dostrzegamy "Swiętego". 
Normy moralne posiadają charakter obligatoryjny, stawiając 
przed człowiekiem wyraźne nakazy: czyń dobro i unikaj zła. 
W sumieniu odczuwamy wewnętrzny nakaz skłaniający do reali
zacji dobra. Absolutno-konieczny charakter norm etycznych, nie 
znajdując adekwatnego wyjaśnienia w ludzkiej naturze, wymaga 
odwołania się do źródła transcendentnego. Podstawą absolutnych 
wartości etycznych jest więc Bóg, twórca praw moralnych49• Jest 
On świętością i majestatem60• Bóg jest także miłością. Hessen 
wskazuje na istotną różnicę, jaka dzieli starogrecką od biblijnej 
koncepcji miłości51• Grecka koncepcja "eros" jest egocentryczna, 
nowotestamentalna koncepcja "agape" jest altruistyczno-sakral
na. Bóg jest miłością w ostatnim znaczeniu, udzielając człowie
kowi łaski zapewniającej status dziecka Bożego. Bóg, będąc oso
bową Miłością, jest osiągalny tylko przez miłośe1• 

Hessen, idąc za R. Otto, określa Boga jako misterium tre

mendum i zarazem misterium fascinosum61• Bóg pociąga człowie
ka ku sobie, daje mu szczęście i ofiaruje miłość. Równocześnie 
jednak majestat i świętość Boga budzą w człowieku lęk, onie
śmielają go, często porażają. Ta ambiwalencja dotyczy jednak 
nie tyle samej natury Bożej, co przede wszystkim psychologicz-

48 H e s s e n, Augustinus und seine Bedeutung filr die Gegenwart, Stut
tgart 1924, s. 81 ; Augustins Metaphysik der Erkenntnis, s. 210 - 211 .  

4 9  H e s s e n początkowo sądził, że  etyka sama tłumaczy profil norm 
moralnych (Die Werte des Heiligen, s. 60 - 61), później jednak ( Religions
philosophie, t. II, passim) wyjaśniając etyczne wartości odwoływał się do 
Boga jako ich podstawy. 

5o Religionsphilosophie, t. II, s. 117, 208 nn. 
51 H e s s e n, Existenzphilosophie, Essen 1947, s. 91 - 102. 
52 H e s s e n, Von Gott kommt uns ein Freudenlicht, Wrocław 1936, 

s. 10 nn. 
53 Religionsphilosophie, t. II,  s. 1 17, 125 - 136 ; Die Werte des Reilig en, 

s. 51 nn. 

25 - Wieki o Bogu 
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nej postawy człowieka54• W dwojaki sposób człowiek przeżywa 
obecność Bożą. 

Koncepcja Boga, jaką przedstawił ks. Jan Hessen, jest auten
tycznie chrześcijańska. Oparta jest ona bardziej na źródłach 
biblijnych i patrystycznych, tj .  teologicznych, aniżeli filozoficz
nych. Szczególnie decydujący był wpływ dwu myślicieli: św. 
Augustyna i Maxa Schelera. Z punktu widzenia filozofii tomi
stycznej można formułować pewne zastrzeżenia: oderwanie po
rządku aksjologicznego od porządku ontologicznego, oraz depre
cjonowanie poznania intelektualnego na rzecz sfery emocjonal
nej. Do pozytywnych elementów filozofii Boga Hessena należy 
interesująca koncepcja intuicji totalitarnej, uwypuklenie perso
nalnego profilu ludzkiego poznania, oraz uwzględnienie sfery 
wartości. Koloński profesor, jako augustynik, preferował "logikę 
serca" w filozoficznej refleksji o Bogu. 

3. FRANCISZEK SA WICKI 

Współczesny augustynizm posiada przedstawicieli rówmez 
wśród polskich myślicieli, najwybitniejszym z nich jest ks. Fran
ciszek Sawicki (1877 - 1 954}, profesor Seminarium Duchownego 
w Pelplinie55• Jego zainteresowania, obok teologii, antropologii, 
aksjologii i historii filozofii, obejmowały także filozofię Boga. 
Idea Boga jest częstym przedmiotem jego rozważań: historycz
nych i systematycznych5". Koncepcja Boga pelplińskiego uczone
go jest syntezą augustynizmu i tomizmu. 

Na wstępie przedstawiona zostanie relacja pomiędzy filozo
ficznym a religijnym pojęciem bóstwa. Sawicki zasadniczo 

54 H. M y  n a r e k, Johannes Hessens Philosophie des religiosen Erleb
nisses, Paderborn 1963, s. 109 - 113. Ocena Hessena, jakiej dokonał autor, 
jest zbyt jednostronna i dlatego dyskusyjna. 

55 Por. F. M a n t h e y, Ks. F. Sawicki, "Roczniki Filozoficzne" 2 - 3 
(1949 - 1950), s. 34 7 - 363. 

58 Por. F. S a w i c k  i, Lebensanschauungen alter und neuer Den ker, 
t. I - IV, Paderborn 1923. Tom I I  został przetłumaczony na język polsid 
pt. U źródeł chrześcijańskiej myśli filozoficznej, Katowice 1947. 
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akceptuje w tym względzie stanowisko scholastyczne, częściowo 
je modyfikując pod wpływem myślicieli współczesnych57• Uznał 

on zbieżność filozoficznej i religijnej koncepcji Boga, a nawet 
ich częściową tożsamość. Filozofia pozwala widzieć w Absolucie : 
Pierwszą Przyczynę, Rozum stwórczy, wiekuistą Wartość, naj
wyższe Dobro i absolutną Prawdę. Takie atrybuty mają istotne 

znaczenie dla życia religijnego, którego przedmiotem jest istota 

najdoskonalsza i konieczna. Filozofia nie dostrzega w Bogu mi
łości, chociaż chętnie akceptuje przejęty z religii ten atrybut. 
Religijne pojęcie bóstwa jest bogatsze od filozoficznego, gdyż 

wykorzystuje dane Objawienia. Rudolf Otto religijną ideę ,,Świę

tego" rozumiał jako kategorię irracjonalną. Sawicki, charaktery
zując religijną koncepcję Boga, zajmuje pośrednie stanowisko 

między interpretacją scholastyczną i R. Otto. W religijnej optyce 
bóstwa widzi elementy racjonalne i irracjonalne, te ostatnie 
zwie.zane są z przeżyciem indywidualnego człowieka. Filozofia 

i religia, mówiąc o Bogu, wzajemnie się dopełniają, inspirują 
oraz służą. 

Myśliciel pelplil'J.ski, charakteryzując Boga, wskazał na dwo
jakie Jego atrybuty : ontologiczne i moralne. Omawiając te ostat
nie, przechodził niejednokrotnie na teren teologii. Do przymio

tów ontologicznych zaliczył: akt stwórczy, autonomię ontyczną, 
transcendencję, osobowość, jedyność i wiekuistość. 

Analiza argumentów kosmologicznych, zawarta w dziele Die 
Gottesbeweise, finalizuje się stwierdzeniem, że Bóg jest ostatecz

ną przyczyną sprawczą wszelkiego bytu. Zwykle autor określa 

Absolut jako "Praprzyczynę wszechrzeczy", "Stwórcę", "Pierw
szą Przyczynę", "boski stwórczy Rozum""8• Bóg jest tym, który 
nadał światu istnienie z uprzedniej nicości - z wykluczeniem 

jakiegokolwiek tworzywa. Akt stwórczy był aktem wolnym, po

dyktowanym motywem altruistycznej miłości. Bóg jest przyczy

ną sprawczą wszystkich bytów, sam natomiast nie posiada żadnej 

przyczyny. Sawicki, nawiązując do filozofii scholastycznej, w na-

57 S a w i c k  i, Die Gottesbeweise, Paderborn 1926, s. 203 - 206. 

58 Sawicki, Filozofia życia, Poznań 1936, s. 30 ; tenże, Der Sin n des 
Lebens, Paderborn 1931, s. 247 - 24!l ; tenże, Die Gottesbeweise, s. 1 18, 127. 
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turze Absolutu dostrzegł cechę aseitas5v. Atrybut ten posiada 

dwojaki aspekt: negatywny i pozytywny. W pierwszym z nich 

oznacza niezależność bóstwa od nikogo, w drugim zaś chodzi 
o fakt samowyjaśnialności. Bóg ma istnienie konieczne, należące 
do Jego natury, dlatego sam dla siebie jest racją bytowania. 
Jest to powtórzenie tezy tomistycznej. Polski uczony całkowicie 
pominął problem tożsamości istoty i istnienia w naturze Bożej 
(resp. u stworzeń realnej różnicy pomiędzy nimi), co stanowi 
centrum zainteresowań tomizmu egzystencjalnego. 

Ks. Franciszek Sawicki nie był zamiłowany w spekulatyw
nych rozważaniach, dlatego ontologiczne atrybuty Boga omówił 
skrótowo. Bardziej szczegółowo analizował transcendencję i oso

bowość Boga, przymioty kwestionowane we współczesnych nur
tach filozoficzno-religijnych grawitujących w kierunku pan
teizmu. 

Z przedstawicie1i panteizmu wymienił neoplatonizm, Spinozę, 
Hegla i religie orientalne, broniąc przed takim zarzutem Eckhar
ta"0. Krytyka panteizmu F. Sawiekiego jest niezwykle ostra81• 
Można w niej wyróżnić argumentację ontologiczną i pozaontolo
giczną. Ta ostatnia to ocena panteizmu na płaszczyźnie etyki 
i religii. Ocena ontologiczna dotyczy dwojakiej problematyki: 
struktury bytu jako takiego oraz idei Boga. Centralną pokusą 
wszystkich panteistów był monizm, tj. pragnienie wyjaśnienia 
wielości bytów przez jedno prapryncypium. Teizm uznaje istnie
nie jednej Praprzyczyny świata, kwestionuje natomiast sprowa
dzanie wszystkiego - bóstwa i świata, materii i ducha - do 
jednej substancjalnej rzeczywistości. Pluralizm ontologiczny 
(ilościowy, jakościowy, substancjalny) jest nie do pogodzenia 

z monizmem panteizmu. Innym mankamentem tego nurtu jest 
zdeformowana koncepcja Absolutu, któremu odmawia się trans
cendencji i osobowości. Bóg jest pojmowany jako apersonalna 

zasada, zawierająca w sobie cechy wzajemnie się wykluczające 
(skończoność, nieskończoność, materialność-duchowość), znajdu-

59 S a w i c k  i ,  Die Wahrheit des Christentums, Paderborn 1924, 
s. 54 - 55. 

oo U źródel myśli chrześcijańskiej, s. 143 nn. 
61 S a w i c k  i, Filozofia dziejów, b.r.m., s. 183 - 184 ; tenże, Die Wahrheit 

des Christentums, s. 103 - 100. 
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jąca się in statu nascendi. Takie spojrzenie na bóstwo kulminuje 
się niejednokrotnie w jawnym ateizmie. 

Ocena panteizmu F. Sawiekiego była przeprowadzona rów
nież na płaszczyźnie antropologiczno-etycznej. Błędem takiej 
wizji człowieka jest zatarcie jego roli jako aktywnego podmiotu 
dziejów. Osoba ludzka, rozumiana jako "moment" czy ekspresja 
bóstwa, przestaje być odpowiedzialna za dobro czy zło. To ostat

nie staje się nieuniknionym elementem natury Absolutu. Etyka 
wymaga wolności, a ta z kolei indywidualnej osobowości. To 

wszystko jest podważone w panteizmie. Szereg zastrzeżeń budzi 
panteizm także z punktu widzenia życia religijnego••. Akty reli
gijne posiadają charakter interpersonalny, co implikuje ontolo

giczno-personalną odrębność człowieka i Boga. Apersonalna siła 

czy bytowość nie budzi zaufania człowieka, nie wywołuje w nim 
odzewu miłości. 

Sawicki dochodzi ostatecznie do wniosku, że Bóg jest istotą 
niewidzialną i pozaświatową, to jest transcendentną. Stworzył 

świat, choć go nie potrzebował bytowo czy aksjologicznie. Skoro 

jednak jest Stwórcą, to jest także immanentny - obecny w świe

cie, przenika go i podtrzymuje. Wszechobecność nie jest tożsa
mością ze światem••. 

Innym ontologicznym atrybutem Boga jest personalny profil 

Jego bytu. Ks. Sawicki polemizuje z poglądami, które bóstwo 
określają jako byt apersonalny względnie suprapersonalny8'. 

Oczywiście osobowości Bożej nie należy antropomorfizować, gdyż 

ograniczenia ludzkiej osoby nie muszą przynależeć każdej oso� 

bie. Idea osoby sama w sobie nie sugeruje skończoności, a z dru

giej strony nieskończoność nie musi być apersonalną siłą. Nie 

osoba, lecz ludzka natura jest źródłem bytowych i aksjologicz

nych ograniczeń w człowieku. Bóg jest bytem osobowym, gdyż 

osoba jest czymś najwyższym w naturze, a ludzka osoba jest 

obrazem Bożym85• Oczywiście Bóg jest osobą nieskończoną, du

chem bezcielesnym, posiadaczem najdoskonalszego życia ducho-

6! S a w i c k  i, Die Wahrheit des Christentums, s. 107 - 108. 
oJ Tamże, s. 110. 
6 '  Tamże, s. 111  - 1 12. 
•s  Die Gottesbeweise, s. 119 - 121. 
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wego. Do ontologicznych atrybutów Bożych należy również wie

kuistość oraz jedyność68• Monoteizm chroni przed antropomorfi
zacją w pojmowaniu Bożej natury. 

Ontologiczne przymioty Boga łączą się ściśle z atrybutami 
aksjologicznymi. Te ostatnie omawiał zwykle F. Sawicki w po
wiązaniu z antropologicznymi argumentami za istnieniem Boga. 
Bóg jest wiekuistą Prawdą, najwyższym Dobrem i Swiętością, 
absolutną Doskonałością'7• Celowość świata i wartości związane 

z ludzką naturą nie dowodzą bezpośrednio tego, iż Absolut jest 
posiadaczem nieskończonej Doskonałości. Doskonałość ta jest 
konsekwencją faktu, że Bóg jest bytem samoistnym"8• 

Myśliciel z Pelplina, jako augustynik, eksponował w naturze 
Bożej fenomen miłości. Prawda o Bogu - Miłości ma genezę 
religijną, lecz została ona zasymilowana chętnie przez filozofię 

chrześcijańską. Arystoteles widział w Absolucie najdoskonalszy 
Umysł i najwyższe Dobro, lecz odmówił mu miłości09• Absolut 
był przedmiotem miłości świata, ale nie podmiotem zdolnym do 
ukochania człowieka. Również B. Spinoza wykluczył z natury 
Bożej atrybut miłości, natomiast Hegel miłość pojmował jako 

kosmiczną siłę apersonalnego bóstwa70• Filozofia, mówiąc o Bogu 
jako miłości, odwołuje się do kilku racji: Opatrzności Bożej, do

broci człowieka oraz posiadania doskonałości w stopniu najwyż
szym przez bóstwo71• Nieskończona osobowość Boga, będącego 
samą prawdą i czystym dobrem, jest niewątpliwie Miłością. 

Bóg jest miłością. Prawda ta jest przewodnim motywem Sta
rego i Nowego Testamentu72• Stary Testament nazwał Boga 
"Ojcem" gotowym zawsze do przebaczenia człowiekowi. W No
wym Testamencie uosobieniem miłości Bożej jest Chrystus. 

66 Die Wahrheit des Christentums, s. 308 nn;  Bóg jest milością, Kra
ków 1949, s. 49. 

67 Filozofia życia, s. 31 - 32; Der Sinn des Lebens, s. 247 ; Die Got-
tesbeweise, s. 1 18 - 119. 

6' Die Gottesbeweise, s. 166, 176 - 177. 
69 S a w i c k  i ,  Filozofia miłości, Kraków 1945, s. 17. 
7o Tamże s .  94. 
71 Tamże, s. 95 - 96. 
71 Bóg jest m ilością, s. 8 - 17. 
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Kwintesencją biblijnego obrazu Boga s ą  słowa św. Jana "Bóg 
jest miłością" (l J 4, 8). Biblijna koncepcja miłości kontrastuje 

z koncepcją starogrecką. Grecka koncepcja erosu to miłość 
"wstępująca" : od sfery zmysłowej ku wyższym wartościom. 

Judaistyczno-chrześcijańska koncepcja "agape", zwanej przez 

Ojców Kościoła "caritas", to miłość "zstępująca" od Boga ku 

ludziom. Opisując fenomen miłości, autor odwołuje się do Augu
styna i Tomasza z Akwinu78• Od pierwszego zapożyczył opis mi

łości jako "pożądania dobra, które uszczęśliwia". św. Tomasz 

określił miłość jako "życzenie komuś dobra" . Obaj klasycy myśli 
chrześcijańskiej rozróżnili miłość pożądliwą i miłość życzliwą. 
W Bogu realizuje się jedynie ta ostatnia. 

Ks. Sawicki, charakteryzując Boga jako Miłość, pośrednio 

rozgranicza trzy aspekty: ontologiczny, aksjologiczny i psycho

logiczny. Jego charakterystyka ontologiczna korzysta z termino
logii tomistycznej, w myśl której miłość należy do kategorii 
passiones. Otóż w Bogu nie ma żadnego doznawania, przyjmo 

wania czy ubogacania ontycznego, gdyż jest On bytem najdosko
nalszym i Aktem Czystym. W Bogu nie ma również poruszeń 
zmysłowych, gdyż jest bytem niematerialnym74• "W Bogu mogą 

być tylko afekty czysto duchowe", wyrażające "pojęciowo czystą 
doskonałość. ( . . .  ) Do tych afektów należy radość i miłość życzli
wa"75. Miłość Boga nie jest konsekwencją istniejących braków 
wbrew sugestiom panteistów, gdyż stworzył On świat kierowany 
motywem "życzliwej miłości"76• Sawicki polemizuje z M. Bier

diajewem, sugerującym koegzystencję miłości i cierpienia w na
turze Bożej Chrystusa. Taki pogląd koliduje z faktem, że Bóg 

jest czystą doskonałością, której obce jest wszelkie zło - rów
nież fizyczne (cierpienie)77• Miłość Boga nie jest również, jak 
chciał M. Scheler, jedynie aktem. W naturze Bożej nie ma przy--

73 Bóg jest m ilością, s. 1 9 - 21, 25 - 28. Por. E. B a l a w a j  d e r, Zagad
nienie milości i cierpienia w piśmiennictwie księdza Franciszka Sawickiego, 
maszynopis, Lublin 1978, s. 9 - 25. 

74 Bóg jest m ilością, s. 35 - 39. 
75 Tamże, s. 38. 
7& Tamże, s. 37. 
77 Tamże, s. 23, 47 - 48. 
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padłości, dlatego miłość jest tożsama z wewnętrzną naturą Boga 
jako najdoskonalszej osoby78• 

Aksjologiczna charakterystyka Boga jako Miłości ukazuje 

organiczne powiązanie jej z innymi atrybutami Bożymi. Miłość 
Boża jest "uporządkowana", to jest złączona ze sprawiedliwością 
i mądrością79• Jest to także miłość przebaczająca, dlatego Bóg 
jest miłosierny80• Trzecia płaszczyzna, w jakiej charakteryzuje 
miłość Bożą ks. Sawicki, to płaszczyzna psychologiczna. Chodzi 

o sposób, w jaki bóstwo jawi się człowiekowi. Autor przypomina 
uwagę R. Otto, że Bóg jest dla człowieka misterium tremendurn 
i fascinosum81• Oba elementy religijnego przeżycia, to jest fascy

nacja i lęk, uwidaczniają się zarówno w Starym _jak Nowym 
Testamencie. Bóg jest ukazany jako Ojciec i jako sprawiedliwy 

Sędzia. 
Polski myśliciel omawia obszernie problem Opatrzności Bo

żej, zwłaszcza w powiązaniu z faktami fizycznego zła, cierpienia 
oraz wiekuistego odrzucenia przez Boga8�. Analiza zawiera ele
menty psychologiczne, filozoficzne i teologiczne. Fenomen zła 
wykracza poza sferę wyjaśnień racjonalno-filozoficznych. Nie 

podważa on istnienia Boga jako wiekuistej miłości, kierującej ku 

człowiekowi swoje wezwanie. 
Idea Boga, zaprezentowana w pismach ks. Franciszka Sawie

kiego, jest próbą zharmonizowania poglądów klasyków myśli 
chrześcijańskiej: św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu. Pierw
szy z nich przyczynił się do wyeksponowania przymiotu miłości 

w naturze Bożej, drugi był pomocny w analizie ontologicznej 
struktury miłości. Sawicki nie poprzestał na przypomnieniu kla
sycznej idei Boga, lecz zestawił ją ze współczesną filozofią i teo

logią. Wobec myślicieli współczesnych nie był bezkrytyczny, 

lecz równocześnie uświadamiał sobie potrzebę ubogacenia myśli 

chrześcijańskiej. Kontrontacja przeszłości z teraźniejszością jest 

wielką zasługą myśliciela pelplińskiego. 

78 Tamże, s. 23, 39. Por. B a l a w a j d e r, dz. cyt., s. 27 - 38. 
79 Bóg jest miłością, s. 42 - 44, 87. 
8o Bóg jest miłością, s. 45 - 46. 
81 Filozofia miłości, s. 89 - 91 ; Bóg jest miłością, s. 17.  
82 Bóg jest miłością, s. 52 - 86. 
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XV. TOMIZM : BOG JAKO PEŁNIA BYTU 

l. ETIENNE GILSON 

Współczesny tomizm posiada kilka nurtów, najczęscieJ wy
różnia się tomizm zachowawczy, egzystencjalny i fenomenolo
giczny1. Tomizm egzystencjalny był nurtem dominującym przez 
wiele lat po drugiej wojnie światowej. Czołowym jego repre
zentantem był francuski mediewista, Etienne Gilsan (1 884 - 1 978). 
Jego liczne prace, na czele z Tomizmem, wpłynęły decydująco 
na ożywienie zainteresowań myślą św. Tomasza z Akwinu. Wiele 
uwagi poświęcił problematyce Boga analizowanej w organicznym 

związku z koncepcj ą  bytu. Filozofia uznana została nie za dyscy
plinę autonomiczną, lecz za zwieńczenie filozofii bytu. "Drogi" 
Akwinaty są interpretowane jako partykularyzacje argumentu 
z przygodności. Byt przygodny, w którym istnienie jest realnie 
różne od istoty, tłumaczy się adekwatnie dopiero przez taki byt, 
którego naturą jest istnienie - Byt Konieczny. "Dlatego meta

fizyka określając swój przedmiot kieruje się cała ku poznaniu 
bytu, który byłby przez jedyność swej istoty, nie dającej się 
odróżnić od swego aktu istnienia - naprawdę Bytem jako By
tem. Metafizyka może i powinna przyjąć to najwyższe Esse''1• 
Byt Konieczny jest uniesprzeczniającą racją realności bytów 
przygodnych. 

Egzystencjalna interpretacja bytu, zainicjowana przez Gilso
na, doprowadziła do wyeksponowania aktu istnienia w naturze 

Bożej. Kategoria "istnienia" (esse) posiada charakter analogicz
ny, może bowiem oznaczać: naturę bytu, akt istoty oraz łącznik 
zdaniowy1. Dwa ostatnie znaczenia odnoszą się do bytu pochod-

1 S. K o w a l c z y  k, Odkrywanie Boga, Sandomierz 1981, s. 16 - 23. 
2 E. G i l s o n, Byt i istota, Warszawa 1963, s. 103. 
3 Tamże, s. 80. Por. Sw. T o m a s z z A k  w i n u, In I Sen t., d. 33, 

q. l, a. l, ad l.  
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nego (stworzonego), pierwszy wyłącznie do Boga. Jedynie On 
jest takim Bytem, którego wewnętrzną naturą jest istnienie. 
Odkrycie tej prawdy E. Gilsan przypisał Akwinacie: "Owo czy
ste istnienie, które św. Tomasz - filozof napotkał u kresu me

tafizyki, św. Tomasz - teolog napotkał również w Piśmie św."4• 
Tomasz wielokrotnie komentował biblijny opis Boga, zawarty 
w Księdze Wyjścia. W Sumie filozoficznej pisał: "A więc istotą 
Boga jest istnienie Jego. Wszak o tej najwznioślejszej prawdzie 

Bóg pouczył Mojżesza, który pytał Fana mówiąc: Jeśli mi rzek

ną, jakie jest imię Jego, cóż im powiem? A Pan odrzekł: Jam 

jest, którym jest"5• Sredniowieczny myśliciel nie zadowolił się 
autorytetem Biblii, uzasadniając egzystencjalną interpretację na
tury Bożej na drodze analiz filozoficznych. Mianowicie w obu 
Sumach - filozoficznej i teologicznej - najczęściej formułował 
trzy racje:  a. Bóg jest ostateczną przyczyną świata, b. Aktem 
Czystym, c. pełnią bytu. Nazwa "KTORY JEST" nie oznacza 

"jakiejś formy, lecz samo istnienie. Skoro więc istnienie Boga 
jest Jego własną istotą, nie przysługując w ten sposób ni

komu innemu ( . . .  ) to oczywistą jest rzeczą, że między innymi 

imionami to najbardziej charakteryzuje Boga"8• 
Francuski historyk filozofii omawiał różne koncepcje Boga 

w pracy Bóg a filozofia, ukazując oryginalność Tomasza z Akwi

nu w tym zakresie7• Akwinata był arystotelikiem, widząc w Bogu 
Akt Czysty. Nie był to jednak akt esencjalny lecz egzystencjal
ny: Absolut to nie jedynie arystotelesowski najwyższy Intelekt, 
lecz Czyste Istnienie. Biblijny opis Boga znany był już Ojcom 
Kościoła, np. wielokrotnie komentował go św. Augustyn. Esen

cjalizm interpretacji augustyńskiej kontrastuje z egzystencjal

nym rozumieniem natury Bożej św. Tomasza. Myśliciel wczesne

go chrześcijaństwa wyrażenie "Który Jest" odczytał w duchu 

platońskim jako cechę niezmienności Boga8• Inny jest sens inter

pretacji Tomaszowej: Bóg jest Bogiem nie dzięki naturze bo-

ł G i l s o n, Tomizm, Warszawa 1960, s. 140. 
5 S w. T o m a s z, Contra Gen t es II, c. 22. 
' Sw. T o m a s z, S.th. q. 13, a. 11, c. 
7 G i l s o n, Bóg i filozofia, Warszawa 1961, zwłaszcza s. 38 - 39, 43 - 69. 
s Tomizm, s. 128 - 131.  
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skiej, lecz dzięki aktowi istnienia. 
"

Bóg jest więc aktem istnie
nia, odznaczającym się tym, że Jego istnienie jest konieczne ( ... ) 
Bóg jest więc tym istnieniem, którym jest, i niczym więcej "0• 

Bóg jest bytem samoistnym, nie posiadającym żadnej przyczyny 
czy racji, jest ontologicznie samowyjaśnialny. Nie posmda istnie
nia, lecz j e s t istnieniem. Istnienie jest Jego naturą, dlatego 
ma miejsce pełna tożsamość istoty i istnienia w Bogu. 

Autor Tomizmu, wskazując na istnienie jako specyfikę natu
ry Bożej, stwierdził zarazem jednoznacznie istotną jej niepozna
walność. Termin 

"
być" (esse) oznacza u Tomasza z Akwinu akt 

istnienia lub łącznik zdaniowy. Byt Boga znany jest nam jedy
nie w pierwszym znaczeniu, tzn. znamy prawdziwość sądu "Bóg 
jest" (istnieje)10• Wewnętrzna natomiast natura Boża, tożsama 
z aktem istnienia, jest nam nieznana. Wiemy, że do natury Boga 
należy istnienie, lecz jego ontycznego bogactwa nie znamy. 

W wypowiedziach francuskiego tomisty pojawia się rys teo
logicznego agnostycyzmu. Jego zdaniem, "przypisywanie św. To
maszowi twierdzenia, jakobyśmy mogli dojść do jakiegokolwiek, 
choćby niedoskonałego poznania tego, czym Bóg jest, jest fałszo
waniem poglądów, którym dał wyraz wielokrotnie i niedwu
znacznie"11. Natura Boża jest dla człowieka niepoznawalna. 
Wiemy, iż Bóg jest - lecz nie znamy, c z y  m On jest12• Kresem 
poznania ludzkiego jest Bóg jako istota nieznana. 

Z powyższego stanowiska wynikają ważkie konsekwencje. 
Tradycyjna filozofia chrześcij ańska, charakteryzując Boga, uży
wała bogatego zespołu pojęć. Chociaż Gilson nie podważa ich 
sensowności, to jednak sympatyzuje z 

"
agnostycyzmem pojęcio

wym". "Kiedy zaś dowodzimy - pisze, że Bóg jest dobry, mądry 

posiada wolę, to tym bardziej ulegamy złudzeniu, iż wiemy, 

9 Tamże, s. 138. Por. s. 137 - 143 ; G i l s o n, Historia filozofii chrześci
jańskiej w wiekach średnich, Warszawa 1966, s. 361 - 365. 

10 Bóg i filozofia, s. 121 - 122;  G i l s o n, Elementy filozofii chrześcijait
skiej, Warszawa 1965, s. 132. Por. Sw. T o m a s z, De Pot. q. 7, a. 2, ad 1. 

11 Tomizm, s. 160. Autor odwołuje się do tekstów Sw. Tomasza z Ak
winu : S.th. I, q. 12, a. 1 1 ;  C. G. I, c. 30 ; In Epistolam ad Romanos c. r, 
lect. 6. 

12 Sw. T o m a s z, In De Tri n. Boethit q. I, s. 2, ad l ;  G i l s o n, Ele
menty filozofii chrześcijańskiej, s. 102. 
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z jaką dobrocią, mądrością i wolą mamy tu do czynienia. W rze
czywistości jednak tak w jednym, jak i w drugim wypadku nic 
nie wiemy, ponieważ wszystkie te nazwy oznaczają substancję 
Bożą tożsamą z Jego esse - i  podobnie jak On sam - nie znaną 
nam"18• Agnostyczny wydźwięk tej wypowiedzi został w dalszych 
rozważaniach złagodzony, ponieważ Gilson uznał prawdziwość 
sądów orzekających o Bogu za doskonałości pozytywne. W ten 
sposób powrócił do tradycyjnego w tomizmie stanowiska, roz
różniającego przedmiot i sposób oznaczania pojęć, stosowanych 
przy opisie natury Bożej1'. Mianowicie wiemy np., że Bóg jest 
prawdą i dobrem, lecz natura tych doskonałości Bożych nie jest 
znana. W rozważaniach Gilsona można zauważyć chwiejność: 
jego agnostycyzm pojęciowy koliduje z faktem szczegółowej 
analizy atrybutów Bożych. Autor Tomizmu, broniąc stanowiska 
agnostycyzmu, polemizuje ze swym współrodakiem: "J. Mari
tain zapomina, jak się zdaje, że jeśli nazwy, jakie przypisujemy 
Bogu, są pierwotnie nazwami stworzeń, to pojęcia, które im 
odpowiadają w naszej myśli, pozostają do końca pojęciami 
stworzeń"16• 

Gilsonowski agnostycyzm jest konsekwencją oparcia filozofii 
Boga wyłącznie na filozofii bytu, pomijaniu zaś jej podstaw 
antropologicznych. Charakterystyczny dla patrystyki motyw 
człowieka jako "obrazu Boga" pozwala przełamać częściowo gra
nice ludzkiej niewiedzy wobec Boga. 

Gilson, pomimo swych zastrzeżeń, podjął się charakterystyki 
Bożej natury. Za pomocne w tym względzie uznał, zgodnie z tra
dycyjnym tomizmem, teologię negatywną i pozytywną18• Wszelki 
opis natury Bożej, jeżeli ma nie popadać w antropomorfizm, 
należy rozumieć w sensie analogicznym. Francuski tomista nie 
omawiał szczegółowo problemu analogii, korzystając z tradycyj
nych rozróżnień17• Przyznał, że charakterystyka Boga przy użyciu 

13 Tomizm, s. 163. 
14 Por. C. J. Geffre, Teologia naturalna i objawienie w poznaniu Bog" 

jedynego, w :  Studia z filozofii Boga, Warszawa 1968, t. I, s. 271 - 272. 
15 Tomizm, s. 163. 
16 Tamże, s. 145 - 153 ; Elementy filozofii chrześcijańskiej, s. 131 - 13�.  
11 Tomizm, s. 154 - 158. 
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nazw pozytywnych (dobroć, życie itp.), dotyczy nie tylko relacji 
Stwórcy do stworzeń, lecz samej natury Bożej18• 

Tomizm egzystencjalny, ujmując filozofię Boga w ścisłym 
powiązaniu z filozofią bytu, charakterystykę natury Bożej ogni
skuje na atrybutach transcendentalnych. Dlatego Gilson, mówiąc 
o atrybutach Bożych, wymienia: jedność, prawdę, dobro i pięk
non. Jego analiza tych właściwości nie jest zbyt szczegółowa, 
uwypuklając zwłaszcza ich profil egzystencjalny. Właściwości 
Boga ujawniają się przez fakt, że jest On bytem samoistnym. 
Bóg nie ma atrybutów realnie różnych od Jego istoty. On jest 
Tym, który JEST. Dlatego jest bytem absolutnie prostyme0• 
Natura Boża wyklucza jakiekolwiek złożenia, co pozwala widzieć 
w niej byt różny od świata. Pełnia istnienia jest podstawą 
innych przymiotów Boga: prawdy i dobra. Dobro nie jest dla 
bóstwa jakimś dodatkiem, lecz samą istotą jego natury. "Bóg 
jest nie tylko dobrem, i to najwyższym dobrem, ponieważ jest 
najwyższym bytem, lecz nawet jest z istoty dobrem"21• Pełnia 
istnienia jest źródłem pełni dobra. Dobro jest wewnętrzną natu
rą Boga. Skoro Bóg jest autonomicznym bytem i najwyższym 
dobrem, to Jego atrybutem jest także piękno22• Jest przecież 
bytem prostym, integralnym, doskonałym i wewnętrznie harmo
nijnym. 

Gilson nie ograniczył się do transcendentalnych atrybutów 
przy charakterystyce natury Bożej. Zdawał sobie sprawę, że taki 
opis byłby zbyt ubogi. Dlatego wymienił inne jeszcze ontologicz
ne przymioty Boga: wszechobecność, niezmienność, nieskończo
ność itp.13 

Atrybuty Boże, tradycyjnie zwane w tomizmie operatywny
mi, Gilson nazwał "doskonałościami" . Wyjaśniając je, odwołał 
się do bytu ludzkiego. "Wśród doskonałości - pisał, jakie na 
podstawie analogii ze stworzeniami możemy przypisać Bogu, 

18 Elementy filozofii chrześcijańskiej, s. 129. 
t9 Tomizm, s. 144 - 163. 
20 Historia filozofii chrześcijańskiej .. . , s. 364. 
21 Elementy filozofii chrześcijańskiej, s. 145 ; por. Tomizm, s. 148 nn. 
22 Elementy filozofii chrześcijańskiej, s. 151. 
23 l'omizm, s. 150 - 152. 



PELNIA BYTU 399 

trzy zwłaszcza zasługują na uwagę, gdyż stanowią one najwyższe 
doskonałości człowieka, najdoskonalszego ze wszystkich stworzeń 
ziemskich: inteligencja, wola i życie"24• W ten sposób francuski 
tomista wyszedł poza przyjęte uprzednio założenie, że Bóg jest 
poznawalny wyłącznie za pośrednictwem filozofii bytu. Idąc 
śladami Tomasza z Akwinu, odwołał się do augustyńskiej tezy 
o człowieku jako specyficznym "obrazie Boga". Szczegółowe ana
lizy życia Bożego, poznania i woli, nawiązują do wypowiedzi 
Akwinaty. Gilson nie tylko opisywał umysł i wolę Bożą, lecz 
mówił również - jako filozof - o Bogu jako miłości. "Boska 
miłość to po prostu wola dobra, a skoro ta wola jest samym 
Boskim esse, Boska miłość jest także z kolei tymże Boskim 
esse"25• Miłość w Bogu posiada charakter czysto duchowy, nie 
zawierając żadnych emocjonalnych poruszeń. 

Klarowna i głęboka jest analiza Boga jako Stwórcy, dokonana 
przez francuskiego tomistę28• Wykazywał on potrzebę aktu 
stwórczego, omawiał jego naturę i zakres, konsekwencje ontycz
ne. Zrozumienie idei kreacji wymaga rezygnacji z wyobrażenio
wego sposobu pojmowania, jest natomiast oczywiste w kontekście 
egzystencjalnej koncepcji bytu. Tylko Bóg może stwarzać, tj. po
woływać do istnienia z nicości, gdyż jedynie On jest istnieniem. 
Teoria stwarzającego stworzenia jest wewnętrznie sprzeczna, 
gdyż istnienie nie przynależy do natury bytu przygodnego. 
Istnienie jest wewnętrzno-formalnym elementem każdego bytu, 
dlatego Bóg - stwarzając wszelki byt - jest w nim ustawicznie 
obecny27• Istnienie bytu pochodnego wymaga ustawicznego 
wsparcia, a jego aktywność współdziałania Bożego'8• 

Gilsonowska koncepcja Boga jest reinterpretacją tomizmu 
w duchu egzystencjalnie rozumianej filozofii bytu. Doskonale 
ukazuje powiązanie idei Absolutu z ideą bytu, lecz posiada także 
elementy kontrowersyjne: przesadny teoretycznie agnostycyzm, 
brak spójności pomiędzy nim a analizą atrybutów operatywno-

24 Tomizm, s. 164 - 177. 
2s Tamże, s. 174. 
as Tamże, s .  178 - 189. 
27 Elementy filozofii chrześcijańskiej, s. 166 - 167. 
2s Tamże, s. 169. 
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aksjologicznych Boga (łącznie z miłością). Autor Tomizmu był 
świadomy nieadekwatności wyłącznie ontologicznych podstaw 
przy formułowaniu koncepcji Boga. 

2. JACQUES MARITAIN 

Drugim czołowym przedstawicielem współczesnego tomizmu 
jest Jacques Maritain (1 882 - 1 973), który w swych zaintereso
waniach łączył metafizykę z filozofią społeczno-politycznąn. Był 
on także współinicjatorem tomizmu egzystencjalnego, lecz mimo 
to w znacznie większym od Gilsona stopniu wykorzystał dorobek 
filozofii nowożytnej i współczesnej. W swych pracach nie przed
stawił w sposób systematyczny koncepcji Boga80, lecz problem 
ten wielokrotnie poruszał - zwłaszcza w monumentalnym dziele 
Les degres du savoir. 

Gilsan i Maritain, nawiązując do św. Tomasza z Akwinu, 
doszli do odmiennych częściowo wniosków w zakresie filozofii 
Boga. Pierwszy ograniczył się do analizy dróg Akwinaty, drugi 
sformułował "szóstą drogę" odwołującą się do fenomenu ludz
kiej myśli81• Także w odniesieniu do problemu poznawalności 
natury Bożej ich poglądy nie były całkowicie zg0dne. 
Autor Tomizmu sympatyzował z agnostycyzmem dominikanina 
A. D. Sertillangesa, autor Stopni mądrości zdecydowanie prze
ciwstawiał mu się. Sertillanges twierdził, że nigdy niczego o Bogu 
nie wiemy, nawet w najmniejszym stopniu82• Bóg pozostaje zaw
sze nieprzekraczalną tajemnicą. Jeśli stwierdzamy "Bóg jest", to 
chodzi jedynie o łącznik zdaniowy czyli byt myślny. Znamy 
prawdziwość zdania "Bóg istnieje", nie znamy natomiast realne
go istnienia Boga. Maritain, polemizując z ostatnim stwierdze-

29 S. K o w a l c z y k, Bóg w myśli współczesnej, Wrocław 1982, 
s. 345 - 367. 

3° Praca Approches de Dieu ogranicza się do przedstawienia argumen
tacji za istnieniem Boga, pomijając w zasadzie probl�m Jego natury. 

31 S. K o w a  l c z y  k, Rola szóstej drogi Jacquesa Maritaina we współ
czesnej filozofii Boga, "Chrześcijanin w Swiecie" 13 (1981), nr 3, s. 87 - 99. 

82 J. M a r  i t a i n, Distinguer pour unir ou !es degres du savoir, Paris 
1940, s. 834 - 835. Por. Sw. T o m a s z, De Verit., q. 2, a. l, ad 9; C. G. III, 
c. 49. 
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niem, zauważa, że Bóg nie jest bytem myślnym ale realnym. To 
wszystko więc, co o Nim orzekamy (bytowość, doskonałość) 
w formie zdań, dotyczy realnej natury Bożejaa. 

Omawiany myśliciel francuski, szczegółowo referując lub 
cytując wypowiedzi Akwinaty, przeciwstawiał się różnym for
mom agnostycyzmu filozoficznego i teologicznego. Poznawalność 
istnienia Boga kwestionowali między innymi zwolennicy pragma
tyzmu, u których postawa antymetafizyczna łączyła się z feno
menizmem moralnym34• Bóg W. Jamesa utracił transcendencję, 
przestając być misterium. Zwolennikiem agnostycyzmu filozoficz
nego był również protestancki teolog Karl Barth, który przeak
centował transcendencję Absolutu stawiając pod znakiem zapy
tania jego immanencję i powiązania ze światem35• Dostrzegał 
również wyłącznie opozycję natur Stwórcy i stworzeń, dlatego 
kwestionował możliwość analogicznego poznania bóstwa. 

Maritain polemizował z agnostycyzmem tak filozoficznym jak 
teologicznym. W opozycji do pierwszego z nich formułował 
argumenty uzasadniające racjonalność teizmu. Wykazywał także, 
że u Tomasza z Akwinu nie ma agnostycyzmu czy semiagnosty
cyzmu86. Wiemy bowiem, że Bóg jest bytem prostym, jedynym, 
dobrym, wolnym, wszechmocnym i wszechwiedzącym. Znamy 
nie tylko fakt istnienia Boga (quia est), lecz także do pewnego 
stopnia to, czym jest (quid est)37• Poszczególne argumenty teody
cealne, tak ontologiczne jak antropologiczne, w finalnym etapie 
wskazują na Boga jako: Pierwszą Przyczynę, Byt Konieczny, 
Stwórczy Rozum, Najwyższą Doskonałość itp. Poznanie realności 
Absolutu implikuje więc częściowe poznanie jego natury. Oczy
wiście nie jest to poznanie wewnętrznej natury Boga, lecz Jego 
relacji do stworzeń88. "Substancję" bóstwa poznajemy w aspekcie 
ontologicznym, tzn. jako praprzyczynę i sens każdego bytu. Kie
dy orzekamy o Bogu szereg doskonałości, to mówimy w sposób 
racjonalno-zasadny o Jego realnych atrybutach. Nie oznacza to 

33 M a r i t a i n, Distinguer pour unir, s. 839 - 840. 
34 M a r  i t a i n, De Bergson d Thomas d'Aquin, Paris 1947, s. 113 nn. 
zs Tamże, s. 119 - 121. 
'; Distinguer pour unir, s. 454 - 457. 
37 Tamże, s. 830. 
Ja Tamże, s. 833. 
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jednak, abyśmy znali bogactwo i sposób realizacji przymiotów 
w naturze Bożej. Dlatego trafnie zauważył Tomasz, że metafi
zyczne poznanie natury Bożej - choć niewątpliwe - nie narusza 
tajemnicy Boga8'. 

Francuski autor, nawiązując do tradycji tomistycznej, w opi
sie Bożej natury rozróżnił teologię negatywną i pozytywną�0• 
Transcendencja Boga sprawia, że teologia apofatyczna bardziej 
odpowiada możliwościom ludzkiego umysłu. Bardziej znamy to, 
kim Bóg nie jest aniżeli to, kim jest. Teologia apofatyczna impli
kuje jednak potrzebę teologii katafatycznej41• Tylko wówczas 
wykluczamy z natury Bożej określone właściwości, jeżeli posia
damy minimalną choćby pozytywną wiedzę o Absolucie. Każda 
negacja opiera się na afirmacji. Ukoronowaniem teologii nega
tywnej jest kontemplacja mistyczna. 

Teologia pozytywna jest oparta na fakcie, iż Bóg jest osta
teczną przyczyną świata. Poznanie natury skutku jest w pew
nym stopniu poznaniem natury przyczyny: doskonałym - jeżeli 
oba korelaty relacji kauzalnej są bytami tego samego poziomu 
ontycznego, niedoskonałym poznaniem - jeśli należą do innych 
porządków bytowych42• Bóg jest bytem nieskończonym, dlatego 
jest poznawalny w sposób tylko cząstkowy i na podstawie świata 
bytów przygodnych. Tym niemniej sensownie orzekamy o Abso
lucie, że jest bytem, dobrem, życiem, pięknem, istotą rozumną 
i wolną. Transcendencja ontyczna Boga pociąga za sobą trans
cendencję epistemologiczną. Jego natura nieskończenie przewyż
sza nasze idee bytu, dobra, umysłu itd., dlatego możemy orzekać 
o naturze Bożej tylko w sposób analogiczny48• Wymienione na
zwy, choć uformowane w trakcie eksploracji świata widzialnego, 
orzekają o Bogu formalnie (substancjalnie). Bóg nie tylko jest 
przyczyną bytu czy dobra, lecz sam jest bytem i dobremH. Język 
teologii pozytywnej posiada zawsze charakter analogiczny. Do
skonałości, o jakich mówimy w pojęciach pozytywnych, odnoszą 

39 Tamże, s. 469. 
4G Tamże, s. 832, 836 - 837. 
4t Tamże, s. 470 - 471.  
o Tamże, s.  830 - 831. 
43 M a r i t a i n, Saint Thomas Aquinas, London 1942, s. 63. 
44 Distinqucr pour unir, s. 836. 
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się do Boga i świata w sposób niejednoznaczny. Stworzenia są 
analogatami mniejszymi wielu doskonałości, w Bogu zaś zawie
rają się one formalnie w stopniu najwyższym - jako analogacie 
głównym45. Różne istnieją typy analogii, dla filozofii Boga uży
teczna jest analogia atrybucji oraz analogia proporcjonalności 
właściwa. Maritain nie omawia szczegółowo tego problemu. 

Nazwą pozytywną, którą w pierwszym rzędzie można orzekać 
o Bogu, jest nazwa "Ten który jest" (Qui est)46. Maritain nie po
święcił jej tyle uwagi co Gilson, ale włączył ją w ideę Absolutu. 
Bóg jest Bytem samoistnym, autonomicznym w trwaniu, nie
uwarunkowanym i pierwotnym. Dlatego jest Stwórcą wszystkie
go47. Akt stwórczy nie jest kształtowaniem istniejących już ele
mentów, ich "jednoczeniem" czy transformacją. Akt stwórczy 
jest nadaniem bytowi istnienia z wykluczeniem jakiegokolwiek 
tworzywa. 

Byt samoistny jest Aktem Czystym, w którym ma miejsce 
pełna tożsamość egzystencji i esencji, aktu istnienia i natury·18• 
O ile do natury bytu pochodnego przynależy możność, to istnie
nie Bytu Koniecznego jest w pełni autonomiczne i pozbawione 
braków czy niedoskonałości. Bóg nie jest czystym istnieniem 
pozbawionym natury i swej "twarzy" - jak Absolut Kartezju
sza4u, lecz pełnią bytu i doskonałości. Jego naturą jest istnienie. 

Chociaż Jacques Maritain nie omawiał wszystkich atrybutów 
Bożej natury, to jednak interesował się przymiotami ontyczno
-transcendentalnymi. Skoro Bóg jest Bytem Koniecznym, to jest 
także jednością, prawdą i dobrem. Absolut jest naturą absolutnie 
prostą, w której nie ma addycji50. Jego przymioty przynależą 
w sposób konieczny do natury. Bóg jest "prawdą samoistną", 
absolutną i nieskończoną. Jest podstawą rozumialności wszelkie
go bytu51• Byt najdoskonalszy jest także najwyższą wartością, 

45 Tamże, s. 448 - 449, 481, 490. 
" Tamże, s. 833, 840 - 842, 451. 
47 M a r  i t a i n, Le Paysan de la Garonne, Paris 1966, s. 383 - 384. 
48 M a r  i t a i n, Court tra i te de l'existence et de l'existant, Paris 1964, 

s. 61 - 64; Distinguer pour unir, s. 463 - 464. 
49 De Bergson d Thomas d'Aquin, s. 264 - 265. 
so Distinguer pour unir, s. 452. 
51 Tamże, s. 453 ; Le Paysan de la Garonne, s. 134. 
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tj. najwyższym dobrem. Wskazuje na to czwarta droga To
masza. 

Kwintesencją wszystkich pięciu dróg Akwinaty jest argument 
kontyngencjalny. Byty przygodne, a takie jedynie dostrzegamy 
w świecie nas otaczającym, tłumaczą się adekwatnie poprzez 
Byt Konieczny. Francuski tomista, polemizując z naturalistycz
no-immanentnym rozumieniem konieczności, uzasadnia ontyczną 
transcendencję Boga jako Bytu Koniecznego52• Materia czy pra
wo przyrody nie może być odpowiednikiem Bytu Koniecznego, 
który ex definitione wyklucza przypadłość, zmianę, rozwój czy 
pochodność. To, co jest Bytem Koniecznym, jest realnością cał
kowicie autonomiczną i absolutnie doskonałą. Tego wszystkiego 
nie można powiedzieć o materii, wplecionej w prawo przemija
nia. Niemożliwość annihilacji materii nie może być rozumiana 
jako bytowanie konieczne. 

Francuski tomista pomija spekulatywne aspekty problematy
ki natury Bożej, eksponuje natomiast zagadnienia o aktualnym 
rezonansie filozoficzno-społecznym. Takim problemem jest oso · 
bawość Boga. Jego ostra ocena pism jezuity francuskiego, 
P. Teilharda de Chardin, była inspirowana obawą panteizmu". 
Dlatego jego koncepcję kreacji porównał do hegeliańskiej teogo
nii, w której zabrakło osobowo-transcendentnego Absolutu. Oso
bowy profil Boga wielokrotnie stwierdzał Jacques Maritain. 
W zakończeniu szóstej drogi, analizując genezę ludzkiego ducha, 
pisał: "Zawsze istniałem jako byt myślący, choć nie sam w sobie 
i nie w granicach własnej osobowości, tym więcej zaś nie w for
mie bezosobowego bytu (bez osobowości nie ma myśli ... ), a więc 
istniałem w formie bytu ponadosobowego. Gdzie? Niewątpliwie 
było to w bycie posiadającym osobowość transcendentną, w któ
rym w stopniu najwyższym zawiera się to, co jest doskonałe 
w mojej myśli i każdej myśli"64• Bóg nie jest bytem supraperso
nalnym, lecz osobą o specyficznej naturze. 

52 M a r  i t a i n, Approches de Dieu, Paris 1953, s. 52 - 57. 

53 Le Paysan de la Garonne, s. 379 - 390. 
54 Approches de Dieu, s. 85. 
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Podstawą metafizyki osoby jest kategoria "subsistencji". Jest 
byt substancjalny, niekomunikowalny w swym istnieniu innemu 
bytowi, zarazem zaś byt indywidualny o określonej naturze51• 
Osobowość bóstwa kwestionuje panteizm i współczesny idealizm. 
Filozofia chrześcijańska uznaje osobowy profil Boga, ale pojęcie 
osobowości rozumie analogicznie. "Akt Czysty jest absolutną 
jednością, absolutną integralnością natury, absolutną indywidual
nością (mianowicie doskonałością natury w najwyższym stopniu), 
subsistencją tożsamą z naturą". W Bogu "istnieje myśl w stanie 
doskonałym, oraz to, co jest konieczne do myślenia : miłość i wol
ność""'. Bóg jest osobowością nieskończoną i transcendentną. 
Jest On także "absolutnym podmiotem", dlatego Kierkegaard 
nazwał Absolut "nieskończoną subiektywnością". Bóg, będąc 
osobą, jest bytem duchowym i czystą myślą. 

Asercja personalnego charakteru bóstwa uprawnia do przy
pisania mu atrybutów aksjologiczno-moralnych. Bóg jest posia
daczem najwyższego umysłu i woli. Bezpośrednim przedmiotem 
poznania i woli Boga jest nieskończone bogactwo Jego natury, 
pośrednio również świat stworzeń57• Bóg widzi wszystko w sobie 
jako siedlisku idei wzorczych. Kocha każde stworzenie, gdyż 
kocha wszelkie dobro - na czele z summurn bonum własnej 
natury. 

Konsekwencją personalnego profilu Absolutu jest to, że jest 
podmiotem i przedmiotem miłości. Bóg stworzył świat z miło
ści"8. Tożsamość natury Bożej z miłością ujawnia się dobitnie 
w świetle Objawienia, które mówi o Trójcy Swiętej jako miłości 
trzech Osób"1• Muzułmanizm, choć słusznie akcentuje jedyność 
i transcendencję bóstwa, to zapoznaje w nim element miłości. 
Nie jest to miłość wcielona w ludzką naturę w osobie Chrystu
sa80. W interpretacji chrześcijańskiej ,  Bóg jest żródłem wszelkiej 

511 Distinguer pour unir, s. 458 nn, 845 - 853. 
sG Tamże, s. 463, 464. 
H Tamże, s. 464 - 465. 
sa La Paysan de la Garonne, s. 50 nn. 
s9 Tamże, s. 135 - 136. 
<D M a r  i t a i n, On the Church of Christ, Notre Dame-Landon 1973, 

s. 99 - 100. 
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miłości, nadającej sens relacjom interpersonalnym i ludzkiemu 
życiu61• 

Maritainowska koncepcja Boga, wierna duchowi metafizyki 
św. Tomasza z Akwinu, wychodzi naprzeciw potrzebom umysło
wym dzisiejszego człowieka. Dlatego ukazuje w Absolucie nie 
tylko praźródło wszelkiego bytu - Byt Konieczny, lecz także 
duchowoosobowy nosiciel miłości. Tylko taka absolutna Rzeczy
wistość rozświetla sens ludzkiej egzystencji, rozdartej pomiędzy 
prawem przemijania a tęsknotą za wiecznością. 

3. STANISLAW ADAMCZYK 

Do wiodących przedstawicieli tomizmu na terenie Folski na
leży ks. Stanisław Adamczyk (1900 - 1 971) ,  związany z nurtem 
tomizmu zachowawczego02• Jego monografia De existentia sub
stantiali in doctrina S. Thomae Aquinatis omawia problematykę 
z pogranicza metafizyki ogólnej i filozofii Boga, analizując zwłasz
cza ontologiczną funkcję Absolutu. Autor ukazał egzystencjalny 
profil Tomaszowej koncepcji bytu i Boga, co stanowi nowy ele
ment na terenie tomizmu tradycyjnego. W tym względzie wspo
mniana praca łączy tomizm zachowawczy z tomizmem egzysten
cjalnym: wpływ pierwszego ujawnia się w terminologii ("istnie
nie substancjalne"), z drugim łączy ją zogniskowanie uwagi na 
fakcie realnej różnicy pomiędzy istotą a istnieniem bytu przy
godnego. O węzłowej roli tego rozróżnienia mówią prace wielu 
tomistów (E. Gilson, J. Maritain, M. Grabmann, L. de Raeymac
ker, G. M. Manser), lecz pominęli oni niektóre aspekty problemu 
zależności w istnieniu bytów przygodnych od Stwórcy. Adamczyk, 
mając na uwadze wpływ współczesnego egzystencjalizmu (w du
żej mierze ateistycznego), pragnął wszechstronnie przeanalizować 
problem genezy istnienia. Rozważania autora idą w różnych kie
runkach: terminologicznym, historycznym i doktrynalno-syste
mowym. Aktualnie uwzględniony jest głównie ostatni aspekt. 

61 Saint Thomas Aquinas, s. 64 - 65 ; Le Paysan de la Garonne, s. 326. 
" Por. S. K o w a  l c z y  k, Glówne nurty twórczości filozoficznej ks. Sta

nislawa Adamczyka, "Tarnowskie Studia Teologiczne" 7 (1979), s. 301 - 318. 
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Filozofia chrześcijańska zawsze akceptowała teorię kreacjo
nizmu, uznając w Bogu sprawczostwórczą przyczynę świata. 
Ks. Adamczyk, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
przeciwstawiając się deizmowi i naturalizmowi wykazywał, że 
Bóg jest bezpośrednią przyczyną sprawczą istnienia poszczegól
nych bytów przygodnych. Najpierw przypomniał i rozwinął kla
syczną teorię przyczynowości sprawczej, obszernie analizując 
różnice dzielące przyczynę sprawczo-główną od przyczyny spraw
czo-instrumentalnet'. Następnie przeprowadził analizę wypowie
dzi Akwinaty, które uznał za potwierdzenie swego stanowiska. 
Wypowiedzi te zestawił w dwie grupy tematyczne: jedne oma
wiają naturę istnienia substancjalnego, drugie charakteryzują 
naturę Bożą14• 

Sw. Tomasz ustawicznie zwracał uwagę na dynamiczną i uni
wersalną rolę istnienia, stanowiącego akt realizujący treść każ
dego bytu. Im jakiś skutek jest bardziej uniwersalny w orzeka
niu, tym bardziej uniwersalnej i ontycznie potężnej domaga się 
przyczyny. Pozwala to wnioskować, że istnienie każdego bytu 
przygodnego jest efektem stwórczej mocy Boga"5• W Sumie filo
zoficznej Akwinata pisał: Est igitur esse proprius effectus primi 
agentis, scilicet Dei; et omnia quae dant esse, hoc habent, in 
quantum agunt in virtute Dei11• Czy średniowieczny myśliciel 
chciał powiedzieć, że Bóg jest b e z p o ś r e d n i ą przyczyną 
bytu przygodnego ujętego indywidualnie? A. Gazzana sądzi, że 
Tomaszowi chodziło o akt stwórczy istnienia ujętego ogólnie 
(esse simpliciter), nie zaś o przyczynowanie istnienia bytu okreś
lonego gatunkowo i indywidualnie (esse tale)67• S. Adamczyk, od-

63 A d a m c z y  k, De existentia substantiali in doctrina S. Thomae 
Aquinatis, Roma 1962, s. 120 - 152. 

14 Tamże, s. 153 - 186. Identyczny problem omawia Ad<:�mczyk w arty
kułach : Metafizyka naturalnego powstawania rzliczy wedlug św. Tomasza 

z Akwinu, "Roczniki Filozoficzne" 11 (1963), z. 3, s. 5 -13 ; Bóg wlaściwą 
przyczynq spTawczą istnienia substancjalnego w nauce św. Tomasza z Ale� 
winu, "Roczniki Filozoficzne" 8 (1960), z. l, s. 70 - 87. 

as S w. T o m a s z z A k  w i n u, S.th. I, q. 45, a. 5, c. 
ae C. G. II, c. 66. 
n G a z z a n a, Com e le cause creata pTOducono l'esse simpliciter dei 

loro eftetti, "Divus Thomas" 44 (1941), s. 405 - 419. 
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wołując się do wypowiedzi paralelnych, kwestionuje także wy
jaśnienie. 

Druga grupa wypowiedzi Akwinaty analizuje istotę Boga 
jako bytu samoistnego. Działanie każdego bytu odpowiada mocy 
sprawczej jego natury. Skoro jedynie Bóg posiada w swej natu
rze istnienie, to tylko On jest mocen dawać istnienie bytowi 
przygodnemu88• Bóg, będący własnym autonomicznym istnieniem, 
jest sam bezpośrednio przyczyną wszelkiego istnienia••. Tego 
rodzaju stwierdzenia często spotykamy w pismach Tomasza, ich 
wydżwięk jest oczywisty: Bóg jest przyczyną sprawczą istnienia 
k a ż d e g o bytu. 

Ks. Adamczyk analizuje zagadnienie współudziału stworzeń 
w naturalnym powstawaniu istnienia substancjalnego70• Choć 
uprzednio wykazywał bezpośredniość stwórczego działania Boga, 
to jednak nie solidaryzował się z teorią okazjonalizmu. O współ
działaniu Boga i stworzeń mówił św. Tomasz, rozgraniczając dwo
jaką przyczynę nowo powstających bytów71• Mianowicie w aspek
cie egzystencjalnym zależą one od Boga, w aspekcie esencjalnym 
od naturalnych czynników sprawczych. Adamczyk kooperację 
Przyczyny Pierwszej i przyczyn drugich ujmuje następująco: 
"0 ile właściwą przyczyną sprawczą nowych form substancjal
nych są w naturalnym porządku rzeczy substancje cielesne, które 
czynnością swoją wydobywają formy z możności materii pierw
szej, o tyle właściwą przyczyną sprawczą zjawienia się nowego 
istnienia jest Bóg, który istnienie to w samej istocie, w chwili jej 
kształtowania się przez nową powstającą formę, z niczego powo
łuje do bytu"72• 

Jest to maksymalistyczna i poszerzająca interpretacja teorii 
kreacjonizmu. W myśl tej interpretacji Bóg jest bezpośrednią 
przyczyną sprawczą istnienia każdego bytu, wywołując to ist
nienie z nicości. Zwykle akt stwórczy Boga zawęża się do faktu 
powstania świata, przypisując bytom przygodnym przyczyno-

68 S.th. l, q. 8, a. l ;  De Pot. q. 7, a. 2 ;  C. G. II, c. 22. 
" C.G. II, c. 65. 
70 A d a m c z y  k, De existentia substantiali ... , s. 169 - 186. 
71 II Sent., d. 15, q. l, a 2, c. 
72 A d a m c z y k, U dzial stworzenia w powstawaniu naturalnym istnie

nia substancjalnego, "Roczniki Filozoficzne" 9 (1961), z. l, s. 106. 
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wanie istnienia kolejnych generacji bytów. Folski tomista wyak
centował instrumentalny profil czynników naturalnych, choć 
przyznał, że "z mocy Przyczyny Pierwszej dają [one] nowo po
wstającej rzeczy istnienie"73• Zawsze jednak i dla wszystkich by
tów "Bóg jest przyczyną bezpośrednią bezpośredniością mocy 
działającej"74• Ontologiczną funkcją Boga jest także zachowanie 
w istnieniu stworzonych przez siebie bytów. Akt stwórczy nie 
czyni bytu przygodnego bytem absolutnym i koniecznym. Dlate
go stworzenia zawsze potrzebują ontycznego wsparcia ze strony 
Boga, tj. zachowania ich w istnieniu. Cofnięcie Bożej mocy spraw
czej byłoby unicestwieniem bytu przygodnego. Przedłużeniem 
istnienia bytu jest jego działanie. Skoro więc istnienie stworze
nia jest pochodne i zależne ciągle od Boga, to i działanie -
w aspekcie egzystencjalnym - jest od Niego uzależnione75• 

Folski tomista w sposób ąryginalny przeanalizował ontolo
giczną funkcję Boga, nawiązując do Tomaszowej koncepcji bytu. 
Pewne elementy przedstawionej interpretacji mogą wydawać się 
kontrowersyjne, m.in. twierdzenie, że Bóg - dając istnienie by
tom przygodnym - "z niczego powołuje je  do bytu". Bóg, stwa
rzając świat, oczywiście nie korzystał z żadnego tworzywa. 
Obecnie jednak istnieją naturalne czynniki sprawcze, które sta
nowią "tworzywo" dla nowopowstających bytów. Nie jest więc 
konieczne mówić o stwarzaniu z nicości każdego nowego bytu, 
powstaje on bowiem zwykle w wyniku przekształceń bytu już 
istniejącego. W aspekcie esencjalnym stworzenia są przyczynami 
sprawczymi g łównymi, natomiast w aspekcie egzystencjalnym 
tylko instrumentalnymi. W każdym razie Bóg jest przyczyną 
sprawczą wszystkich bytów z wielu względów: zapoczątkował 
istnienie świata, jest przyczyną przyczyn naturalnych, oraz pod
trzymuje ich moc sprawczo-przyczynową78• 

Stwórcza moc Boga wypływa z faktu, że jest On bytem sa
moistnym, najdoskonalszym i koniecznym77• Jest bytem, którego 

73 Tamże, s. 113.  
7<  Tamże, s. 1 15. 
7s C.G. III, c. 65; De Pot. q. 3, a. 7. 
73 De existentia substantia!i ... , s. 178 - 186, 212 - 214. 
77 Tamże, s. 20, 86. 
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naturą jest istnienie - realnie z nią tożsame78• Ks. Adamczyk, 
odwołując się do tekstów Tomaszowych, omówił niektóre ontolo
giczne przymioty Boże. Akcentował zwłaszcza prostotę Bożej 
natury, w której nie ma żadnych elementów składowych: materii 
i formy, możności, przypadłości itp.70 Realna tożsamość natury 
i egzystencji sprawia, że Bóg jest bytem doskonale prostym. Jest 
On także bytem nieskończonym. Folski tomista uzasadnia to 
charakterem istnienia jako doskonałości samej z siebie nieskoń
czonej. Tylko natura może ograniczać istnienie, np. ludzka czy 
zwierzęca. W Bogu natura jest tożsama z istnieniem, dlatego jest 
równie jak ono nieskończona80. 

Ks. Adamczyk, jako metafizyk, nie pokusił się o analizę mo
ralnych atrybutów Bożych. Kiedy jednak mówił o miłości 
w sensie teologicznym, to wskazał na Boga jako praźródło mi
łości81. On jest najwyższym dobrem człowieka, źródłem jego 
szczęścia i należnym przedmiotem miłości. Sam także jest oso
bową Miłością. 
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XVI. MYSL PROTESTANCKA: 
SYMBOLICZNE POZNANIE BOGA 

L PAUL TILLICH 

Myśl filozoficzno-teologiczna związana z protestantyzmem ma 
współcześnie wielu głośnych przedstawicieli. Omówieni zostaną 
dwaj - Tillich i Ricoeur. Paul Tillich (1886 - 1 965) był profeso
rem niemieckich uniwersytetów w Marburgu i Frankfurcie, na
stępnie zaś w Union Theological Serninary w Nowym Jorku1• Jego 
głównym dziełem jest trzytomowa Systematyczna teologia 
{t. I - 1 951, t. II - 1 957, t. III - 1963). Poprzez pracę dydak
tyczną i pisma wywarł decydujący wpływ na amerykańską teolo
gię protestancką1• 

TiUich nie był kontynuatorem radykalnie antymetafizycznego 
nurtu myśli protestanckiej. Uznawał możliwość i potrzebę filo
zofii dla chrześcijaństwa, akcentując więź filozofii i teologii. Są 
one autonomiczne w swych rozważaniach, ale nie opozycyjne 
względem siebie. Filozofia bada strukturę bytu, teologia jego 
znaczenie dla człowieka•. Pierwsza z nich winna być obiektywno
-racjonalna, druga ma profil bardziej egzystencjalny. Metafizyce 
przyświecają cele teoretyczno-poznawcze, teologii cele sakral
no-soteriologiczne. Sygnalizowane różnice nie wykluczają zbież
ności pomiędzy filozofią i teologią, obie bowiem jednoczą się 
w postawieniu problemu Boga jako przedmiotu "ostatecznej 
troski" człowieka4• Takie rozumienie relacji filozofii i teologii 
kontrastuje z postawą B. Pascala, który Boga filozofii przeciw
stawiał Bogu wiary. 

1 Por. P. T i 1 1  i c h, My Search for Absolute, New York 1969, s. 23 - 54. 
2 Fotwierdzeniem tego jest fakt, że już w r. 1952 ukazała się praca 

The Theology of Paul Tillich (New York 1952). 
3 P. T i 1 1  i c h, Systematic Theology, Chicago 1951, t. I ,  s. 22. Por. tam

że, s. 18, 28. 
4 Tamże, s. 24 - 25. 
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Filiacje filozoficznej myśli Tillicha są  bogate i różnorodne5, 
tym niemniej sytuuje się on głównie w nurcie platońsko-augu
styńskim. Za punkt wyjścia rozważań filozoficznych obrał cz�o
wieka, traktując go jako odbicie bytu Bożego (kontynuacja augu
styńskiej koncepcji człowieka jako imago Dei)". Zwłaszcza wpływ 
egzystencjalizmu jest widoczny w koncepcji Boga niemieckiego 
myśliciela, m.in. wpływ S. Kierkegaarda i M. Heideggera. Natura 
ludzka jest związana z ontologiczną dychotomią, do pewnego 
stopnia nawet z polaryzacją atrybutów człowieka. Jest on miano
wicie niepowtarzalną jednostką i bytem partycypującym w uni
wersalnych wartościach, posiadaczem gatunkowej (utrwalonej) 
"formy" i bytem dynamicznym, istotą wolną i zdeterminowaną7• 
Polaryzacja natury ludzkiej ma swój odpowiednik w naturze 
Bożej. Egzystencjalny profil filozofii Tillicha ujawnia się w tym, 
że droga ku Bogu ukazana jest jako próba przezwyciężenia we
wnętrznych napięć i lęków. "Odwaga bycia" rodzi się z perso
nalnego spotkania człowieka z Bogiem8• Wiara jest takim stanem, 
w którym człowiek wychodzi poza niebyt swej egzystencji kie
rując się wezwaniem transcendentnej absolutnej Mocy. 

Paul Tillich, uznając potrzebę filozofii, zrezygnował z filozofii 
Boga. Swoje stanowisko wypowiadał nieraz w formie szokującej, 
pisząc: "Bóg nie istnieje. Jest On samym-bytem znajdującym się 
poza istotą i istnieniem. Dlatego uzasadniać istnienie Boga ozna
cza zaprzeczyć je"'. Wypowiedzi tego typu należy wyjaśniać 
w kontekście systemowym, wówczas ewidentny jest fakt, że nie 
chodzi o negację realności Boga. Niemiecki autor odszedł od me
tafizyki św. Tomasza z Akwinu, w której uznaje się analogicz
ność kategorii "byt". Tillichowskie rozumienie bytu jest bliskie 
egzystencjalnej metafizyki Kierkegaarda, ogniskującej uwagę na 
konkretnej egzystencji człowieka. Ludzkie Dasein jest związane 
z doświadczeniem skończoności, uwarunkowaniami czasu i prze-

s Th. F. O'M e a r  a, Paul Tillich's Theology ot Gad, Dubuque 1970, 
s. 18 - 61 .  

o T i 1 1  i c h, Systematic Theology, t.  I, s. 168 - 174. 
7 Tamże, s. 174 - 186. 
a Tamże, s. 186 nn ; P. T i 1 1  i c h, The Courage to Be, London-New 

Haven 1965, s. 162 - 163, 173. 
• T i 1 1  i c h, Systematic Theology, t. I, s. 205. 
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strzeni, kruchością trwania. Bóg nie jest bytem jak byty inne10• 
Synonimiczna koncepcja bytu doprowadziła do twierdzenia, że 
Bóg nie istnieje. On znajduje się poza kategoriami istnienia 
i istoty. Dlatego też świat bytów "ułomnych" nie daje podstaw, 
aby szukać w nim obecności Boga. 

Założenie Tillicha, że pojęcie istnienia nie jest aplikowalne do 
Boga, prowadziło nieuchronnie do zakwestionowania argumen
tacji teodycealnej .  "Argumenty za istnieniem Boga nie są ani 
argumentami ani też nie dowodzą realności Boga. Są one ekspre
sją p y t a n i a o Boga implikowanego w skończoności ludzkie
go bytu. Takie pytanie jest ich prawdą. Odpowiedź, jaką dają, 
jest nieprawdziwa"11• Racjonalne jest pytanie o realność Boga, 
lecz filozofia nie jest zdolna na nie odpowiedzieć. Autor Syste
matycznej teologii, idąc za Kantem, wyróżnił trzy istotne argu
menty filozofii Boga: ontologiczny, kosmologiczny i teleologiczny. 
Wszystkie ocenił negatywnie12• U podstaw jego krytyki znajduje 
się sugestia, że kategorie "przyczyny", "bytu" i "substancji" 
implikują zawsze elementy skończoności oraz "niebytu". Wów
czas "Pierwsza Przyczyna" także by partycypowała w ontolo
gicznej niedoskonałości. Argumenty teodycealne są ekspresją 
ludzkiej potrzeby poszukiwania praźródła odwagi. 

Awersja Tillicha do klasycznej filozofii Boga ujawniła się 
także w zakwestionowaniu sensowności pytania: dlaczego istnieJe 
raczej coś aniżeli nic? Takie pytanie było postawione nie tylko 
przez Tomasza z Akwinu, lecz również przez Kartezjusza i Hei
deggera. Omawiany obecnie autor twierdził, że można doszuki
wać się jedynie racji bytu. Pytanie o niebyt jest równoznaczne 
z nadawaniem mu atrybutu realności, co jest jawną sprzeczno
ścią11. Kategoria niebytu jest o tyle sensowna, że wskazuje na 
ograniczenie skończonego bytu ludzkiego. 

Ograniczenia poznawczych możliwości ludzkiego umysłu 
akcentowane przez Tillicha, sugerują potrzebę odwołania się do 
Objawienia. Jest ono manifestacją "misterium bytu" czytelną 

to Tamże, s. 235 - 239. 
11 Tamże, s. 205. Por. Th. O'M e a r  a, dz. C1Jt., s. 62 - 78. 
u T i 1 1  i c h, Systematic Theology, t. I, s. 209 nn. 
13 Tamże, s. 163 - 164. 
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dla ludzkiego umysłu14• Nie ma Objawienia ogólnego, gdyż doko
nuje się ono zawsze w konkretnej sytuacji w odniesieniu do 
określonej grupy ludzi. Uzewnętrznieniem faktu Objawienia są 
zwykle cuda, ekstazy, proroctwa itp.15 Niemiecki autor nie zado
wolił się ogólną charakterystyką Objawienia, lecz uwypuklił 
jego konkretną formę związaną z osobą Jezusa Chrystusa. Bóg 
objawił siebie w Logosie czyli "Słowie"18• Objawienie zawiera 
dwojaki element: wewnętrzny i zewnętrzny. Kieruje ono czło
wieka na Moc nieskończoną, lecz mówi o niej w formie słownych 
symboli17• 

Odpowiednią na Objawienie jest wiara. Tillich oponował 
przeciw intelektualizacji wiary. Wiara nie tyle poszerza krąg 
ludzkiego poznania, co przede wszystkim dokonuje transformacji 
egzystencjalnej postawy człowieka19• 

Przedmiotem uwagi Tillicha była idea Boga, analizowana 
głównie w oparciu o Objawienie biblijne. Uznał fakt ewolucji 
idei Boga: od starotestamentalnego partykularyzmu do nowo
testamentalnego uniwersalizmu1'. Jakiekolwiek twierdzenie 
o Bogu ma charakter analogiczny czyli symboliczny20• Nawiąza
nie do teorii analogii jest jedynie częściowe. Tradycyjna koncep
cja analogii miała charakter ontologiczny, Tillichowska koncep
cja symbolu jest w większym stopniu zabiegiem semantycznym. 
Dlatego pojawia się u niego uwaga, że analogia entis nie daje 
żadnych podstaw dla tworzenia filozofii Bogau. Ta ostatnia od
wołuje się do bytowej relacji pomiędzy Bogiem a stworzeniami, 
pozostających do siebie w stosunku "Przyczyna - skutki" . Autor, 
przyjmując synonimiczną koncepcję bytu, nie mógł uznać w ana-

14 Tamże, s. 129 nn. 
ts Tamże, s. 1ll - 117.  
16 Tamże, s. 135 - 137. 
17 P. T i 1 1  i c h, Religionsphilosophie, Stuttgart 1962, s. 107 - 108. 
ts P. T i 1 1  i c h, The Dynamics ot Faith, New York 1957, s. 31 - 35. 
19 T i 1 1  i c h, Histoire de la pensee chretienne, Paris 1970, s. 26. 
2o T i 1 1  i c h, Systematic Theology, t. I, s. 131, 214 - 216, 239 - 240. 
21 Tamże, s. 131. Por. K. D. N i.i r e  n b e r  g, Analogia Imaginis. Der 

Symbolbegriff in der Theologie Paul Tillichs, Giitersloh 1966, zwłaszcza 
s. 173 - 178. Autor (tamże, s. 171) nazbyt uwypukla zbieżności tomistycznej 
koncepcji analogii i stanowiska Ti!licha. 



416 WIEKI O BOGU 

logii narzędzia naukowej wiedzy o Stwórcy. Symbol to nie tyle 
analogia entis co analogia imaginis. Symboliczne poznanie Boga 
nie jest owocem ontologicznego podobieństwa bytów stworzonych 
i Stwórcy, lecz opiera się na podobieństwie obrazu. 

Symbol, w rozumieniu Tillicha, jest dwukierunkowy - wy
chodzi z bytu skończonego a kieruje się ku Nieskończoności..-. 
Religijny symbol wychodzi z faktu fizycznego, psychicznego czy 
historycznego, lecz jego prawda transcenduje wymienione pła
szczyzny. Symbol zawsze łączy się z osobowością człowieka, sta
nowiąc jego egzystencjalne przeżycie. Chociaż symbol często 
angażuje emocjonalną sferę człowieka, to jednak nie ma profilu 
irracjonalnego. Ukazuje on logos bytu skończonego, posiadający 
odniesienie do transcendentnej rzeczywistości Absolutu. Taka 
koncepcja symbolicznego poznania dość powierzchownie nawią
zuje do tomistycznej teorii analogii, bardziej zaś do platońsko
-augustyńskiej teorii partycypacji odbicia. 

Nasze poznanie Boga jest wyłącznie symboliczne - poza jed
nym wyjątkiem, mianowicie tezą: Bóg jest "samym-bytem" 
(Being-Itself)23• W późniejszym okresie skłania się autor do sta
nowiska, że nawet powyższe stwierdzenie jest w pewnej mierze 
rodzajem symbolu24• Określenie Boga jako "samego-bytu" nawią
zuje werbalnie do scholastycznego Ipsum esse, rzeczowo jednak 
od niego odbiega. Tillich Boga rozumie jako realność absolutną 
czyli nieuwarunkowaną, w której partycypują wszelkie byty. 
Równocześnie jednak "sam-byt" nie jest nieskończony, gdyż wy
kracza poza kategorie skończoności i nieskończoności25• Nie jest 
bytem jak inne, dlatego jest nazwany "samym-bytem". 

Inną nazwą, jaką Tillich używał na oznaczenie Absolutu, był 
tradycyjny termin "Bóg". Nawiązując do klasycznego teizmu, 

22 T i l l i c h, Systematic Theology, t. I, s. 240 - 241 ; por. Ch. K i e s l i n "(, 
A Translation ot Tillich's Idea ot God, "Journal of Ecumenical Studies" 

4 (1967) nr 4, s. 707 - 708 : Th. O'M e a r  a, Faul Tillich's Theology ot God, 
s. 112 - 117. 

23 T i I I  i c h, Systematic Theology, t. I, s. 239. 
24 T i I I  i c h,  Systematic Theology, t. II, s. 10. Por. W. L. R o w e, T he 

Meaning ot "Gad" in Tillich's Theology, "The Journal of Religion" 42 (1962), 
s. 274 - 286. 

05 Systematic Theology, t. I, s. 136 - 137, 234 - 236, 270 - 271. 
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przyznał wyłącznie Bogu cechę autonomii istnienia (aseitas)28• 

Mówił o Bogu w kategoriach personalnych, widząc w Nim byt 
duchowy. Równocześnie jednak, pragnąc uwypuklić dynamik� 
wewnętrznego życia Bożego, przypisywał bóstwu elementy n e ·  
gacji, potencjalności i bytowej transformacji27• Zbliżało go to do 
panteizmu. Znajdujemy również u niego enigmatyczne stwier
dzenie: "Bóg jest symbolem Boga"28• Prawdopodobnie należy je 
odczytać następująco: Bóg, rozumiany jako byt najwyższy, jest 
symbolem Boga jako "samego-bytu". 

TiUich często nazywał Boga "podstawą bytu" (Ground of 

Being). Sądził, że w miejsce określenia Boga jako "bytu pierw
szego", lepiej rozumieć Go jako: moc wszelkiego bytu29• Bóg 
jest nieskończoną mocą każdego bytu. Jest także "podstawą" 
bytu. Termin ten można rozumieć dwojako: jako "substancja" lub 
jako "przyczyna". Autor kwestionuje trafność obu terminów, oba
wiając się wypaczenia idei Boga10• Spinoza widział w Bogu sub
stancję, tj. podłoże i tworzywo całej rzeczywistości. Konsekwen
cją tego był panteizm, związany z neutralizacją autonomii i wol
ności człowieka. Filozofia tomistyczna określa Boga jako "pierw-
5zą przyczynę" świata, co może powodować uprzedmiotowienie 
Absolutu redukowanego do statusu bytu jednego z serii. Dlatego 
Tillich kategorię "podstawa bytu" rozumiał w sposób swoisty: 
jako podstawę struktury bytu. Taka koncepcja oscyluje pomię
dzy kategoriami "przyczyna" i "substancja", zarazem transcen
dując je obie. Proponowana nomenklatura została podjęta przez 
anglikańskiego biskupa, Johna Robinsona, który określił Boga 
jako "głębię" ludzkiego bytu11• 

Kolejnym opisem Boga jest to, że jest On "przedmiotem osta
tecznej troski człowieka" (Ultimate Concern)82• Tillich nie nazy
wał Boga najwyższym bytem, lecz przedmiotem najwyższego 
zainteresowania. Był to język fenomenologiczno-egzystencjalny, 

as Tamźe, s. 196, 236, 248. 
21 Tamźe, s. 188 - 189. 
2a P. T i 1 1  i c h, The Dynamics o f Faith, s. 46. 
29 Systematic Theology, t. I,  s. 236. 
3D Tamźe, s. 237 - 238. Por. Th. O'M e a r  a, dz. cyt., s. 97 - 108. 
31 J. R o b  i n s o n, Uczciwie wobec Boga, Warszawa 1966, s. 68 - 87. 
32 T i 1 1  i c h, Systematic Theology, t. I, s. 211 - 214. 

27 - Wieki o Bogu 
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zapożyczony od Kierkegaarda. Przedmiot najwyższej troski 
człowieka jest bytem realno-konkretnym, równocześnie zaś trans
cenduje sferę bytów skończonych. Dynamizuje on postawę osoby 
ludzkiej, wprowadzając w jej życie elementy napięcia oraz roz
terki. Przedmiotem najwyższej troski człowieka może być nie 
tylko transcendentny Bóg, gdyż często człowiek deifikuje war
tości naturalno-ziemskie. Powstają wówczas pseudoreligie lub 
religie nieteistyczne. 

Dychotomia struktury bytu, akcentowana przez Tillicha, zna
lazła swój odpowiednik w charakterystyce natury Bożej. Dla
tego interpretował ją jako dialektykę elementów przeciwstaw
nych: aktu i możliwości, istoty i istnienia, bytu i nicości. "Bóg 
jako sam-byt transcenduje absolutnie niebyt. Zarazem jednak 
Bóg jako stwórcze życie zawiera w sobie skończoność, z nią zaś 
także niebyt"11• W życiu Bożym splatają się elementy pozytywne 
z negatywnymi, nieskończoność ze skończonością. Tillich, uzasad
niając swe stanowisko, odwołał się do panteistów: J. Bohmego, 
Schellinga i Hegla84 • Konsekwencją takiego rozumienia natury 
bóstwa jest twierdzenie, że "partycypuje" ono w kategoriach 
właściwych światu pochodnemu: czasie i przestrzeni. Jest to pan
teizująca wizja Boga, podlegającego ograniczeniom bytu przy
godnego. 

Nieuchronną konsekwencją dynamiczno-dialektycznej konce
pcji Absolutu była krytyka arystotelesowsko-tomistycznego poj
mowania Boga jako Aktu Czystego15• Wyrażenie to ma sugero
wać immobilizm natury Bożej, co sprzeczne jest z fenomenem 
nieustannego życia Bożego. W interpretacji tomistycznej wspo
mniany termin nie ma wydźwięku statycznego, gdyż Akt Czysty 
rozumiany jest jako najwyższa energia i czysta doskonałość. 

Charakterystyczna jest interpretacja kreacjonizmu P. Tillicha. 
Akceptował on teorię kreacjonizmu i nazwę "Stwórca", lecz wi
dział w nich symbole wymagające wyjaśnienia. Moc stwórcza jest 
identyczna z życiem Bożym, dlatego nie jest zasadne pytanie 

83 Tamże, s. 270. Por. Ch. K i  e s l i n g, art. cyt., s. 712 - 714. 
34 Systematic Theology, t. I, s. 189, 25"7, 277. Autor nawiązuje również 

do N. Bierdiajewa 
35 Tamże, s. 246. 
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o konieczność czy wolność aktu stwórczego. Bóg "wiekuiście stwa
rza siebie samego", oraz stwarza różny od niego świat38• Kreacja 
jest przeznaczeniem Absolutu, choć nie jest jego koniecznym 
fatum. Nie jest to jednorazowy fakt, lecz raczej stan. Tillich wy
jaśniał również tradycyjny opis kreacji - powołanie bytu do 
istnienia z uprzedniej nicości17• Wyrażenie ex nihilo ma stanowić 
opozycję wobec ontologicznego dualizmu, w którym nicość była
by pojmowana jako byt jedynie relatywny (nieuformowany). 
Formuła "stworzenie z nicości" implikuje dwie podstawowe 
prawdy: a. realność nie należy do natury bytu stworzonego, 
b. niebyt jest włączony w jego naturę. Stworzenie jest "dziedzi
cem niebytu". Zawsze zachowuje ono status stworzenia, dlatego 
ze strony Boga wymaga ustawicznego wsparcia bytowego. Bóg 
ciągle zachowuje świat w istnieniu, przeciwstawiając się nicości. 

Paul Tillich, jako teolog chrześcijański, akceptował ideę Bożej 
Opatrzności. W tej dziedzinie również zaznaczył oryginalność 
swego stanowiska. Przeciwstawił się "teologicznemu optymiz
mowi" tradycyjnej teologii, upatrując w każdym wydarzeniu 
środek służący ludzkiemu szczęściu88• Nie do przyjęcia jest rów
nież supranaturalizm, który interpretuje ideę Opatrzności jako 
ustawiczne włączanie się Boga w mechanizm naturalnych uwa
runkowań w formie cudownych interwencji. Opatrzność to prze
dłużenie kreacji. Ideę Opatrzności należy rozumieć w sensie re
ligijno-eschatologicznym, nie 7aś naturalno-kosmologicznym. 
U jej podstaw zawiera się wiara w Chrystusa, egzystencjalne 
spotkanie z Nim, co prowadzi do wewnętrznej przemiany czło
wieka. 

Natura Boża obejmuje wiele atrybutów. Tillich, oponując 
przeciw określaniu Absolutu jako bytu, pominął transcenden
talne właściwości Boga: jedność, prawdę i dobro. Był logiczny, 
gdyż wspomniane atrybuty w tradycyjnej ontologii są ściśle po
wiązane z bytem jako takim. Niemiecki teolog omawiał jednak 
inne atrybuty ontologiczne Boga, eksponując zwłaszcza następu-

JG Tamże, s. 252. 
17 Tamże, s. 253, 254, 261. Por. K. D. N o r e  n b e r  g, Analogia Imaginis, 

&. 189 - 192. 
3s Systematic Theology, t. I, s. 265 - 268. 
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jące: wszechmoc, wiekuistość, wszechobecność i wszechwiedzę. 
Widział w nich symboliczny opis bóstwa, wymagający właściwej 
interpretacji filozoficznej i teologicznej. 

"Wszechmoc" jest symbolicznym opisem Boga jako mocy 
każdego bytu, przeciwstawiającego się i zwyciężającego niebytJ0• 
Wszechmoc to nie możliwość czynieD.ia tego wszystkiego, co się 
Bogu podoba. Taka koncepcja jest nie do przyjęcia zarówno 
w aspekcie religijnym jak teologicznym. Ukazuje bowiem Bog:1 
jako byt analogiczny rio innych, który z wielu możliwości reali
zuje jedną; taki byt byłby splotem potencjalności i aktualności. 
Wszechmoc Boża to wszechdziałanie, a przede wszystkim moc 
istnienia. 

Atrybutem Boga jest wiekuir,tość. TiUich zakwestionowC<ł 
powszechnie przyjęty w myśli chrześcijańskiej pogląd, że Bóg 
jest rzeczywistością atemporalną. "Wiekuistość Boża zawiera czas 
i zarazem transcenduje go"40• Teza ta łączy się z reinterpretacją 
aktu stwórczego. Niemiecki teolog protestancki kwestionuje tezę 
św. Augustyna, że Bóg stworzył świat z czasem. Sugeruje nato
miast, że akt stwórczy jest wiekuisty i równocześnie dokonuje 
się w czasie. Wiekuistość Boga nie jest więc egzystowaniem poza 
czasem i bez kresu, nie jest także "równoczesnością" kategorii 
czasowych. Wiekuistość to jedność różnych momentów czasu, 
dzięki czemu "wiekuista obecność" Boga jest "przesuwaniem się 
przeszłości w przyszłość bez zanikania obecności"41• Hegel dosko
nale ukazał dialektyczne powiązanie wiekuistości i czasu, choć 
nazbyt wiele przyznał w tym zakresie człowiekowi. Wiara 
w wiekuistego Boga daje człowiekowi odwagę do przezwycięże
nia lęku wobec przeszłości i przyszłości, gdyż obie te kategorie 
są włączone w wieczność Boga, w której człowiek partycypujeu. 

Kolejnym ontycznym atrybutem Boga jest wszechobecność. 
Tillich tradycyjne rozumienie tej właściwości interpretuje jako 
symbol, pisząc: "Immanencja i transcendencja są symbolami 
przestrzennymi. Bóg jest w, czy p o n a d światem, lub jedno 

39 Tamże, s. 252 - 273. 
•o Tamże, s. 257. 
41 Tamże, s. 275. 
42 Tamże, s. 276. 
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i drugie"48• Fanteizm akcentuje motyw immanencji Bożej, deizm 
motyw transcendencji. Tillich poszukuje syntezy obu stanowisk, 
zbliżając się faktycznie do umiarkowanego panteizmu. "Bóg jest 
immanentny w świecie jako permanentna stwórcza podstawa, 
transcenduje zaś go poprzez wolność. Boża nieskoilczona wolność 
i skończona ludzka wolność powodują transcendencję świata 
wobec Boga i transcendencję Boga wobec świata"44•  Jest to przy
pomnienie panenteizmu: uznaje relatywną transcendencję Boga, 
lecz mówi również o transeendencji człowieka wobec Stwórcy. 
Niepokoi pogląd, że człowiek aktualizuje siebie poprzez wyalie
nowanie wobec Stwórcy, realizowane w formie grzechu45• 

Klasyczna teologia chrześcijańska, uznając immanencję Boga 
w świecie, oponowała przeciw włączeniu kategorii przestrzeni 
w naturę Bożą. Tillich szukał pośredniej drogi między "supra
naturalizmem" i "naturalizmem". Supranaturalizm izoluje Boga 
wobec świata, naturalizm identyfikuje Boga ze światem. Wszech
obecność Boża nie jest istnieniem poza przestrzenią. Choć Abso
lut nie jest materialnym ciałem, to jednak partycypuje w prze
strzennej egzystencji stworzeń. Tak więc Bóg transcenduje ka
tegorię przestrzeni i partycypuje w niej41• Bóg nie jest ograni
czony przestrzenią, dlatego nie można twierdzić, że np. istnieje 

"ponad" światem widzialnym. Mimo to Bóg, jako posiadacz ży
cia i osobowości, jest powiązany z przestrzenią47• Dzięki temu 
człowiek, zakorzeniony w widzialnym świecie, jest tym samym 
w "domu" i "sanktuarium". Sakramentalna obecność Boża jest 
konsekwencją Jego ontologicznej Wl'Zechobecności. 

Dopełnieniem wszechmocy i wszechobecności Bożej jest 
wszechwiedza. Ten atrybut także został zinterpretowany jako 
symbol. "Wszechwiedza nie jest władzą najwyższego bytu, o któ
rym mniema się, iż zna wszelkie przedmioty, przeszłość, teraź
niejszość i przyszłość, oraz to co mogło się wydarzyć"48• Takie 

43 Tamże, s. 263. 
44 Tamże. 
•s Tamże, s. 255 - 256. 
•s Dz. cyt., t. II, s. 6 - 7. 
n Dz. cyt., t.  I, s. 277 - 278. Por. G. T h o m a s, Religious Philosophies of 

the West, New York 1965, s. 409 - 415. 
48 T i 1 1  i c h, Systematic Theology, t. I ,  s. 278. 
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rozumienie izoluje Boga od świata, w wyniku czego "życie Boże" 
traci realny wymiar . .  Wszechwiedza to obecność logosu w struk
turze bytu, uwarunkowana Bożym działaniem. Nie wyklucza to 
faktu współistnienia w naturze Bożej elementów "ciemności" 
i "nieświadomości"48• 

Do kluczowych atrybutów Bożych należy osobowość. Teologia 
chrześcijańska zdecydowanie afirmuje personalny profil Bożej 
natury. Niemiecki myśliciel dystansuje się od takiego stanowi
ska. Określenie "Bóg osobowy" to jedynie symbol nieodzowny 
dla uwypuklenia egzystencjalnej relacji człowieka do Boga jako 
więzi osoboweju. Zarazem jednak ma to być symbol mylący. 

"Osobowy Bóg nie oznacza, że Bóg jest osobą. Oznacza on, że 
Bóg jest podstawą każdego bytu osobowego oraz zawiera w sobie 
ontologiczną siłę osobowości. Bóg nie jest osobą, lecz nie jest 
czymś mniejszym od bytu osobowego"51• Tradycyjny teizm, mó
wiąc o Bogu osobowym, widział w nim byt indywidualny różny 
od świata. Tillich kwestionuje takie rozumienie osobowości Boga. 
Ostatecznie widzi w Bogu byt supn:personalny, zaznaczając, że 
nie oznacza to apersonalności51• 

Fotwierdzeniem ambiwalentnego pojmowania osobowości 
Bożej jest interpretacja umysłu i woli Bożej. Nie są to "władze" 
osobowego Boga, lecz symboliczne wyrażenie dynamiki Bożego 
życia53• Autor uznał za bezprzedmiotowe dyskusje pomiędzy zwo
lennikami intelektualizmu i woluntaryzmu. Sw. Tomasz z Akwi
nu uznawał prymat rozumu, Duns Szkot prymat woli w Bożej 
naturze. Oba stanowiska są konsekwencją literalnego rozumienia 
pojęć rozumu i woli Bożej. Tillich, wierny dychotomiczno-dia
lektycznej interpretacji Bożej natury, widział w niej powiązanie 
wolności i przeznaczeniaM. 

Z zagadnieniem osobowości Boga łączy się duchowy wymiar 
Jego natury. Rozumienie duchowości odbiega w sposób istotny 
od chrześcijańskiej koncepcji bytu czysto duchowego. Tillich 

<9 Tamże, s. 279. 
5o Tamże, s. 244. 
s1 Tamże, s. 245. 
51 T i I I  i c h, The Courage to Be, s. 187. 

53 Systematic Theology, t. l,  s. 247. 
54 Tamże, s. 248 - 249. 
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odrzuca materializm Nietzschego, utożsamiający byt duchowy ze 
śmiercią55• Duch jest siedliskiem życia, równocześnie zaś symbo
lem Bożego życia. Byt osobowy zawiera w sobie "ześrodkowaną 
osobowość, samo-transcendującą witalność oraz wolność i auto
determinację"". Byt duchowy nie jest "częścią" rzeczywistości, 
lecz jednością różnych jej bytowych poziomów. Dotyczy to także 
Boga, który jako Duch jest wielopłaszczyznową jednością życia"57• 
Takie rozumienie duchowości Boga grawituje w kierunku pan
teizmu, zacierając pojęcie bytu czysto duchowego. 

W Tillichowskiej koncepcji Boga węzłowe miejsce odgrywa 
pojęcie życia. Zycie jest procesem, w trakcie którego potencjal
ność aktualizuje się. W Bogu me ma różnicy pomiędzy poten
cjalnością a aktem, tzn. nie jest On ani czystym aktem ani czystą 
możnością. Dlatego protestancki myśliciel odrzucił arystotele
sowski opis Boga jako Aktu Czystego, widząc w nim zaprzeczenie 
życia Bożego68• "Bóg żyje o tyle, o ile jest podstawą życia"59• 
Charakteryzując Absolut, ustawicznie wzmiankuje się fenomen 
życia, lecz pojęcie to należy rozumieć jako symbol dynamiki 
Bożej natury. 

Bóg posiada nie tylko atrybuty ontologiczne, lecz również 
moralne. Należą do nich: miłość, sprawiedliwość i świętość. Mi
łość rozumiał Tillich jako jedność dwu aspektów życia: tendencji 
do separacji i tendencji do ponownego zjednoczenia. Miłość jest 
fenomenem ontologicznym, a nie wyłącznie emocjonalnym. Dla
tego wolno stwierdzić, ie Bóg jest miłości'460• Tillich, określając 
Boga jako Miłość, nawiązuje do biblijnego pojęcia agape. Termin 
ten oznacza miłość powszechną i doskonałą. Bóg kocha stworze
nia, gdyż szuka ich pełni oraz ponownej jedności zerwanej przez 
zło01• 

Korelatem miłości jest sprawiedliwość. Nie jest ona opozycją 
czy wykluczeniem miłości, lecz przejawem respektowania wol-

ss Tamże, s. 250. 
ss Tamże, s. 249. 
n T i 1 1  i c h, Systematic Theology, t. III, s. 25 - 28. 
so Systematic Theology, t. l, s. 241 - 244. 
as Tamże, s. 242. 
so Tamże, s. 279 - 280. 
u Tamże, s. 281. 
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ności stworzenia przez Boga62• Sprawiedliwość jest wprawdzie 
potępieniem złego człowieka, lecz jest także reakcją znieważonej 
miłości. Boża miłość objawia się w możliwości ponownego zjed
noczenia z człowiekiem"3• Oba przymjoty Boże, miłość i sprawie
dliwość, są uwidocznione w nazwach nadawanych Stwórcy. 
Termin "Ojciec" wyraża miłość Boga ku nam, termin "Pan" 
przypomina Jego sprawiedliwość"'· 

Integralnym atrybutem natury Bożej jest świętość. Bóg, 
który nie byłby święty, nie byłby autentycznym Absolutem". 
Kategorie świętości i bóstwa są organicznie ze sobą powiązane: 
świętość bez odniesienia do bóstwa byłaby emocjonalizmem, 
bóstwo bez świętości jest naturalizmem. Kategoria sacrum ma 
profil fenomenologiczny, lecz swymi korzeniami sięga płaszczy
zny bytu. Rudolf Otto widział w Bogu misterium tremendurn 

i fascinosum, Paul TiUich w więks:>:ym stopniu wyakcentował 
obiektywne atrybuty Boże: sprawiedliwość, miłość oraz świętość. 
Opozycją sacrum jest sfera profanum, która jest potencjalnie 
otwarta na świętośćB6• 

Ocena Tillichowskiej koncepcji Boga nie jest łatwa, ponieważ 
już fakt jej eksplikacji i interpretaC'ji nasuwa poważne wątpli
wości i dlatego jest przedmiotem kontrowersji. Podstawowym 
problemem tej koncepcji jest jej zbiiO'żność z panteistyczną wizją 
rzeczywistości. Tillich sugerował, że "Bóg jest ponad Bogiem""7• 
Rozumiał to jako potrzebę odejśc1a od klasycznej koncepcji 
Absolutu oraz związanych z nią kategorii pojęciowych. "Odwaga 
bycia jest zakorzeniona w Bogu, który ukazuje się wówczas, 
kiedy zanika Bóg w trwodze wątpliwości"68• Wypowiedzi tego 
typu nie są akceptacją ateizmu, tym niemniej pośrednio impli
kują panteizm. Tillich był tego świadom, dlatego w drugim to
mie Systematycznej teologii prostował panteistyczną interpreta-

62 Tamże, s. 283. 
63 Tamże, s. 286. 
et Tamże, s. 287 - 288. 
es Tamże, s. 215. 
G6 Tamże, s. 218. 
07 The Courage to Be, s. 182 nn. 
68 Tamże, s. 190. 
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cję wyrażenia "Bóg ponad Bogiem"09• Wyjaśniał, że jego stwier
dzenie nie miało ch3.rakteru "dogmatycznego" ale "apologe
tyczny". 

Powyższe wyjaśnienie nie rozwiązuje problemu. Przeprowa
dzone dotąd rozważania potwierdzają panteistyczną tendencję 
niemieckiego myśliciela70• Zakwestior..ował on personalny profil 
Absolutu, który włączył w kategorie czasu i przestrzeni. Uwy
puklił jego immanencję, deprecjonował zaś transcendencję. Bóg 
to nie czysta nieskończona doskonałość, lecz dialektyczna więź 
elementów pozytywnych i negatywnych. Bóg transcendentno
absolutny przekształcił się więc w suprapersonalnego "ducha", 
stwarzającego świat i zarazem uzależnionego od niego. Był to 
swoisty panenteizm. 

Filozoficzno-teologiczna myśl P. Tillicha jest synkretyzmem, 
dlatego można u niego znaleźć wypowiedzi zdające się potwier
dzać interpretacje wzajemnie się podważające: teistyczną i pan
teistyczną. Oceniając jego koncepcję Absolutu, można odwołać 
się do kilku metod: historycznej, krytyld immanentnej i oceny 
merytorycznej71• W ocenie historycznej należy stwierdzić fakt, 
że jego interpretacja tradycyjnej filozofii Boga odbiegała od 
prawdy obiektywno-historycznej. Tak np. Tomasz z Akwinu, 
nazywając Absolut "Aktem Czystym", bynajmniej nie sugero
wał statyzmu w jego naturze. Czysty Akt to pełnia bytu i dzia
łania. Tillich nie docenił również scholastycznej teorii analogii, 
która zapobiegała antropomorfizacji bóstwa. Na bazie tej teorii 
nazywanie Boga bytem, nie było równoznaczne z jego finityzacją 
i uprzedmiotowieniem. 

W wypowiedziach protestanckiego teologa wiele tez jest nie
spójnych, wzajemnie się podważających. Przyznał Bogu cechę 
aseitas, mimo to jednak przypisywał Mu również potencjalność. 
Podobna niekonsekwencja wiąże się z włączeniem w naturę Bożą 

69 Systematic Theology, t. II, s. 12. 
7o DostrzE:gł to G. T h o m a s; dz. cyt., s. 415 - 416. Th. O'M e a r  a 

(dz. cyt., s. 105 - 106) sądzi, że TiUichowi chodziło o demitologizację antro
pomorficznych koncepcji Boga. 

71 Por. G. T h o m a s, dz. cyt., s. 416 - 423 ; H. P. O w e n, Concepts of 
Deity, London 1971, s. 128 - 132. 
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cech dialektycznie przeciwstawnych: wieczności i czasu, ducho
wości i przestrzeni, wolności i "przeznaczenia", nieskończoności 
i skończoności. Inną niekonsekwencją jest nazywanie Boga "sa
mym-bytem" i równoczesne twierdzenie, że nie jest On bytem. 
Termin "byt" odnosi się zarówno do istoty jak istnienia, dlatego 
nie można charakteryzować Absolut przy użyciu tej kategorii 
i zarazem dezawuować ją. Relacje Boga wobec świata, w ujęcb 
Tillicha, niejednokrotnie jest mało spójna i logiczna. Istotnym 
mankamentem jest uznanie transcendencji Boga i równoczesny 
finityzm w eksplikacji Jego natury. Janusowe oblicze bóstwa 
ujawnia się również przy charakterystyce problemu osobowości. 
Jest ono bytem suprapersonalnym: zawiera osobowość i trans
cenduje ją równocześnie? Wątpliwości pogłębia sugestia, że osoba 
nie łączy się z indywidualnością. Zasygnalizowane niekonse
kwencje wewnątrzsystemowe tłumaczy fakt sympatii dla pan
teizmu. Tillich, mimo pewnych zastrzeżeń, w chrześcijaństwie 
widzi element panteizmu72• Propanteistyczne nastawienie wyjaś
nia koegzystencję teorii kreacjonizmu z monistyczną terminolo
gią użytą przy wyjaśnianiu tej prawdy. 

Wiele elementów Tillichowskiej koncepcji Boga jest seman
tycznie niejasnych, nieostrych lub dwuznacznych. Koronnym 
tego przykładem jest idea Absolutu jako "samego-bytu". Nie 
można jej zestawiać z tomistycznym Esse purum, gdyż autor 
Teologii systematycznej oponował przeciw określaniu bóstwa 
jako bytu. Czym jest więc ów enigmatyczny "samo - b y t"? 
Również koncepcja poznania symbolicznego Tillicha nie jest jed
noznaczna, zwłaszcza jej relacja do klasycznej teorii analogii. 

Myśl protestancka tradycyjnie jest nastawiona negatywnie 
wobec filozofii. Tillich jest w tym względzie wyjątkiem, lecz i on 
funkcję filozofii zminimalizował do roli stawiania pytań oraz 
fenomenologicznej analizy rzeczywistości. Nic więc dziwnego, że 
zrezygnował z filozofii Boga w klasycznym rozumieniu, w tym 
także z filozoficznej argumentacji za istnieniem Boga. Tillichow
ska ontologia, złączona z elementami panteizmu, jest inspirowana 
przez nowożytny idealizm. Subiektywistyczny idealizm nie daje 
zasadnych podstaw dla realistycznej filozofii Boga. 

72 T i 1 1  i c h, Systematic Theology, t. I, s. 234. 
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Zasługi niemieckiego myśliciela mimo zgłoszonych zastrzeżeń, 
są ważkie dla współczesnej myśli filozoficzno-teologicznej. Był 
otwarty na dorobek nowożytnej kultury, usiłując ją inkorporo
wać do chrześcijańskiej teologii. Dlatego złożoną problematykę 
Boga usiłował przedstawić z wykorzystaniem metody egzysten
cjalnej. Tillich widział w Bogu "przedmiot ostatecznej troski" 

człowieka. Był to język psychologiczno-pragmatyczny, czytelny 
dla dzisiejszego człowieka, lecz w niedostatecznym stopniu pod
budowany językiem ontologicznym. 

2. FAUL RICOEUR 

Drugim głośnym przedstawicielem współczesnej myśli prote
stanckiej jest Faul Ricoeur (ur. 1913), wykładający na uniwer
sytetach w Paryżu, Chicago i Montrealu78• Nawiązuje on do filo
zofii klasycznej , lecz podjął także twórczy dialog z nurtami 
współczesnymi: teologią biblijną, lingwistyką, fenomenologią, 
psychoanalizą, strukturalizmem. W filozoficznej analizie wycho
dzi od człowieka: jego wolności, poczucia winy, fenomenu zła, 
wiary i wątpienia. Wszystkie te problemy analizuje korzystając 
z metody hermeneutyczno-fenomenologicznej. Ricoeur korzystał 
z fenomenologii E. Husseria i hermeneutyki M. Heideggera, ale 
umiał być oryginalny. Hermeneutykę rozumiał jako sztukę inter
pretacji języka, zwłaszcza zaś umiejętność odczytywania sensu 
symboli. Powołaniem filozofii jest rozszyfrowanie symboliki jako 

"sensu już zastanego", dzięki czemu następuje "odzyskanie pa
mięci pośrodku słowa" czyli objawienie prawdy74• 

Ricoeur rozróżniał dwie fazy w analizie hermeneutyki: ana
lityczno-regresywną i syntetyczno-progresywną. Pierwsza z nich 
to "archeologia myśli", będąca poszukiwaniem - śladami 
Z. Freuda - nieświadomości jako miejsca startu ludzkiego życia 
i jego różnorodnych działań. Druga faza hermeneutyki to "escha-

n Por. S. K o w a  l c z y  k, Drogi ku Bogu. Wrocław 1983, s. 252 - 267. 
Korzystamy z przeprowadzonych tam analiz. 

n P. R i c o e u r, Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, 
Warszawa 1975, s. 25. 
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tologia myśli", tj. poszukiwanie ludzkiego ducha i Boga. O ile 
w pierwszej fazie analizy hermeneutyczneJ francuski autor ko
rzystał z psychoanalizy Freuda i strukturalizmu - przyznając 
im wiele racji, to w drugiej fazie dystansował się od ich reduk
cjonistycznej wizji bytu ludzkiego75• 

Hermeneutyka Ricoeura wychodzi od człowieka, w czym 
słusznie można dopatrywać się wpływu Kartezjusza. "Ale cogito 
jest nie tylko prawdą zarówno jałową, jak niepodważalną"78• 
Kartezjusz jednostronnie powiązał cogito z ego, pomijając boga
ty świat symboli, mitów, irracjonalnych pragnień, spontanicznej 
potrzeby sacrum itp. Prawda zawiera się nie tylko w świadomo
ści człowieka, jej nośnikiem jest również język metaforyczno
-symboliczny. 

Kluczowym pojęciem hermeneutyki Ricoeura jest pojęcie 
symbolu. Jest on rodzajem znaku, a znak wskazuje na coś ze
wnętrznego. "Symbol jest z punktu widzenia semantycznego tak 
ukonstytuowany, iż ofiaruje jeden sens za pośrednictwem inne
go; w symbolu sens pierwotny, dosłowny, światowy, czysto fi
zyczny, odsyła do sensu przenośnego, duchowego, często egzy
stencjalnego"77. Przejście od sensu dosłownego do przenośnego 
nie jest sprawą prostą, gdyż wymaga uwzględnienia wielu aspek
tów: psychologicznego, epistemologicznego i ontologicznego. Sym
bole, żywe dla jednych ludzi, dla innych są już martwe. Symbol 
wymaga umiejętnego odczytania, bliski jest bowiem analogii, 
alegorii i mitu. "Symbol daje do myślenia"78• 

Francuski myśliciel wyróżnił trzy etapy procesu wyjaśniania 
symboli: fenemenoloeiczny, hermeneutyczny i filozoficzny71• 
Pierwszy etap wymaga lokalizacji symbolu w kontekście okre
ślonej epoki, kultury czy religii. Symbol wspinaczki jest czytelny 
w chrześcijaństwie, jako "droga na górę Karmel". Etap drugi, 

75 Tamże, s. 90 - 120, 142 nn, 198 nn, 218 nn. Por. H. S e w e r y n  i a k. 
Spes quaeTens intellectum. EspeTance et compTehension dans I'heTmeneu
tique de Paul RicoeuT, Roma 1984, s. 37 - 55. 

76 R i c o  e u r, Egzystencja i heTmeneutyka, s .  142. 
77 Tamże, s. 95. Por. D. M. R a s  m u s s e n, Mythic-Symbolic Languag.� 

and Philosophical AnthTopology, The Hague 1971, s. 39 - 90, 118 - 120. 
7s R i c o  e u r, Egzystencja i heTmeneutyka, s. 37. 
79 Tamże, s. 15 - 21, 35 nn. 
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hermeneutyczny, wymaga wejścia w krąg omawianej symboliki 
czyli osobistego zaangażowania się. Zrozumienie tekstu religijne
go zakłada fakt wiary, dlatego duchowe wyubcowanie uniemożli
wia autentyczne zrozumienie prawdy ukrytej w symbolu. Ostat
ni, filozoficzny etap jest najbardziej trudny. Odczytując symbo
le, napotykamy na dwojakie niebezpiecze1'lstwo. Jeżeli symbol 
rozumie się zbyt dosłownie, to powstaje "mitologia dogmatycz
na", czyli gnoza. Innym niebezpiPczeństwem jest zejście na 
manowce czystych alegorii, wskutek czego zanika prawda sym
bolu. Fotwierdzeniem tego jest choćby tematyka zła, gdzie lite
ralne rozumienie i rozumienie wyłącznie alegoryczne są równie 
fałszywe. 

Paul Ricoeur był protestantem, co w pewnej mierze wyjaśnia 
fakt zdecydowanie negatywnej oceny klasycznej filozofii Boga. 
Solidaryzował się nawet z "mistrzami podejrzeń" - Marksem, 
Nietzschem i Freudem - w ich ostrej krytyce religii@0• Nietz
scheańska proklamacja "śmierci Boga" znajduje nieoczekiwaną 
kontynuację u francuskiego myśliciela. "Jaki bóg umarł? Może
my odpowiedzieć: bóg metafizyki i bóg teologii - o tyle, o ile 
teologia opiera się na metafizyce piPrwszej przyczyny, bytu ko
niecznego, pierwszego poruszyciela pojętego jako źródło wartości 
i dobro absolutne - powiedzmy, że chodz1 o boga ontoteologii, 
by użyć słowa ukutego przez Heideggera w ślad za Kantem"81• 
Cytowana wypowiedź zawiera dwoJakiego typu krytykę dotych
czasowego teizmu: gnozeologiczno-ontologiczną i aksjologiczną. 
Pierwszy wątek nie został rozwinięty bardziej szczegółowo, brak 
bowiem krytycznej analizy konkretnych argumentów teodyceal
nych powszechnie przyjmowanych w myśli chrześcijańskiej. 
Autor apodyktycznie jednak stwierdza "klęskę boga metafizyki" 

oraz "niepowodzenie wszelkich prób uzupełnienia przyczynowo
ści teleologią"82• Ten globalnie negatywny stosunek do filozo
ficznej motywacji realności Absolutu jest wynikiem wpływów 
kantowskiej epistemologii i niechęci do idei przyczynowości cha-

so P. R i c o  e u r, The Critique of Religion, w :  P. Ricoeur, An Antholo
gy of His Work, Boston 1978, s. 213. 

s1 R i c o e u r, Egzystencja i hermeneutyka, s. 275. 
82 Tamże, s. 295. 
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rakterystycznej dla niektórych egzystencjalistów (zwłaszcza 
G. Marcela)83• Omawiany francuski fenomenolog obawiał się de
sakralizacji bóstwa, dlatego tak pejoratywnie ocenił argumentację 
ukazującą ontologiczne powiązania świata z Bogiem. 

W rozważaniach Ricoeura problem poznania realności Boga 
jest ujęty dość marginalnie, interesowała go natomiast żywo 
koncepcja Boga. Stąd jego krytyka tradycyjnego teizmu jest 
głównie aksjologiczna. Fotwierdza to wypowiedź, w której nię
zwykle ostro atakuje dwie funkcje religii. "Lęk przed karą 
i pragnienie bycia pod opieką. Ta sama postać boska grozi i po
ciesza. Widzę więc w religii archaiczną strukturę życia, która 
stale powinna być przezwyciężana przez wiarę - strukturę, 
opierającą się na lęku przed karą i na uciekaniu się w opiekę"84• 
Ricoeur odrzucił więc dwie koncepcje bóstwa głęboko zrośnięte 
z dotychczasowym chrześcijaństwem: metafizyczną - Bytu Ko
niecznego i Pierwszej Przyczyny, oraz aksjologiczną - Dobra 
absolutnego i najwyższego Prawodawcy. Zakwestionował, jako 
fałszywą, ideę Boga moralnej powmności i posłuszeństwa. Kry
tycznie więc odniósł się do idei opatrzności Bożej oraz kantow
skiej teorii organicznego powiązania etyki z religią. 

Krytyka chrześcijańskiej idei B0ga "Opiekuna" i "Prawodaw·· 
cy" nie jest solidaryzowaniem się z ateistycznymi pozycjami 
Nietzschego czy Freuda. Ricoeur, w miejsce dawnej teodycei 
proponuje nową drogę odkrywania prawdy o Bogu, mianowicie 
drogę hermeneutyki. Choć wychodzi ona od semantycznych ana
liz symbolu, to dociera do ontologii jako "ziemi obiecanej dla 
filozofii''86• W swych re-zważaniach autor ukazywał powiązanie 
różnych aspektów hermeneutyki :  archeologii ludzkiej myśli oraz 
jej teleologii i eschatologii. Istotnym i częstym rodzajem sym
bolu jest symbol religijny, sugerujący obecność absolutnega 
Sacrum. Autor, idąc wyraźnie za sugestiami rumuńskiego etnolo
ga Mircea Eliade, konkluduje: "Każdy symbol jest w końcu jakąś 
hierofanią, jakimś przejawem więzi człowieka z sacrum ( . . .  ) Za
tem w końcu jako wskazówka ludzkiego położenia w łonie bytu, 

B3 Por. S. K o w a  I c z y  k, Bóg w myśli wspólczesnej, s. 431 nn. 
84 R i c o  e u r, Egzystencja i hermeneutyka, s. 272. Por. s. 276 - 2BB. 
as Tamże, s. 148. 
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w którym człowiek porusza się i istnieje, symbol przemawia do 
nas, odtąd zadaniem filozofa, którego symbol prowadzi, będzie 
przerwanie zaklętego kręgu samowiedzy, kręgu subiektywności, 
odarcie refleksji z przywilejów, wyjście poza antropologię. Włą
czenie człowieka do całości, transcendentnej całości niebios, 
immanentnej całości wegetacji, zaniku i odrodzenia, jest w istocie 
dążeniem wszystkich symboli"81• Symbolika sakralna, choć jest 
przedmiotem analiz fenomenologii i hermeneutyki, pozwala na 
wyciągnięcie wniosków o charakterze ontologicznym. "Sacrum 
wzywa człowieka i w tej interpretacji objawia się jako to, co 
rozporządza jego egzystencją, ponieważ ustanawia ją w sposób 
absolutny, jako wysiłek i pragnienie bycia"87• Odszyfrowanie 
ukrytej w symbolice religijnej prawdy prowadzi człowieka poza 
widzialną rzeczywistość ukazując mu tajemniczą obecność trans
cendentnego Sacrum. 

Hermeneutyka Ricocura, jak wskazują jego wypowiedzi, po
siada charakter realistyczny i wymiar metafizyczny. Jej realizm 
jest efektem �cisłego powiązania z doświadczeniem człowieka . 
. ,Symbol naprawdę otwiera i odsłania dziedziny doświadczenia"88• 
Oczywiście nie chodzi tu jedynie o percepcję zmysłową, to zna
czy o doświadczenie w rozumieniu logicznego empiryzmu czy 
nawet arystotelizmu. Doświadczenie hermeneutyczne obejmuje 
różne typy ludzkiego doświadczenia: aksjologiczne, emocjonalne, 
historyczne, społeczne, językowe itp. Ten realistyczny punkt 
wyjścia sprawia, że można mówić o "hermeneutyce istnienia". 
Ona to właśnie pozwala "przezwyciężyć złudzenia i uroszczenia 
cogito idealistycznego, subiektywistycznego, solipsystycznego"••. 
Podstawą hermeneutyki jest "mówię", ale taka aktywność czło
wieka wpleciona jest w całość ludzkiego bytu, zdolnego między 
innymi do aktów: myślę, dążę, chcę, istnieję. 

Ricoeurowska hermeneutyka mimo jej skrótów i niedopowie
dzeń, ma wymiar metafizyczny. Interpretacja religijnego symbo
lizmu przekształca się w interpretację ludzkiego bytu oraz próbę 

as Tamże, s. 23. 
n Tamże, s. 147. 
18 Tamże, s. 21. 
119 Tamże, s. 219. 
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wyjaśnienia jego genezy. Dlatego Bóg określony zostaje jako 

"stwórca", dzięki któremu pojawia się "cud bytu, a mianowicie 
to, że jest raczej coś niż nic"110• Istnienie człowieka jest również 
darem Boga. Ricoeur, mimo negatywnej postawy wobec "boga 
metafizyki", ostatecznie przyznał Bogu funkcję ontologiczno
-kreacyjną. Pomijając zgodność obu postaw, trudno przeczyć, że 
hermeneutyka wskazuje na obecność Boga jako absolutnego 
Sacrum. Jak się to dokonuje? Autor nie analizuje tego bliżej , za
dowalając się wskazaniem ogólnej drogi rozwiązań. Sacrum to 
arche i telos ludzkiego bytu. Hermeneutyka języka religijno
-symbolicznego ukazuje specyfikę bytu ludzkiego, który trwale 
jest związany z posiadaniem mowy czyli "logosu". Logos ludz
kiego języka nie jest ani pierwotny, ani autonomiczny. "Nie je
steśmy panami naszej mowy", gdyż "to ra<.:Zej ona rozporządza 
nami". Integracyjna funkcja języka również przewyższa możli
wości człowieka. Ostatecznie więc "doświadczamy, że mowa je!:lt 
darem, a myślenie wdzięcznym uznaniem tego daru""1 • Logos 
bytu ludzkiego jest organicznie spleciony z Bogiem, który spra
wia, że "jesteś ty" i "jestem ja". Hermeneutyka, interpretując 
prawdę religijnego symbolu, odkrywa istnienie Boga. 

W słownictwie filozoficzno-teologicznym kluczowe miejsce 
zajmuje pojęcie Boga. Kategoria ta "organizuje i koordynuje 
pozostałe wyrazy w danych ramach znaczeniowych"92• Ricoeur, 
wyjaśniając pojęcie Boga, łączy dwie płaszczyzny: filozoficzną 
i teologiczną. Wychodzi z fenomenu chrześcijańskiego Objawie
nia, kulminującego się w osobie wcielonego Słowa, które wyjaś
nia w sensie heideggerowskim jako "otwarcie" ("nie-zasłonięcie").  
Bóg objawia siebie w dwojaki spo�ób: przez "cud bytu" oraz 
przez Ewangelię Jezusa Chrystusa. Pojęcie Boga jest znaczeniowo 
bogatsze od pojęcia bytu, resp. najwyższego bytu. Ricoeur 
pisze o tym następująco: "Otóż podstawowe znaczenie wyrazu 
mówiącego o Bogu, który daje samego siebie w pełnej poświęce
nia miłości do ludzi, przewyższa wsze-lkie znaczenie wyrazu 'byt'; 
nawet jeśli za Heideggerem wyczytamy w wyrazie 'byt' ideę 

9o Tamże, s. 268. 
91 Tamże, s. 293. Por. s. 23. 
92 Tamże, s. 265. 
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'daru' ( ... ) Atoli nawet dar bytu, a mianowicie cud, że jest coś, 
że jesteś ty, że jestem ja, jest niejako akcentowany w sposób 
dramatyczny, przez znaczenie chrystologiczne, dorzucające do 
tego powszechnego daru, znaczenie mówiące o kimś, kto daje 
samego siebie w pełnej poświęcenia miłości do ludzi, i w tym 
sensie wyraz 'Bóg' posiada więcej niż wyraz 'byt', skoro dorzuca 
wymiar Jego stosunku do nas, jako osądzającego i pełnego łaski, 
oraz wymiar naszego stosunku do Niego jako nie znających spo
koju i pełnych uznania dla Jego doskonałego daru"111• Eksplikacja 
pojęcia Boga, zawarta w wypowiedzi P. Ricoeura, nie odcina się 
od filozoficznej wizji Absolutu. Bóg to dawca bytu, będącego 
darem Stwórcy dla człowieka. Zarazem jednak Bóg to ktoś wię
cej, Miłość włączająca się w świat człowieka w osobie Słowa 
Bożego. W ten sposób pojęcie Boga łączy dwie sfery: filozoficzną 
i teologiczną, tj. ontologiczną i aksJologiczną. Takie spojrzenie 
na tajemnicę Boga nie zrywa z duchem klasycznej myśli chrze
ścijańskiej, lecz ją ukazuje w nowej formie - odwołującej się 
do pomocy symbolu jako właściwego przekazu prawdy o Tym, 
który daje nam byt jako dar miłości. 

Ricoeur wskazuje więc na dwojaką funkcję Boga: ontologiczną 
i aksjologiczną. Mianowicie pojęcie Doga "skupia i przegrupowu
je wszystkie wartości znaczące nagromadzone w kulturach przez 
symbolikę religijną, wartości nie znane niesymbolicznemu poję
ciu bytu"114• Francuski myśliciel, odrzucając Boga etyki zakazów 
i powinności, dostrzegł związki idei bóstwa z domeną moralności. 
Jego etyka to etyka "podejmowania wysiłku istnienia", to zna
czy odwagi obecności w życiu i konfrontacji z zagrożeniami zła1115• 
Proponowany model etyki ma charakter bardziej aktywno-egzy
stencjalny niż normatywno-pasywny. Ricoeur obszernie anali
zował problematykę grzechu, zła, poczucia winy itp. Problema
tyka ta ma reperkusje w odniesieniu do idei bóstwa. "Gniew" 

Boga jest obliczem Swiętego wobec grzeszącego człowiekaa8• Jest 
to metaforyczne poznanie prawdy o Bogu. 

93 Tamże, s. 269. Por. s. 267 - 268. 
94 Tamże, s. 169. 
95 Tamże, s. 281. 
98 P. R i c o  e u r, Philosophie de la volonte. Finitude et culpabilite, Pa

ris 1960, t. II, s. 66 nn. 

28 - Wieki o Bogu 
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Kresem ricoeurowskiej hermeneutyki jest milczenie wobec 
odkrytego wewnętrznie Boga. Jest to powtórzenie postawy Hei
deggera, który od milczenia o Bogu przeszedł do milczenia wobec 
Boga97. "Milczenie jest początkiem i źródłem słuchania i posłu
szeństwa"98. Ono bowiem umożliwia człowidwwi dojrzenie Boga 
jako objawiające się Słowo. Biblia przedstawia Boga "jako Ojca; 
ateizm uczy nas rezygnować z obrazu ojca. Przezwyciężony jako 
idol, obraz ojcr.>. może być odzyskany jako symbol"99. 

Koncepcja Boga, zarysowana w hermeneutyce Ricoeura, za
wiera niewątpliwie elementy dyskusy jne i wyraźne luki. Te ostat
nie mogą być dopełnione w oparciu o prace Hansa-Georga 
Gadamera100• Wyraźnym mankamentem fracuskiego filozofa jest 
pominięcie wspólnotowego wymiaru doświadczenia hermeneu
tycznego, mianowicie roli Kościoła w wyjaśnianiu tekstów sakral
nych101. Szkoda również, że Ricoeur pominął milczeniem teorię 
analogii, będąc<ł podstawą tak filozofii jak teologii. Właśnie ana
logiczny charakter wszelkich pojęć i określeń, używanych przy 
charakterystyce Boga, chroni przed Jego antropomorfizacją. Dla
tego nazywając Go Ojcem nie tworzymy idola, zdając sobie spra
wę z istotnej odmienności naturalnego i duchowego ojcostwa. 
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XVII. "TEOLOGIA PROCESU": BÓG . W ROZWOJU 

"Teologia procesu", zawierająca elementy tak filozoficzne jak 
teologiczne, jest głośnym i wpływowym nurtem współczesnym -
zwłaszcza w krajach anglosaskich. Nurt ten posiada już bogatą 
literaturę1• Jego twórcą był Alfred N. Whitehead, a kontynua
torami i sympatykami między innymi: Schubert Ogden, Charles 
Hartshorne, Bernard Lee, Bernard Loomer, Piet Schoonenberg, 
Walter Stokes. 

l. ALFRED N. WHITEHEAD 

Angielski matematyk i fizyk, Alfred North Whitehead (1861 -
1 947), interesował się również metafizyką i religią. Dzieła filozo
ficzne pisał w USA, głównie w Harvardzie. Najważniejszym dla 
problematyki Boga jest dzieło Proces i realność (Process and 
Reality, 1929). Sposób prezentacji poglądów nie był jednoznacz
ny, dlatego wachlarz interpretacji koncepcji bóstwa Whitereada 
jest zróżnicowany!. Jedni widzą u niego odmianę chrześcijańskie
go teizmu, inni panteizm lub panenteizm, niektórzy zaś tylko 
deifikację rozciągłego kontinuum. Ekstremalne interpretacje są 
słabo uzasadnione, najbardziej prawdopodobna wydaje się pan
teistyczna eksplikacja idei bóstwa. 

Whitehead dotychczasowe koncepcje Boga, w tym również 
religijne, sprowadzał do trzech następujących: wszechmocny 
władca ("boski Cezar") ,  bezlitosny twórca reguł etycznych, motor 
pierwszy. Wszystkie trzy koncepcje odrzucił, opowiadając się za 

t W USA, od roku 1971, ukazuje się czasopismo "Process Studies" sta
nowiące forum dyskusyjne na temat teologii procesu. Por. Religiom E:rpe

rience and Process Theology. Ed. by H. J. Car'gas i B. Lee, New York 1976. 
J S. K o w a l c z y  k, Bóg w myśli współczesne;, Wrocław 1982, s. 289 -

- 323 
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ideą Boga - miłości' Ten klasyczny motyw chrześcijański nie 
neutralizuje systemowego panteizmu autora. Jego koncepcja rze
czywistości to dynamiczny monizm, dlatego swój system określał 
jako "filozofię organizmu"4• Twierdził, że wszelki byt posiada 
naturę procesualną: zarówno świat widzialny jak Absolut. Do na
tury "bytów aktualnych", podobnie jak do natury Boga, należy 
zdolność samoprzyczynowania1• 

Ontologiczne założenia metafizyki Whiteheada zazębiają się 
ściśle z jego koncepcją Boga. Był przekonany, że Absolut -
choć stanowi specyficzny byt aktualny - należy do kategorii 
ontycznych i podlega procesowi samorozwoju. "Dlatego analo
gicznie do wszystkich bytów aktualnych, natura Boga jest dwu
biegunowa. Posiada on pierwotną i skutkową naturę. Skutkowa 
natura Boga jest świadoma, i jest nią realizacja świata aktual
nego w jedności jego natury i w wyniku przekształcenia jego 
mądrości"8• Czasem autor mówił jeszcze o trzecim aspekcie Abso
lutu, tj. o "naturze dorzuconej", mając na myśli korelację Boga 
ze światem ujmowaną głównie w aspekcie pragmatyczno-aksjo
logicznym7. Natura pierwotna bóstwa ma profil pojęciowy, na
tura skutkowa profil fizyczny. 

Bóg ujmowany w aspekcie natury pierwotnej jest "wolny, 
kompletny, pierwotny, wiekuisty, posiada niecałkowitą aktual
ność, jest nieświadomy"8• Jest pierwotny, lecz jego prymat 
względem stworzeń dotyczy płaszczyzny wyłącznie logicznej, 
a nie ontyczno-chronologicznej0• Pierwotna natura Boga jest 

"kompletna" jedynie w aspekcie idealno-potencjalnym, stanowiąc 
nieograniczoną pojęciową realizację domeny potencjalności. Tak 
rozumiany Bóg jest "rezerwuarem" wiekuistych przedmiotów, 
brak mu natomiast powiązania z bytami jednostkowymi. Natura 
pierwotna to "Bóg w abstrakcji, ujmowany sam w sobie", mają-

• W h i t e h e a d, Process and Real! ty, New York 1969, s.  404. 
4 Tamże, s. 53 - 54, 173 - 178, 248. 
s Tamże, s. 260. 
e Tamże, s. 407. 
7 Tamże, s. 105 - 106. 
• Tamże, s. 407. 
9 In this aspect, he [God] ts not before aU creatłon, but with all cre

atton, Tamże, s. 405. 
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cy "niepełną aktualność"10• Niepełna aktualność natury pierwot
nej Absolutu wynika z dwu przyczyn: a. jego odczucia są czysto 
pojęciowe, b. odczucia pojęciowe izolowane od fizycznych po
zbawione są świadomo8ci11• 

Natura pierwotna bóstwa, choć kompletna w sferze pojęcio
wo-idealnej, domaga się dalszego rozwoju i dopełnienia w celu 
uzyskania "najwyższej realności". Dlatego pojawia się skutkowa 
natura Boga, ?awierająca wielość elementów z ich jednostkową 
samorealizacją12• Natura wtórna bóstwa jest "określona, niekom
pletna, skutkowa, 'wiekuista', w pełni aktualna i świadoma"11• 
Bóg zyskuje "najwyższą realność" przez powiązanie z bytami 
jednostkowymi, w ten sposób jego pojęciowa aktualność integru
je się z aktualnością realną14• Absolut i kosmos są wzajemnie 
sobie przyporządkowane, stanowiąc dopełniający się proces roz
woju rzeczywistości. Bóg w swej naturze pierwotnej jest wie
lością potencjalnych form, w swej naturze skutkowej zyskuje 
wielość bytów aktualno-jednostkowych. Bóg i świat widzialny 
to powiązanie elementów trwałości i zmienności, jedności i wie
lości, potencjalności i aktualności. "Skutkowa natura Boga jest 
zmiennym światem otrzymującym 'wiekuistość' przez jego obiek
tywną nieśmiertelność w Bogu"15• Tak więc Absolut zyskuje 
w świecie pełną realność, świat zaś otrzymuje w bóstwie nie
śmiertelność. 

Whitehead, akcentując bytową łączność Absolutu ze światem 
przyrody, zakwestionował jego prostotę oraz transcendencję. Nie
którzy autorzy, oponując przeciw panteistycznej interpretacji 
autora Process and Reality, wskazują na różnice dzielące Boga 
od innych bytów aktualnych18• Są one m.in. następujące: 

10 Tamże, s. 39. 
H Tamże, s. 405. 
12 "Thus the consequent nature ot God is composed ot a multiplicity ot 

elements with individual  selt-realization. Tamże, s. 412. Por. A. P a r  m e n
t i e r, La philosophie de Whitehead et !e probleme de Dieu, Paris 1963, 
s. 425 - 536. 

13 W h i t e h e a d, Process and Reality, s. 407. 
14 Tamże, s. 411.  
15 Tamże, s. 409.  Por. s. 410 - 411.  
IB D. J. H o g a n, Whitehead's Go d: The Analogy o f Actual Entity, 

"The New Scholasticism" 46 (1972), s. 411 - 426. 
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l 0 pierwotna natura Boża nie jest niczym uwarunkowana, byty 
aktualne zawsze mają jakieś uwarunkowania; 2° Bóg inicjuje swe 
życie w doświadczeniu pojęciowym, byty aktualne rozpoczynają 
od doświadczenia fizycznego; 3° byty aktualne ulegają unicest
wieniu, a Bóg nie posiada fazy końcowej. Sygnalizowane różnice 
rzeczywiście ukazują odmienność natury Absolutu i pozostałych 
bytów aktualnych. Mimo to można mówić o panteistycznej teorii 
bóstwa u Whiteheada, gdyż zostało ono włączone w ewoluujący 
świat materialny. Różnica pomiędzy pierwotną a skutkową na
turą Boga jest różnicą jedynie pojęciową17• W takim razie pier
wotność i nieskończoność Absolutu, ujmowanego w izolacji od 
kosmosu, jest fenomenem pojęciowo-abstrakcyjnym. Pełna real
ność i świadomość bóstwa są wynikiem jego włączenia się w świat 
bytów aktualnych. Ontyczna jedność Boga i bytów aktualnych 
jest więc bardziej istotna aniżeli różnice, jakie ich dzielą. 

Zagadnienie natury Bożej łączy się z problemem atrybutów 
Boga. W. Christian dostrzegł u Whiteheada następujące atrybuty 
Absolutu: jedność, relacja względem rozciągłości, niezmienność, 
moc, dobro18 •  Klasyfikacja ta pomija atrybuty mądrości i opatrz
ności, mówi zaś o atrybutach - dyskusyjnych w odniesieniu do 
systemu Whiteheada - jedności i niezmienności. Angielski my
śliciel uwypuklał następujące właściwości bóstwa: świadomość, 
mądrość, wiekuistość, moc twórczą, opatrzność, miłość. 

Whitehead atrybut świadomości przyznał dopiero naturze 
skutkowej Boga, co jest charakterystyczne dla metafizyki pan 
teistycznej. Arystotelesowi zarzucił brak rozróżnienia odczuć 
pojęciowych i intelektualnych. Tylko te ostatnie, jednocząc ele
ment umysłowy z elementem fizycznym, łączą się z posiadaniem 
świadomoścP9• Absolut, ujmowany w naturze pierwotnej, nie po
siada świadomego rozeznania w odniesieniu do bytów aktualnych. 

11 Process and Reality, s. 405. 
1a W. C h r i s t i a n, A n Interpretation of Whitehead's Metaphysics, 

New York 1959, s. 382 - 390. 
19 Process and Reality, s. 38 - 39, 406. Ch. H a r  t s h o r n e  (Whitehead's 

Idea of God, w :  The Philosophy of Alfred North Whitehead. Ed. by 
P. A. Schlipp, New York 1951, s. 549) twierdzi, że w ujęciu Whiteheada 
bóstwo - w swej naturze pierwotnej - posiadało "pewien stopień świa
domości". Brak potwierdzenia tego w tekstach angielskiego myśliciela. 
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Atrybutem Absolutu jest również mądrość, której wytworem jest 
porządek i harmonia świata20• Fizyczny porządek bytów aktual
nych wyjaśnia się, ostatecznie, poprzez świat przedmiotów wie
kuistych znajdujących się w pierwotnej naturze Bożej. Celowość 
subiektywna aktualnych okazji, ich wzajemne relacje - tak 
faktyczne jak możliwe - jedność i harmonia świata, są przeja
wem mądrości Boga11• Aktem tej mądrości jest sąd, związany 
z naturą skutkową Absolutu "współtowarzyszącą" światu, nada-
jący sens temu wszystkiemu, co ujęte samo w sobie byłoby czystą 
7agładą11• Mądrość Boga pełn1 funkcj� aksjologiczne, dlatego Whi
tehead stwierdza, iż bóstwo "nie stwarza świata, ale go zba
wia"28. 

Innym atrybutem Boga jest wieczność. Whitehead pierwotną 
naturę Boga określił mianem eternaZ, natomiast naturę skutkową 
terminem everZastinfl'. Absolut, ujmowany w aspekcie pierwot
nym, jest pozaczasowym bytem aktualnym. Jego mtura skutko
wa, poprzez powiązanie z aktualnymi wydarzeniami i okazjami, 
partycypuje w zmienności kosmosu. Równocześnie jednak byty 
aktualne, przez łączność z Absolutem, zyskują "obiektywną nie
śmiertelność"25. W Bogu nic nie ginie, lecz odzyskuje twórczą 
dążność do restytuowania siebie. W naturze Bożej następuje prze
kształcenie czasowo zawężonych bytów aktualnych w fakt wiecz
nie obecny28• Zmienność świata łączy się ze stałością bóstwa. 

Kolejnym przymiotem Absolutu jest twórcza moc. Whitehead, 
podobnie jak .T.St. Mili i W. James, zakwestionował wszechmoc 
Boga. KonsekwfO'ncją tego było odrzucenie teorii kreacjonizmu27• 
Bóg nie jest dawcą istnienia, lecz jedynie zachowav;cą. Rola Boga 
jest pomocna dla zrozumienia fenomenu, że to - co może ist
nieć - jeszcze istnieje28• Daje on trwałość światu, nie powołuje 

2o PTOcess and Reality, s. 189. 
21 Tamże, s. 40 nn, 408. 

12 Tamże, s. 408. 
:u Tamże. 
2� Tamże, s. 407. 
15 Tamże, s. 409. 
20 Tamże, s. 412. 
27 Tamże, s. 408. 
2a Tamże, s. 412. 
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go natomiast do istnienia z nicości. W przekonaniu Whiteheacla 
wszystkie byty aktualne, podobnie jak bóstwo, posiadają zdol
ność samoprzyczynowania. Bóg posiada jednak istotną rolę: ini
cjuję celę aktualnych okazji, uzdalniając je do samostwarzania. 
W. Christian sug,•ruje, że omawiany myśliciel przypisywał Bogu 
funkcję aktywno-stwórczą względem bytów aktualnych"'. Jest to 
interpretacja odbiegająca od licznych wypowiedzi Whiteheada, 
np. następującej : ,,Równie prawdziwe jest mówić, iż Bóg stwarza 
świat, jak i to, iż świat stwarza Boga"10• Absolut wpływa na po
wstawanie bytów aktualnych, lecz i sam - w swej skutkowej 
naturze - jest współtworzony przez nie. Absencja wszechmocy 
w naturze Bożej tłumaczy realność zła, dlatego nie jest ono efek
tem jego decyzji11• 

Innym atrybutem Boga, omawianym przez Whiteheada, jest 
opatrzność. Wynikiem opatrzności Absolutu jest przede wszyst
kim porządek, harmonia i piękno świata811• Są one zawężone przez 
fizyczne i moralnP zło. Autor wyjaśniał zło jako efekt skończo
ności i ograniczoności bytów aktualnych. To, co jest ograniczone, 
nie może być kompletne i nieskońc7.one11• Zło jest nieuniknionym 
elementem świata, w pewnym stopniu także Boga. Najczęściej 
zło posiada charakter fragmentaryczny, w skali globalnej jest 
"niwelowane" przez bardziej uniwersalne pięlmo i dobro. 
W przyszłości zło będzie stopniowo climinowane przez Boga, któ
ry w swej opatrzności prowadzi świat ku prawdzie, dobru i pięk
nie. Bóg posiada "nieskończoną cierpliwość", dzięki której w pro
ces samorozwoju świata wprowadza element harmonii i sensuu. 
Absolut to "wielki współtowarzysz", który rozumie świat i razem 
z nim cierpias. 

19 C h r i s t l a n, dz. cyt., s. 380 - 381. Autor sugeruje, że Absolut w ro
zumieniu Whiteheada nie posiadał jedynie absolutnej wszechmocy, gdyż 
ograniczały ją wolność bytów aktualnych i niemożliwość absurdu. 

Jo Process and Reality, s. 410. 
31 Tamże, s. 401. Por. Ch. H a r  t s h o r n e, art. cyt., s. 552 - 555. 
32 Process and Rea lity, s. 408. 
31 W h i t e h e a d, Adventures ot Ideas, London 1948, s. 298 nn. 
:w Process and Reality, s. 408. 
311 God is the great companion - the fellow - sufferers who under

stands. Tamże, s. 413. 
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W koncepcji Absolutu omawianego myśliciela dyskusyjny jest 
problem osobowości Boga. W dziele Religion in the Making za
warta jest klasyfikacja dotychczasowych idei bóstwa. Wyróżnione 
zostały trzy zasadnicze koncepcJe Boga: skrajny immanentyzm 
natury, "semickie pojęcie Boga" oraz skrajny panteizm38• Pierw
sza koncepcja, charakterystyczna dla krajów Dalekiego Wschodu, 
kwestionowała osobowość Boga. Do drugiej "Koncepcji zaliczył 
Whitehead wierzenia starotestamentalne, teologię chrześcijańską 
(z wyjątkiem nauki Je�wsa i Jana Ewangelisty) oraz teologię ma
hometańską, określając je jako ujmowanie bóstwa w kategoriach 
skrajnych transcendencji. Koncepcja ta ma kwestionować istnie
nie bytowych powiązań pomiędzy Absolutem a światem. Autor 
dystansuje się zdecydowanie od "semickiej" idei Absolutu. 

W pracy Process and Reality znajdujemy pokrewną klacyfi
kację koncepcji Boga: l. Absolut jako najwyższy władca - w re
ligii starorzymskiej, teologii chrześcijańskiej (szczególnie od cesa
rza Justyniana) i Islamie; 2. Absolut jako personifikacja siły 
moralnej - przyjmowany był przez proroków hebrajskich; 
3. Absolut jako filozoficzna zasada - występował w filozofii hin
duskiej i u Arystotelesa37• Autor krytycznie ocenił wszystkie 
koncepcje, nie akcentując żadnej z nich. 

Czy Absolut w interpretacji Whiteheada jest bytem perso
nalnym? Większość komentatorów daJe negatywną odpowiedź, 
wskazując na panteistyczno-monistyczny profil systemu. Są jed
nak i odmienne opinie. Charles Hartshorne twierdzi, że skoro 
Absolut jest opisywany jako samotranscendencja, to jest on 
jaźnią tożsamą ze sobą, tzn. osobą w szerokim znaczeniu tego 
słowa. Autor nie jest jednak konsekwentny: najpierw mówi o jed
nostkowej naturze Boga, później jednak opisuje go jako "społecz
ność" stanów i bytów aktualnych. Bóg jest .,osobowością kosmicz
nego ciała, totalnością społeczności niższych wzglE:dem tego oso
bowego porządku, jakim jest umysł i życie Boga"3�. Proponowana 
interpretacja wyjaśnia "osobowość" Absolutu w kontekście teo-

31 W h i t e h e a d, Le devenir de la religion. Trad. par Ph. Devaux, 
Paris brw, s. 83 - 84. 

37 Process and Reality, s. 404. 
sa H a r  t s h o r n e, art. cyt., s. 550. Por. s. 546 - 550. 
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rii panteizmu. Alix Parmentier wyraża przekonanie, 1z White
head - mówiąc o Bogu jako miłości - pośrednio w jakimś stop
niu uznawał osobowość bóstwan. Zresztą odcinał się on od skraj
nego immanentyzmu, a sympatyzował z teologią Janową (widział 
w niej teorię inkarnacji Słov.a w widzialny świat). W. Christian 
także zdaje się przypisywać atrybut osobowości Absolutowi, 
o którym pisał Whitehead40• 

W naszym przekonaniu Absolut, w rozumieniu referowanego 
myśliciela angielskiego, trudno nazwać bytem substancjalno-oso
bowym. W każdym rD.zie nie jest on osobą w kla:::ycznym rozu
mieniu, lecz - co najwyżej - "społecznością bytów" panteizmu. 
Whitehead nigdy nie nazywał Boga osobą, choć także temu nie 
przeczył. W pracy Religion in the Making dystansuje się od sta
nowiska, aby Absolut był "bezosobowym porządkiem wszech
świata"41. Dzieło Process and Reality używa terminu living per
sonality w odniesieniu do człowieka, ale nigdy nic łączy pojęcia 
osoby z Absolutem42• W eseju Immortality (r. 1941 )  Whitehead 
omawia personalizm ';eologii chrześcijańskiej i apersonalną teorię 
buddyzmu, umieszczając własną koncepcję Boga pośrodku obu 
teorii43• Boga opisuje jako "unifikację" i "przekonywającą koor
dynację" wielu osobowości świata dynamiczno-stwćrczego. Nawet 
w tym eseju nie nazwał autor Absolutu osobą. Twierdził także, 
że "osobowe indywidualności są elementami w naturze Bożej", 
a bóstwo jest "czynnikiem w ludzkiej naturze"44• Ostatnie stwier
dzenie nawiązuje do metafizyki panteizmu. Bóg Whiteheada nie 
jest osobą: natura pierwotna Absolutu jest pozbawiona pełnej 
realności, natura skutkowa jest kosmicznym "organizmem". Na
zywanie bóstwa mądrością, miłością itp. posiada niewątpliwie 
wydźwięk personalistyczny, lecz sposób rozumienia tych atrybu-

3!1 P a r  m e n t i e r, dz. cyt., s. 501 - 504. 
40 C h r i s t i a n, dz. cyt., s. 409 - 411.  
41 Le devenir de la religion, s. 177. 
<2 Process and Reality, s. 127. 
43 Also he {Gad] is the unitication ot the multiple personalities re

ceived tram the Active World. W h i t e h e a d, Immortality, w :  T he Phi
losophy of Alfred North Whitehead, dz. cyt., s. 694. 

44 Tamże. 
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tów jest apersonalny45• Procesualno-kolektywne rozumienie na
tury Absolutu sprawia, iż trudno mówić o osobie w klasycznym 
rozumieniu tego pojęcia. 

Pozostaje do omówienia problem transcendencji Boga. Wil
liam Christian usiłuje wykazać, że omawiany myśliciel nie był 
monistą, panteistą, ani nawet panenteistą41• Przeciw tej inter
pretacji przemawiają zarówno wypowiedzi Whiteheada, jak ogól
ny profil jego metafizyki. W Process and Reality znajdujemy 
wzmiankę o transcende:ncji Absolutu, lecz jest to cecha wszyst
kich bytów aktualnych, które "przekraczają" inne jestestwa 
w procesie rozwoju47• Bóg został zinterpretowany jako rzeczy
wistość zamknięta w katE:goriach ontycznych: spełnia rolę ana
logiczną do prawa przyrody48, jest "funkcją wewnątrz świata" 
i "elementem łączności w świecie"49• Bóg nie istnieje przed stwo
rzeniami, lecz razem z nimi. W oderwaniu od świata fizycznego 
Absolut nie posiada ani konkretności, ani świadomości, jest 
.,aktualnością" pojęciowo-abstrakcyjną. Bóg i świat. w przekona
niu analizowanego myśliciela są sobie potrzebni w różnym stop
niu. Byty aktualne są elementem Bożej natury, ta zaś jest ele
mentem rozwijającego się świata. "Aktualność Boga musi więc 
być rozumiana jako wielość aktualnych komponentów w procesie 
stwarzania. Tym jest Bóg w swej funkcji królestwa niebieskiego. 
Każda aktualność świata czasowego jest przyjmowana do natury 
Bożej"50• Autor wypowiedzi jednoznacznie włącza Absolut w ra
my skończonego świata, traktując proces odwiecznego stwarzania 
jako fenomen nadrzędny wobec obu wspomnianych współelemen
tów rzeczywistości. 

Monistyczno-panteistyczny profil metafizyki Whiteheada uwy
raźniony jest w następującej wypowiedzi. "Jest prawdą zarówno 
powiedzieć, iż Bóg jest stały a świat przemijający, jak powie
dzieć, że świat jest stały a Bóg przemijający. Jest równie praw-

45 W h l t e h e a d, Ad ventures of Ideas, s. 319. 
46 C h r l s t i a n, dz. cyt., s. 403 - 409. 
47 Process and Reality, s. 102 - 106, 280 - 281. 
48 Here 'God' is that actuality in the world, in virtue of which there 

is physical 'law'. Process and Reality, s. 334. 

49 Le deventr de la religton, s. 186. 
so Process and Reality, s. 412. 
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dziwe powiedzieć, że Bóg jest jeden a świat wielością, jak to, że 
świat jest jeden a Bóg jest wielością. Jest jednakowo prawdziwe 
powiedzieć, że w porównaniu ze światem Bóg jest w najwyższym 
stopniu rzeczywisty, jak powiedzieć, że w porówn:miu z Bogiem 
świat jest w najwyższym stopniu rzeczywisty. Jest prawdą po
wiedzieć, że świat jest immanentny w Bogu, jak powiedzieć, że 
Bóg jest immanentny w świecie. Jest równie prawdziwe mówić, 
że Bóg transcenduje świat, jak i to, że świat transcenduje Boga. 
Jest jednakowo prawdziwe powiedzi<:ć, że Bóg stwc-.rza świat, jak 
powiedzieć, że świat stwarza Bogu•·u. Wypowiedź jest sensowna 
i czytelna jedynie w kontekście dynamicznego panteizmu. Whi
tehead uznawał realność Absolutu, lecz całkowicie łączył jego 
bytowość z bytowością kosmosu. Nastąpiła u niego absolutyzacja 
świata, równocześnie zaś naturalizacja Absolutu. Swiat potrze
buje "wiekuistych przedmiotów" zawartych w pojęciowej natu
rze pierwotnej Boga, oczekując także od niego nieśmiertelności. 
Równocześnie jednak Bóg potrzebuje świata : dopiero w nim 
staje się konkretny, w pełni realny oraz świadomy. 

Whitehead, uzasadniając panteistyczną wizJę rzeczywistości, 
odwoływał się do motywacji teologicznej. Chrześcijańskie dog
maty chrystologiczne interpretował jako potwierdzenie całkowi
tej immanencji Boga w świecie52, teologów szkoły aleksandryj
skiej pochwalał za akcentowanie immanencji Boga względem 
świata stworzeń53, ewangeliczne wyrażenie "królestwo niebieskie" 

wyjaśniał jako ontyczną tożsamość doczesnego świata i wiecznego 
Boga". Motywacja filozoficzna i teologiczna służyła jednemu 
celowi: uzasadnieniu panteizmu, w wyniku czego Absolut tracił 
charakter osobowo-transcendentny. 

Koncepcja Absolutu A. N. Whiteheada zawiera wiele niejas
nych sformułowań, a nawet niekonsekwencji. Bóg był określany 
jako konkretny byt aktualny, innym razem natomhst jako pod
stawa bytów konkretnych pozbawiony sam w sobie cechy kon-

51 Tamże, s. 410. Por. D. B r o w n, Freedom and Faithfulness in 
Whitehead's Gad, "Process Studies" 2 (1972), s. 137 - 148. 

52 W h i t e h e a d, Adventures of Ideas, s. 199. 
sa Tamże, s. 154 - 155. 
" Proces s and Reality, s. 412  - 413. 
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kretności55• Brak doktrynalnej konsekwencji daje się zauwazyc 
w korelacji atrybutów świadomości i wolności Boga. Autor suge
rował, iż pierwotna natura Boga pozbawiona jest świadomości, 
a równocześnie działa twórczo w sposób wolny. Byt autentycznie 
wolny nie może być nieświadomy, gdyż świadomość jest nieod
zownym warunkiem wolnego działania, tj. wyboru. Wolność nie-
świadoma nie jest wolnością. 

Immanentne trudności systemowe nasilają się przy problemie 
relacji łączących bóstwo ze światem. W Bogu rozgraniczył White
head naturę pierwotną i naturę skutkową. Pierwotna natura 
Absolutu, choć uprzednia wobec św1ata widzialnego, pozbawio
na jest pełnej aktualności. Natura skutkowa jest w pełni realna, 
ale dzięki włączeniu sitt w świat bytów aktualno-czasowych. Na
leży dodać, że fazy pierwotna i wtórna natury Bożej różnią się 
jedynie logicznie. Z powyższego wynika zasadny wniosek, że 
Absolut urealnia się i współrozwija ze światem widzialnym''. Czy 
jest to więc autentyczny Bóg: byt osobowy, transcendentny, nie
skończony? Finityzm w pojmowaniu natury bóstwa sprawia, że 
niczego ono w gruncie rzeczy nie wyjaśnia w aspekcie ontolo
gicznym. Czy jednak skończoność - materialnego świata tłuma
czy się adekwatnie przez inną skończoność - ewoluującego bóst
wa? Autor dzieła Process and Reality dostrzegł sygnalizowane tu 

55 W h i t e h e a d, Science and the ModeTn World, London 1938, s. 222. 
Por. A. P a r  m e n t i e r, dz. cyt., s. 510 - 518. 

56 Walter E. St o k  e s (A Whiteheadian Reflection on God's Relation 
to the World, w :  Process Theology. Ed. by E. H. Cousins, New York 1969, 
s. 137 - 152), amerykański jezuita, pragnie wykazać zgodność koncepcji Bo
ga Whiteheada z tomizmem. Wprowadza jednak istotną korekturę: relacją 
Boga do świata jest realna, a nie jedynie pojęciowa. Akt stwórczy nie 
ubogacił bytowo Boga, mimo to jednak jest czymś nowym i realnie róż
nym jako przejaw Jego osobowego życia. Kreacja świata to samo-ofiaro
wanie siebie stworzeniu, akt miłości nakierowany ku człowiekowi. Autor 
sądzi, że koncepcja Boga św. Tomasza z Akwinu znajdowała się pod 
wpływem filozofii starogreckiej deprecjonującej kategorię osoby na rzecz 
natury, dlatego należy ideę kreacji ubogacić elementami myśli augustyń
skiej. Abstrahując od merytorycznej zasadności postawionej tezy o realnej 
relacji Stwórcy wobec świata, należy przypomnieć, że Tomaszowa idea 
Boga różni się od filozofii Boga Whiteheada w wielu innych istotnych 
sprawach. Nie chodzi wyłącznie o profil relacji Boga wobec świata, lecz 
ich ontyczną identyfikację. 
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trudności, dlatego w zakończeniu pracy sformułował - cytowane 
wyżej - antytezy. Są one świadectwem uwikłania się w sprzecz
ności, na jakie napotyka panteizm. Whitehead , .wyjaśnia" naturę 
Absolutu poprzez uzależnienie go od widzialnego świata, co już 
w punkcie wyjścia jest wyborem fałszywej drogi rozważań. Moż
na problematyzować realność Boga, lecz absurdem jest pytać; 
komu On zawdzięcza swe istnienie? Taki "bóg" nie jest Bogiem, 
który ze swej natury j e s t istnieniem. 

Whitehead odczytał Boga jako miłość. To stwierdzenie nie 
harmonizuje jednak z systemową koncepcją Boga. Czy aperso
nalny Absolut, całkowicie włączony w krąg ewolull jącego świata, 
może być podmiotem i przedmiotem miłości? Przecież miłość jest 
atrybutem bytu osobowego. Ontyczną podstawą wiekuistej mi
łości może być jedynie byt personalny, wszechmocny i transcen
dentny. Wymienione atrybuty zakwestionował autor Process and 
Reality, zapominając, iż religijna adoracja możliwa jest tylko 
w odniesieniu do osobowo-transcendentnej Miłości. 

2. CH. HARTSHORNE I P. WEISS 

Do głośnych i szczególnie aktywnych zwolenników teologii 
procesu należy amerykański uczony, Charles Hartshorne, autor 
pracy A Natural Theology for Our Time. Klasyczną koncepcję 
Boga myśli chrześcijańskiej zakwestionował, motywując swe sta
nowisko racjami filozoficznymi, metudologicznymi i aksjologicz
nymi. 

Tradycyjna myśl chrześcijańska określa Boga jako Stwórcę 
świata. Gdyby literalnie rozumieć to stwierdzenie, to by należało 
wnioskować, że istnieje coś więcej aniżeli Bóg117• Czyż jednak 
Absolut nie jest wszystko obejmują<'ą realnością? Czyż nie wy
czerpuje swą naturą całości bytu? Jeżeli jest on pełnią bytu, to 
nic nie może istnieć niezależnie od niego i poza nim. Hartshorne 
sugestywnie ukazuje trudności eksplikacyjne związane z teorią 
kreacjonizmu, lecz jego wniosek idzie zbyt daleko. Bóg jest peł
nią bytu, lecz nie musi być bytem jedynym. Akt stwórczy nie 

57 H a r  t s h o r n e, A N aturaZ TheoZoglJ for Our Time, Salle 1967, s. 8. 
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daje więcej bytu, lecz powołuje do istnienia więcej bytów. Efek
tem kreacji jest pluralizm ontologiczny. Mało precyzyjne jest 
stwierdzenie: "Nic nie może być istnieć poza Bogiem, poza Jego 
totalną rzeczywistością"58• Chrześcijański teizm uznaje imma
nencję Boga w świecie, neguje natomiast ich ontyczną tożsamość. 
Hartshorne niewątpliwie ma na myśli drugą alternatywę, zwią
zaną z panteizmem. 

Amerykański uczony sądzi, że tradycyjna idea Boga, rozu
mianego jako byt najwyższy, prowadzi do antynomii, Stwierdze
nie to, pomijając jego bezzasadność, łączy się z uznaniem współ
istnienia cech sprzecznych w naturze Bożej. Stanowisko autora 
jest ewidentne: kwestionuje filozoficzną zasadność idei bóstwa 
jako bytu koniecznego i niezmiennego59• U podstaw tej negacji 
tkwi również motywacja aksjologiczna. Hartshorne tradycyjną 
ideę Boga odczytał jako "transcendentnego snoba albo transcen
dentnego tyrana, ignorującego stworzenia albo też redukującego 
je do roli lalek"60• Teizm obciążony został mankamentami deizmu 
i okazjonalizmu, co odbiega od obiektywnej prawdy historycznej. 
Wszechmoc i transcendencja nie kolidują bynajmniej z miłością, 
dlatego nie wykluczają się one w naturze Bożej. 

Awersja wobec idei transcendentno-osobowego Boga łączy się 
u amerykańskiego myśliciela z pozytywną oceną religii oriental
no-panteizujących61. Szczególnie ciepło mówi o buddyzmie, w któ
rym widzi negację statyczno-substancjalnego obrazu świata, ale 
nie negację teizmu. Hinduizm i buddyzm nie mówią również, 
sugeruje Hartshorne, o zaniku ludzk tego "ja" w bóstwie. Nie bę
dzie to wprawdzie indywidualne istnienie człowieka, tym nie
mniej nie nastąpi całkowity zanik ludzkiej egzystencji. 

Hartshorne nie ograniczył się oczywiście do krytycznej oceny 
klasycznej koncepcji Boga chrześcijaństwa. Jego własna próba 
charakterystyki bóstwa nawiązuje wyraźnie do panteizmu, mówi 
bowiem o jego autokreacji. Bóg tworzy świat i samego siebie, 
z kolei zaś świat widzialny współtworzy jego samego. "My -

ss Tamże, s. 12. 
59 Tamże, s. 128 - 129. 
so Tamże, s. 137. 
ot Tamże, s. 22, 110 - 111. 
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pisze autor - jesteśmy nie tylko współtwórcami świata łącznie 
z Bogiem, lecz ostatecz.nie współtwórcami - z Nim - Jego sa
mego"62. Ontologiczna zależność jest więc dwukierunkowa: od 
Absolutu do świata, oraz od świata ku Absolutowi. Bóg potrze
buje świata, choć nie świata konkretnie określonegd1• W takiej 
interpretacji idea kreacji z nicości, rozumiana jako wolny akt 
Stwórcy, została świadomie odrzucona. 

Panteizująca "teologia procesu'', akceptowana przez amery
kańskiego autora, determinowała finityzm w pojmowaniu Abso
lutu. Bóg, ontologicznie uzależniony od świata, nie może być by
tem wyłącznie doskonałym i koniecznym. Bóg jest posiadaczem 
cech opozycyjnych wobec siebie: konieczności i przygodności, nie
skończoności i skończoności, wiekuistości i czasu64• Jest więc by
tem absolutnym i zarazem relatywnym, doskonałym i niedosko
nałym. Zmienność jest atrybutem Bożej natury, chociaż możliwa 
jest jedynie zmiana b�dąca rozwojem. "Bóg może jedynie wzras
tać"65. Ustawicznie transcenduje On f:oiebie i wszystko inne. Skoro 
Absolut w swym trwaniu podlega kategorii czasu, to posiada 
swoją przeszłość i przy8złość86• Chociaż nie posiada swego począt
ku i końca, to życie Boże charakteryzuje zmienność i rozwój. 

Fanteizm kwestionuje nieuchronnie osobowość i transcenden
cję Boga. Oba te atrybuty interpretował Ch. Hartshorne w swo
isty sposób. Boga określał jako "całość świata"", w wyniku czego 
Jego indywidualna bytowość została dialektycznie powiązana 
z kosmiczną uniwersalnością. Bóg jest "nieporównywalnym in
dywiduum", lecz mimo to jest ,,absolutnie kosmicznym czyli uni
wersalnym w swych uzdolnieniach, współdziałającym ze wszyst
kimi innymi bytami"68• Autor, wyjaśniając powiązanie jednost
kowości z uniwersalnością, nawiązywał do Hegla i Whiteheada. 
Od ostatniego zapożyczył terminologię, określając Absolut jako 
"byt aktualny" powiązany i do pewnego stopnia uzależniony od 

62 Tamże, s. 1 13. 
63 God requires a world, but not the world. Tamże, s. 64. 
6ł Tamże, s. 36, 51, 128. 
ss Tamże, s. 127. 
sc Tamże, s. 127 - 128. 
67 Tamże, s. 6. 
•s Tamże, s. 136. 
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świata. W ten sposób transcendencj:1 Boga została w istotny spo
sób pomniejszona czy wręcz podważona . Również osobowość Boga 
była reinterpretowana jako "społeczność" bytów aktualnych". 
Fanteizm kolidował z koncepcją Absolutu jako bytu indywidual
noosobowego, odrębnego i transcendentnego wobec świata stwo
rzeń. 

Koncepcja Boga, jaką przedstawił Charles Hartshorne, jest 
kontynuacją metafizyki Whiteheada. Trudno mówić o istotnie 
oryginalnych elementach u amerykańskiego autcra, czołowego 
rzecznika "teologii procesu". Trudności doktrynalno-filozoficzne, 
sygnalizowane w odniesieniu do teorii Boga Whiteheada, odnoszą 
się również do teologii Ch. Hartshorna. 

W literaturze, poświęconej filozofii i teologii procesu, pomija 
się zwykle P. Weissa70• Nie jest to słuszne, ponieważ jego idea 
Absolutu posiada wiele wspólnego ze wspomnianym nurtem. 
Amerykański filozof, Paul Weiss, wykładał w Harvardzie, Yale 
i Katolickim Uniwersytecie w Waszyngtonie. Problematyę bóstwa 
omawia głównie w dziełach: The God we seek (1964), Modes oj 
Being (1 968). 

Koncepcja Boga Weissa jest zrozumiała w kontekście jego filo
zofii bytu. Wyróżnił cztery formy ("sposoby") bytu: aktualność, 
idealność, istnienie, Bóg. Termin "sposób" (łac. modus, ang. mode) 
w języku filozoficznym oznacza najczęściej substancjalną lub 
akcydentalną modyfikację podmiotu11• R. Descartes i B. Spinoza 
pojęcie sposobu przeciwstawiali pojęciu atrybutu: atrybut jest 
czymś trwałym w substancji, natomiast sposób jest cechą różni
cującą i zmienną. Weiss, mówiąc o czterech "sposobach bytu", 
wprowadził nowe znaczenie terminu modus entis. Chodziło mu 
prawdopodobnie o podstawowe kategorie bytu�•. Arystotelesow-

69 H a r t s h o r n e, Persona l Identity from A to Z, "Process Studies" 

2 {1972), s. 209 - 215. Z panteistyczną koncepcją osobowości polemizuje 
P. A. B e r  t o c c i, Hartshorne on Persona! Identity: a Personalistic Cri
tique, tamże, s. 216 - 221. 

7° Ch. H a r t s h o r n e, T he Development of Process Philosophy, w :  Prv
cess Theology, Ed. by E. H. Cousins, New York 1971, s. 47 - 64. 

71 P. F o u l q u i e, Dictionnaire de la langue philosophique, Paris 1962, 
s. 446. 

72 P. W e i s s, Modes of Being, Carbonale 1968, s. 86 - 94. 
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ski schemat dziesięciu kategorii ontycznych sprowadził faktycznie 
do jednej kategorii rzeczywistości - bytu (istnienia). Równo
cześnie jednak sądził, że byt posiada cztery istotne "tereny dzia
łania"; mianowicie występuje jako: aktualność, idealność, istniP.
nie i Bóg. W interpretacji autora amerykańskiego nie były to de
terminacje podmiotu, ale podstawowe i niesprowadzalne do sie
bie kategorie bytu. Same terminy nie są nowe, lecz nowe jest ich 
rozumienie. Pierwszą z tych kategorii jest "aktualność'm. Aktual
ności to byty skończone, istniejące w wymiarach czasu i prze
strzeni, np. człowiek. Druga kategoria, "idealność", obejmuje 
głównie sferę dobra i możliwościn. P&.rtykularyzacją idealności 
są prawa i obowiązki etyczne. "Istnienie" to trzecia kategoria 
ontyczna, zinterpretowana przez Weissa w duchu esencjalno
-szkotystyczno-hegeliańskim jako modalność bytu75• 

Ostatnim "sposobem bytu" jest Bóg, włączony w schemat 
czterech kategorii wzajemnie uzależnionych. Aktualność nadaje 
czynnikowi idealnemu wielość uzewnętrznień, istnienie profil 
kosmicznorealny, Bóg czyni idee zasadą doskonalenia. Idealność 
sprawia, że pozostałe kategorie bytowe stają się przedmiotem 
godnym pożądania76• 

Idea Boga jest zwornikiem w metafizycznym systemie P. Weis
sa, lecz mimo to nie została przedstawiona w sposób klarowny 
ani jednoznaczny. Dlatego można j:ą odczytać zarówno w duchu 
teizmu chrześcijańskiego jak panteizmu. Autor nie sformułował 
definicji Boga, zadowalając się cząstkowymi opisami Jego natu
ry. Za interpretacją teistyczną przemawia uwaga, że Bóg jest 
różny od tego wszystkiego, co wskazuje i świadczy o Nim77 
Różny jest od pozostałych kategorii ontycznych, dlatego nie za
wiera ich braków. Absolut to nie coincidentia oppositorum w ro
zumieniu Kuzańczyka (+1464), lecz rzeczywistość przerastająca 
granice ludzkiego języka78, 

73 Tamże, s. 178 - 184. 
7< Tamże, s. 105 - 184. 
76 Tamże, s. 185 - 276. 
76 Tamże, s. 178 - 184. 
77 Tamże, s. 306. 
7a Tamże, s. 335. 
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Fanteistyczna interpretacja koncepcji Absolutu rówmez znaj
duje zasadne podstawy w wypowiedziach amerykańskiego uczo
nego. Opisuje on Boga poprzez enumerację Jego atrybutów. 
Początkowo stwierdza, że jest bytem jednostkowym ale nie przy
godnym; doskonałym, ale nie w sensie czystej możliwości; jest 
realny i prosty - mimo posiadanego istnienia; nie Jest realnością 
związaną z kategoriami czasu i przestrzeni. Taka idea bóstwa jest 
zgodna z klasycznym teizmem chrześcijańskim, lecz niepokojące 
jest dalsze stwierdzenie autora: "Byt Boga jest różny od Jego 
aktualnej indywidualności, idealnej istoty i witalnego istnienia. 
Jego byt jest połączeniem tych wszystkich [elementów] , ich jed
nością. Bóg jest absolutny w zasięgu rozumialności, lecz ograni
czony w doskonałości, gdyż nie ma realności posiadanej przez 
inne kategorie. Jest skończony, gdyż istnieją inne kategorie; we
wnętrznie jest nieskończony i zdolny do objęcia wszystkiego"79• 
Wypowieciż jest potwierdzeniem odejścia od klasycznej idei 
bóstwa na rzecz finityzmu, dlatego mówi się o jego skończoności 
i ograniczoności. Autor zdaje się rozróżniać pomiędzy i d e ą Boga 
a faktyczną realizacją tej idei, ta ostatnia jest uzależniona od 
trzech pozostałych kategorii ontycznych. Być może, że jest to 
echo poglądów A. N. Whiteheada, który rozróżnił w Bogu dwie 
natury: pierwotną - idealną oraz skutkową - realną. 

W interpretacji Weissa, Bóg jest bytem jednostkowo-substan
cjalnym. Do Jego atrybutów należą między innymi: wszechmoc, 
wszechwiedza i opatrzność88• Przymioty te ->ą typowe dla chrze
ścijańskiego teizmu, lecz sposób ich rozumienia istotnie odbiega 
od klasycznego ujęcia. Bóg jest wszechwiedzący, lecz nie poznaje 
idei absurdalnych czy też przyszłości w jej konkretnej realizacji. 
Absolut jest wszechmocny, lecz mimo to potrzebuje bytów aktu
alnych; jest bytem najdoskonalszym, ale równocześnie uzależnio
nym od pozostałych kategorii ontycznych81• Bóg J>Otrzebuje by
tów aktualnych, idealności oraz istnienia , gdyż dzięki nim 
realizuje się Jego wszechobecność i opatrzność61• Wprawdzie 

79 Tamże, s. 331. 
so Tamże, s. 343 - 346. 
n Tamże, s. 349 - 350. 
a2 Tamże, s. 351 nn. 
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u Weissa nie ma tezy o autokreacji bóstwa, lecz można odnaleźć 
zbliżone wyrażenia: samo-wyrażanie, reprodukcja siebie itp.�3 
Atrybutem Absolutu jest także miłość, której potwierdzeniem 
i uzewnętrznieniem jest miłość ludzi wobec siebie8'. Charakte
rystyczne, iż amerykań5ki uczony w dziele Modes of Being po

mija milczeniem dwa istotne atrybuty Boże: osobowość i trans
cendencję. Fakt ten również przemawia za panteistyczną inter
pretacją jego idei Boga. 

Koncepcja Absolutu P. Weissa jest zbliżona do teologii pro
cesu. Zwłaszcza wpływ Whiteheada był wyraźny i decydujący. 
Już samo zaszeregowanie Boga do jednej z kategorii ontologicz
nych jest kontrowersyjne, ponieważ autentyczny Bóg nie może 
mieścić się w żadnej kategorii ani żadnym schemacie. Amery
kański filozof skłania się ku finityzmowi w pojmowaniu natury 
Bożej, pisząc: "Bóg, jako jeden ze sposobów bytu, jest w sposób 
nieuchronny ograniczony przez inne kategorie bytu, których 
także potrzebuje. Posiada on właściwości i moc, których one nie 
mają. Lecz jest również prawdą, że inne kategorie bytu posia
dają właściwości i moc, których Bóg nie ma"85• PowyżEza charak
terystyka bóstwa nosi piętno panteistyczne. Absolut został włą
czony w niekończący się rozwój świata, a nawet uzależniony od 
niego. Taka koncepcja jest obca chrzetcijańskiej myśli, zarówno 
patrystycznej jak tomistycznej, utożsamiającej Boga z autono
micznym bytem. Paul Weiss interesująco analizuje wiele pro
blemów z zakresu filozofii Boga, lecz jego "!·ozwiązania" często 
implikują panteizm. 
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ZAKOŃCZENIE 

W refleksjach końcowych poruszonych zostanie kilka spraw: 
zagadnienie typologii dotychczasowych koncepcji Boga, konse
kwencje pluralizmu w zakresie teologii naturalnej, charaktery
styka ekstremalnych stanowisk w tym przedmiocie oraz walor 
teizmu klasycznego. 

Klasyfikacje koncepcji bóstwa są zróżnicowane w zależności 
od przedmiotu badań i zastosowanych kryteriów, dlatego inne 
częściowo są na terenie religiologii, teologii, filozofii itd. Nie 
interesuje nas aktualnie klasyfikacja form religii, tzn. religii 
prymitywnych i wyż3zych, politeistycznych i monoteistycznych, 
plemiennych, narodowych i ogólnoświatowych, religii Wschodu 
i Zachodu1• Zbliżona jest płaszczyzna teologiczno-konfesyjna, 
gdzie wyróżnia się religie chrześcijańskie i niechrześcijańskie2• 
Pierwsze z nich obejmują katolicyzm, prawosławie i wspólnoty 
protestanckie. Religie niechrześcijańskie to różnego typu religi� 
przedchrześcijańskie (m.in. słowiańskie i germańskie), współczes
ne religie ludów stojących na niskim stopniu cywilizacji, religi� 
orientalne i neoorientalne itd. 

Ostatnio mówi się o "modelach" przedstawiania Boga3• 
W myśli filozoficzno-teologicznej chrześcijaństwa wyróżnia się 
następujące modele: spekulatywno-tradycyjny, ' egzystencjalno
-personalistyczny, historyczno-eschatologiczny, panteistyczno-in-

t J. K e l l e r, Religia, w :  Zarys dziejów religii, Warszawa 1963, 
s. 22 - 26. Klasyfikacja autora jest niepełna i powiązana z marksistowsk'l 
redukcjonistyczną interpretacją fenomenu religii. 

2 M. G o g a c z, Ważniejsze aktualne koncepcje' Boga, w :  Logos i ethos. 
Rozprawy filozoficzne, Kraków 1971, s. 129 - 170. Autor najpierw stosuj� 
kryterium wyznaniowe, a następnie dopiero kryterium filozoficzne w swej 
typologii.  

3 W. H r y n i e w i c z, Modele przedstawiania Boga w teologii wspól

czesnej, w :  Aby poznać Boga i człowieka. Cz. I. O Bogu dziś, Warsza
wa 1974, s. 183 - 204. 
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karnacyjny, apofatyczr..o-mistyczny i model oparty na analizie 
lingwistycznej .  Taki schemat łączy elementy filozoficzne z teolo
gicznymi, wykracza więc poza filozofię Boga. Nie mówi się 
w nim o idei czy koncepcji Boga, lecz jedynie o modelu. Jest to 
wyraźna subiektywizacja i relatywizacja wiedzy o Bogu, prze
suwająca punkt ciężkości z przedmiotu poznania - Absolutu na 
poznający podmiot - człowieka. Powyższa klasyfikacja jest 
związana z nurtem filozofii lingwistycznej, pomniejszającym 
funkcję poznawczą języka religijnego na rzecz funkcji pozapo
znawczych (emotywnej, autoimplikatywnej itp.). 

Filozofia Boga obejmuje dwa zasadnicze problemy: poznawal
ność istnienia Absolutu oraz jego natury. Argumentacja za istnie
niem Boga jest różnorodna: ontologiczna, antropologiczna, aksjo
logiczna, intuicyjno-irracjonalna i hermeneutyczno-eksplikacyj
na4. W innym aspekcie można mówić o argumentacji apriorycz
no-redukcyjnej i aposterioryczno-redukcyjnej. Pomijamy zagad
nienie klasyfikacji uzasadnień realności Absolutu, gdyż przedmio
tem pracy była problematyka natury Bożej. 

Bogactwo koncepcji Boga uniemożliwia jednolitą ich klasy
fikację, dlatego z konieczności ograniczymy się do fragmenta
ryczno-aspektowych. Kryteria podziału są różnorodne: ontologicz
ne, epistemologiczne i metodologiczne. Kilka pierwszych niżej 
wymienionych typologii uwzględnia kryteria ontologiczne. 

Fundamentalną klasyfikacją jest rozgraniczenie teizmu, 
deizmu i panteizmu. Pomijamy religie "ateistyczne", w których 
brak wyraźnej idei bóstwa, gdyż właśnie koncepcja Boga jest 
podstawą rozważań. Praca omawiała różne formy teizmu kla
sycznego związanego z chrześcijaństwem, pomijała natomiast 
teizm pozachrześcijański: judaizmu i muzułmanizmu. Można 
prawdopodobnie mówić o przedchrześcijańskiej formie teizmu 
w myśli starogreckiej, zwłaszcza u Arystotelesa. Deizm kwestio
nuje ideę Bożej opatrzności, stanowisko typowe dla epoki Oświe
cenia5. Panteizm uznaje substancjalno-ontyczną jedność bóstwa 
i świata, co nieuchronnie prowadzi do depersonalizacji i desa-

' S. K o w a l c z y  k, Drogi ku Bogu, Wrocław 1983, s. 26 - 31. 
5 S. K o w a  l c z y  k, Deizm, w: Encyklopedia katolicka, Lublin 1979, 

t. III, k. 1 104 - 1106. 
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kralizacji Absolutu a równocześnie deifikacji natury•. Fanteizm 
posiada wielu przedstawicieli w czasach nowożytnych i współ
czesnych, należy do nich m.in. Spinoza i Hegd. 

Ontologiczne kryterium pozwala rozgraniczyć dwie zasadni
cze różne wizje rzeczywistości: pluralistyczną i monistyczną. 
Odmianą pluralizmu jest dualizm, uznający odmienność natur 
Bożej i bytów widzialnych. Bóg i stworzenia to byty różne tak 
jakościowo jak ilościowo. Monistyczne koncepcje bóstwa, w miej
sce teorii kreacji świata, mówią o jego emanacji, ewolucji, trans
formacji itp. Teizm klasyczny jest związany z dualizmem, pan
teizm z monizmem. 

Mając na uwadze atrybut osobowości, można wyróżnić perso
nalne i apersonalne koncepcje Boga. Przeważająca większość 
omówionych nurtów filozoficznych uznaje personalny profil 
Absolutu, w tym także teizm klasyczny. U Spinozy występuje 
idea Boga apersonalnego, Hegel osobowość bóstwa rozumie 
w sensie kolektywnym, teologia procesu i Tillich przyjmują ideę 
Absolutu suprapersonalnego. 

Jedne nurty filozoficzne stwierdzają niezmienność Bożej na
tury, inne natomiast kategorię zmiany odnoszą również do Boga. 
Chrześcijański teizm mówi o wewnętrznym życiu Boga, dlatego 
nie jest to statyczne ujęcie bóstwa. Skoro jednak jest ono Aktem 
Czystym, to można i należy mówić o jego niezmienności. Fan
teizm heglowski proponuje ewolucyjno-procesualną koncepcję 
Absolutu, samostwarzającego się za pośrednictwem natury i ludz
kiego ducha. Również teologia procesu jednoznacznie akceptuje 
ewolucyjność czynnika boskiego. Wyróżnienie powyższe zwykle 
łączy się z teoriami infinityzmu lub finityzmu w pojmowaniu 
Bożej natury. Nieskończoność Boga uznaje chrześcijaństwo, 
w pewnym stopniu także Platon i Plotyn. Nurt punteizmu zwy
kle łączy się z uznaniem elementu (czy aspektu) skończoności 
w naturze Bożej, dlatego mówi się o skończonej mocy sprawczej 
czy ograniczonej wiedzy. Finityzm pojawia się także u niektó
rych teistów, np. J. St. Milla. 

Teizm klasyczny nie jest nurtem jednolitym, dlatego można 
w jego łonie wyróżniać wiele koncepcji Boga. Uwzględniając 

e S. K o w a l c z y  k, Odkrywanie Boga, Sandomierz 1981, s. 45 - 61. 



458 WIEKI O BOGU 

punkt wyJSCla teodycei, można mow1c o ontologicznych i antro
pologicznych formach teizmu. Tomizm patrzy na Boga poprzez 
pryzmat koncepcji bytu, augustynizm natomiast w1ąze się 
z antropologiczną drogą ku Bogu. W obu nurtach odmienna jest 
optyka: w pierwszym charakteryzuje się Boga przy użyciu ter
minologii ogólnoontologicznej (Byt Konieczny, Pierwsza Przy
czyna itp.), w drugim zaś terminologii związanej ze światem 
ludzkiej osoby (Dobro, Miłość). Ontclogiczne kryterium pozwala 
jeszcze rozgraniczyć esencjalne i egzystencjalne koncepcje Boga7• 
Pierwsze z nich uwypuklają treściowe aspekty natury Bożej: 
niezmienność, nieskończoność, myśl, dobro itd. Egzystencjalna 
koncepcja Absolutu została rozwinięta najbardziej konsekwent
nie przez św. Tomasza z Akwinu, widzącego w Bogu Esse sub
sistens. Akt istnienia jest naturą Boga, wyznaczając profil Jego 
bytu i działań. Bóg jest istnieniem, dlatego jest Stwórcą każdego 
bytu. 

Powyższe typologie koncepcji Absolutu miały za podstawę 
kryteria ontologiczne. Możliwe są również do zastosowania kry
teria gnozeologiczno-metodologiczne, w oparciu o które można 
mówić o następujących teoriach bóstw: racjonalnych i irracjo
nalnych, idealistycznych i realistycznych, racjonalistycznych 
i empiryzujących, spekulatywnych i egzystencjalnych, związa
nych ze sceptycyzmem i uznających względną pewność naszej 
wiedzy o Bogu. Idealistyczno-aprioryczny profil posiada heglow
ska teoria ducha absolutnego, szeroko pojmowany realizm jest 
przesłanką teizmu chrześcijańskiego. Teizm klasyczny uznaje 
możliwość racjonalnej wiedzy o Bogu, kwestionuje natomiast 
racjonalizację teologii czy też próbę jej empiryzacji. Chrześci
jaństwo traktuje teizm jako pewnik filozoficzny, odcinając się 
od probabilistyczno-hipotetycznego nurtu teistycznego. 

Klasycy myśli chrześcijańskiej, św. Augustyn i św. Tomasz, 
wyróżnili trzy języki teologicznego opisu natury Bożej. Jest to 
mianowicie teologia negatywna, pozytywna i eminencjalna8• 
Poszczególne typy teologii są preferowane w określonych nur
tach, np. teologia apofatyczno-mistyczna przez św. Bonawenturę. 

7 M. G o g a c z, dz. cyt., s. 146 - 154. 
8 S. K o w a  l c z y  k, Filozofia Boga, Lublin 1980, s. 267 - 275. 
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Tomaszowa filozofia Bega łączy się nierozerwalnie z teorią ana
logii, uznaną za naukowy środek opisu Bożej natury. Współcześ
nie deprecjonuje się często analogię, odwołując się do pomocy 
innych elementów słownego przekazu: mitu, metafory, szyfru, 
symbolu, znaku itp. 

Koncepcję Boga można jeszcze ujmować w sposób spekula
tywny oraz egzystencjalny». Pierwszy sposób jest charaktery
styczny dla tradycyjnych ujęć tomistycznych, gdzie ograniczano 
się zwykle do omówienia tzw. metafizycznej istoty Boga. Współ
cześnie dowartościowuje się egzystencjalną rolę idei Absolutu, 
ujmując go w relacji do człowieka. Egzystencjalno-funkcjonalny 
wymiar teizmu jest niezmiernie ważny w życiu człowieka, do
szukującego się trwałych podstaw sensu życia. 

Pluralizm idei Boga jest faktem skłaniającym do refleksji. 
Przede wszystkim świadczy on o niegasnącej żywotności proble
matyki transcendentnego Sacrum, którym dziś interesują się 
ludzie w równej mierze jak dawniej. Teologia "śmierci Boga'' 
była zjawiskiem przejściowym, wyrosłym w kontekście deka
denckich form życia umysłowego niektórych krajów obszaru 
atlantyckiego. Alternatywa teoretycznego ateizmu, choć realna 
w wielu kręgach, nie stanowi decydującego klimatu we współ
czesnym świecie. 

Wielość i różnorodność koncepcji Absolutu jest zrozumiała, 
stanowiąc efekt odmienności wielu czynników: kultur, typów 
filozofii, stosowanych języków, wyznawanej religii itp. Poszcze
gólni myśliciele opisywali naturę Bożą przy użyciu różnych 
środków i języków: bytu, osoby, wartości, relacji, wiary itp10• 
Nie jest zasadną rzeczą dezawuować apriorycznie i globalnie 
jakikolwiek nurt, gloryfikować zaś inny. Prawda o Bogu jest tak 
złożona, że żaden typ filozofii - jako twór człowieka - nie może 
przypisywać sobie monopolu wyłączności na prawdę. 

Czy istnieje analogiczna jedność prawdy o Bogu w pluraliz
mie nurtów teodycealnych? Pytanie można sformułować bardziej 
ogólnie: czy zachodzi kumulowanie się prawdy na terenie filo-

9 M. J a  w o r s k i, Idea Boga a współczesny ateizm, w :  Aby poznać 
Boga i człowieka, t. I. O Bogu dziś, s. 122 nn. 

to J. M a c q u a r  i e, God-Talk, New York 1967, s. 79 - 101. 
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zofii? Poglądy w tej sprawie są zróżnicowane, w zależności m.in. 
od koncepcji filozofii. Neopozytywiści, fenomenologowie w pew
nej mierze zwolennicy filozofii klasycznej dają odpowiedź twier
dzącą. Niewątpliwie można stwierdzić w dziejach filozofii wy
raźną cykliczność problemów, trendów filozoficznych (np. powią
zanie idealizmu z racjonalizmem i często empiryzmem), a nawet 
rozwiązań11• Historia nigdy się nie kończy, dlatego teraźniejszość 
jest zarodkiem przyszłości. Problemy podejmowane w filozofii 
nie są w pełni wyjaśnialne, stąd też nieustanne kontinuum na
rastania naszej wiedzy o Bogu. Różnorodność stanowisk w tej 
sprawie nie wyklucza relatywnego kumulowania się ludzkich 
doświadczeń. Teizm, występujący w tak wielu odmianach, jest 
ubogacany przez poszczególne nurty. Ontologiczne koncepcje 
Boga są dopełniane poprzez koncepcje antropologiczne i aksjo
logiczne. Byt Konieczny ukazuje się wówczas jako Osoba, nośnik 
prawdy i miłości12• Kiedyś świat natury był "zwierciadłem" Boga, 
dziś tę funkcję pełni człowiek. On transcenduje świat rzeczy, 
kierując się "poza" i "ponad" niego ku absolutnej •Jsobie. Antro
pologiczna (ale nie antropomorfizująca) koncepcja Boga nie od
chodzi od analogia entis, lecz aplikuje ją do sfery osobowo-du
chowych bytów. 

Progres w dziejach filozofii dokonuje się dzięki intuicji kon
templatywno-odkrywczej wybitnych myślicieli. Stąd używa się 
wyrażenia "wielki filozof", określając tym mianem indywidual
ności znajdujące się na filozoficznych i światopoglądowych anty
podach. Każdy wielki filozof "ma rację" w sensie egzystencjal
nym, prezentując sugestywnie swoje widzenie rzeczywistości 
i uczulając na nowe jego aspekty13• Jego wkład w dzieje myśli 
jest odtąd wykorzystywany, mimo iż szczegółowe poglądy mogą 
być kwestionowane. 

11 Por. J. C o 1 1  i n s, Crossroads in Philosophy, Chicago 1969, s. 268 - 279. 
12 H. Urs von B a l t h a s a r, The God Question and Modern 1\tlan, 

New York 1967, s. 70 - 74, 114 - 120, 142 - 143 ; S. K o w a l c z y k, Drogi ku 
Bogu, s. 42 - 44. 

13 Por. J. K o ł a k o w s k i, "Wielki filozof" ;ako kategoria historyczna, 
w :  Fragmenty Filozoficzne. Księga Pamiątkowa ku czci T. Kotarbińskie
go, Warszawa 1967, s. 567 - 576. 
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Pluralizm filozoficznych stanowisk w pojmowaniu Absolutu. 
posiada niewątpliwie swoje niebezpieczeństwo, między innymi 
perspektywę relatywizmu. Zasadniczo jednak różnorodność sta
nowisk może być czynnikiem stymulującym osobiste myślenie, 
wówczas prowadzi do pogłębienia prawdy o Bogu. Gotowość dia
logu winna charakteryzować przedstawicieli wszystkich nurtów 
teizmu, co nie jest równoznaczne z konkordyzmem czy zgoła 
filozoficznym irenizmem. Wspólne szukanie prawdy nie może 
oznaczać zdrady prawdy czy choćby "ekumenicznego" zacierania 
jej granic. Znajomość historii filozofii jest niezbędna w teologii , 
naturalnej, skłania b!lwiem do krytycznego prześledzenia wła-1 

snego stanowiska. Nie wystarcza posiadane poglądy zestawić 
z innymi, lecz poprzez nie należy poszukiwać pełniejszej prawdy. 
Oczywiście nie wszystkie koncepcje Boga są wzajemnie spójne, 
niezbędne jest więc opowiedzenie się za jedną z nich czy zespo
łem sobie pokrewnych. 

Każda koncepcja Absolutu ma określone uwarunkowania : 
osobiste doświadczenia, założenia ontologiczne, epistemologiczne, 
metodologiczne itp. Idea jest więc zrozumiała jedynie w kon
tekście systemowym. Równocześnie jednak rozwiązanie proble
mu Boga rzutuje w istotny sposób na rozumienie innych pro
blemów: człowieka, wolności, religii, sensu życia, miłości itd. 
Sprzężenie jest więc zwrotne. Idea Boga oddziałuje nawet na 
ludzi formalnie podważających Jego realność, skłaniając ich do 
specyficznego rozumienia np. humanizmu czy wolności. Historia 
idei Boga nie może być więc obojętna dla żadnego człowieka. 

Filozofia Boga wielu myślicieli, mimo trafnych i nawet twór
czych elementów, posiada charakter ekstremalny. Częstym man
kamentem jest fenomenalizm, agnostycyzm, funkcjonalizm, fini
tyzm, panteizm i naturalizm. 

Agnostycyzm występuje w wielu odmianach: idealistycznej 
u Kanta, empirycznej u Hume'a i egzystencjalnej u Heideggera. 
Ich wspólnym mianownikiem jest podważenie ontologicznego 
i epistemologicznego waloru zasady przyczynowości, w wyniku 
czego problem Boga wyłącza się ze sfery poznania racjonalnego14• 

14 S. K o w a l c z y  k, Drogi ku Bogu, s. 307 - 313. 
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Zasada przyczynowości jest intelektualnym "pomostem" łączą
cym rozumne stworzenie z Bogiem, dlatego jej zakwestionowanie 
spycha teizm na bezdroża fideizmu, sceptycyzmu czy irracjona
lizmu. Człowiek, jako ens cogitans, pragnie genetycznie wyjaśnić 
całą rzeczywistość. Filozofia Boga idzie po tej linii, poszukując 
ostatecznych uzasadnień bytu. Agnostycyzm Heideggera wyni
kał z jego fenomenologii, pojmowanej jako deskryptywne i akau
zalne studium intencjonalnych struktur ludzkiej świadomości 
łączących człowieka ze światem zewnętrznym. W takiej koncep
cji filozoficznego poznania nastąpiło metodologiczne wyłączenie 
problematyki Boga. 

Mankamentem wielu koncepcji Absolutu jest instrumentalne 
oraz funkcjonalne traktowanie kategorii "Bóg"15• Jest to zjawisko 
charakterystyczne zwłaszcza dla panteizmu, chociaż nie tylko 
tam występuje. Panteiści, zapoznając transcendentny wymiar 
Boga, włączają Go bez reszty w widzialną rzeczywistość. Typo
wym przykładem jest Whitehead, dla którego bóstwo to nie 
Stwórca ale "współtowarzysz" partycypujący w trudzie przemian 
progresywnych kosmosu. Bóg został ujęty wyłącznie w relacji 
do widzialnego wszechświata, poza którym "istnieje" Bóg wy
łącznie jako rezerwuar potencjalności. Funkcjonalizm pojawia 
się także poza panteizmem, m.in. jest efektem racjonalizmu. 
Kantowskie ujęcie Boga jest funkcjonalne, akcentuje bowiem 
wtórną rolę Sędziego egzekwującego wyrównanie rachunków 
między dobrem i złem. Funkcjonalne ujmowanie roli Absolutu 
jest jego ontyczną degradacją, redukcją do wymiaru szeroko 
rozumianej natury. Jest to desakralizacja i deabsolutyzacja Boga . 

Błąd ekstremalizmu w rozumieniu Bożej natury jest ewiden
tny w różnych odmianach panteizmu. Jest to także funkcjonalno
-utylitarne pojmowanie Boga, traktowanego jako środek przy wy
jaśnianiu mechanizmu działania świata. Panteizm, mówiąc usta
wicznie o Bogu, niczego w zasadzie nie wyjaśnia". Jeżeli bowiem 
Bogiem jest uniwersum podlegające progresywnej ewolucji, to 
wówczas równie dobrze można uznać istnienie kosmosu jako je
dynej rzeczywistości. Panteizm łączy się nieodwołalnie z fini-

ts J. C o 1 1  i n s, God in Modern Philosophy, Chicago 1959, s. 378 - 3B2. 
!G S. K o w a  l c z y  k, Odkrywanie Boga, Sandomierz 1981, s. 57 - 62. 
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tyzmem, przyjmującym istnienie skończonego "oblicza" w naturze 
bóstwa. Otóż jedna skończoność nie tłumaczy innej skończoności. 
Tylko nieskończony ontycznie Absolut zdolny jest wyjaśnić "cud 
bytu". Fodważenie ontologiczno-kreacyjnej funkcji Boga stawia 
pod znakiem zapytania Jego potrzebę. Nic więc dziwnego, że pan
teizm heglowski przerodził się w naturalistyczną religię człowieka 
Feuerbacha i marksowski ateizm. 

Fanteistyczna wizja bóstwa jest zwykle związana z uznaniem 
sprzeczności jako naczelnego prawa bytu. Kategorię sprzeczności 
odnosi się również do Boga, w którego naturze uznaje się współ
istnienie cech sprzecznych: aktu i możności, materii i ducha, skoń
czoności i nieskończoności, wolności i konieczności, pierwotności 
i pochodności itp. Istnienie ontycznych sprzeczności przyjmował 
wyraźnie Hegel, Whitehead mówił o "dwubiegunowości". Ostatni 
termin faktycznie odpowiada znaczeniowo pierwszemu w moni
stycznym systemie Whiteheada. Jeśli natura Boża jest siedliskiem 
wykluczających się wzajemnie atrybutów, to przestaje ona być 
czytelna i sensowna. Sprzeczność niczego nie wyjaśnia, podobnie 
jak kategoria absurdu. Fanteistyczna eksplikacja świata jest uwi
kłaniem się w absurd. 

Agnostycyzm i panteizm to powa7.ne zagrożenia filozofii Boga. 
Łączą się one najczęściej z naturalizmem, finityzmem i funkcjo
nalizmem w pojmowaniu Bożej natury. Klasyczna filozofia rów
nież posiada swoje niebezpieczeństwa, m.in. nadmierny spekulaty
wizm i abstrakcyjność w rozwiązywaniu problemu Boga. Dziś czę
stym błędem jest także mieszanie języków i metod na terenie 
filozofii, np. jej socjologizacja, psychologizacja czy empiryzacja. 
Dotyczy to także kategorii "Bóg", pcsiadającej pro:!'il interdyscy-· 
plinarny a mimo to wymagającej rzetelności metodologicznej. 
Błędne koncepcje Boga kulminują się często w fenomenie ate
izmu. Zdeformowane pojęcie bóstwa podważa wiarę w jego 
realność. 

Wszelkie ekstremalne rozwiązania filozoficzne są zawężone 
w swej optyce, dotyczy to również problematyki filozofii Boga. 
Dlatego teizm klasyczny wydaje się stanowiskiem najbardziej 
optymalnym. Nurt ten jest różnie określany: teizm klasyczny, 
filozofia wieczysta, realizm teistyczny. Ostatniego terminu używa 
James Collins, zdaniem którego termin "filozofia wieczysta" jest 
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dość wieloznaczny17• Autor filozofię wieczystą rozumie jako po
nawianie pewnych problemów i sumę podstawowych prawd, opo
nuje zaś przeciw maksymalistyczno-normatywnemu rozumieniu 
takiej filozofii. Wydaje się to słuszne - z tym zastrzeżeniem, iż 
nie może to być tylko jeden myśliciel czy jeden nurt. Miano filo
zofii wieczystej nie jest wyłącznym przywilejem tomizmu, dla
tego należy ją pojmować transsystemowo. Filozofia wieczysta -
szeroko rozumiana - jest "realizmem teistycznym". Można ją 
również nazwać "realizmem personalistycznym". Skrajny empi
ryzm, agnostycyzm i panteizm, mówiąc o realizmie, mają na 
uwadze wyłącznie real izm reistyczny. Realizm teistyczny jest 
integralnie złączony z realizmem personalistycznym. 

Co przemawia za realizmem personalistyczno-teistycznym? 
Przede wszystkim realizm taki unika alternatywy sprzeczności 
przy eksplikacji natury i genezy bytu. Zawsze pozostaje element 
tajemnicy na terenie filozofii Boga, lecz realizm ten rezygnuje 
z absurdu i sprzeczności jako środków "wyjaśniania" rzeczywi
stości. Bóg jest jedynie sensown,1 i adekwatną racją istnienia 
świata. Jest po prostu jego Pierwszą Przyczyną. Idea przyczyno
wości jest "kluczem" do TranscendencjP8• Rezygnacja z tej ka
tegorii, charakterystyczna dla zwolenników panteizmu, idealizmu 
i nurtu fenomenologiczno-egzystencjalnego, uniemożliwia roz
wiązanie problemu istnienia i natury Absolutu. Można wiele 
pisać o aksjologicznych relacjach człowieka z Bogiem, brak jed
nak podstaw do wyjaśnienia ich relacji ontologicznych. Alterna
tywa panteizmu jawi się wówczas w sposób nieuchronny. Zastrze
żenia wobec kategorii przyczynowości są częściovvo zrozumiałe, 
lecz nie usprawiedliwiają całkowitej rezygnacji z pojęcia i pryn
cypium przyczynowości. 

Realizm personalistyczno-teistyczny, uznając poznawalność 
istnienia Boga i relatywną poznawalność Jego natury, nie popada 
w spekulatywny racjonalizm i przesadną pewność siebie. Uza
sadniając zdanie "Bóg istnieje", nie sugeruje sie bynajmniej 

17 J. C o I I  i n s, Crossroads in Philosophy, s. 255 - 279 ; B. D e m b o w
s k i, Zadania teizmu realistycznego w propozycji J. D. Collinsa, "Studia 
Philosophiae Christianae" 13 (1977), nr 2, s. 5 - 45. 

10 S. K o w a  l c z y  k, Drogi ku Bogu, s. 314 - 331. 



ZAKOŃCZENIE 465 

poznawalności aktu istnienia jako wewnętrznej natury Bożej. 
Równocześnie stwierdzając przynależność istnienia do natury 

Absolutu, nie stwierdza się tym samym, iż jego realność jest 
faktem samooczywistym. Realizm teizmu nie jest skrajnym intui
cjonizmem ani fideizmem. Bóg chrześcijańskiego teizmu jest zna
ny i nieznany. Jest znany w swej realności jako prażródło wszel

kiego bytu, w pewnym stopniu znany także w swej naturze po
przez stworzenia - zwłaszcza świat ludzkiej osoby. Równocześme 

jednak jest nieznany w wewnętrznej naturze, której tajemnica 

transcenduje możliwości ludzkiego umysłu. Realizm personali
styczno-teistyczny unika w ten sposób ekstremów: skrajnego agno

stycyzmu i racjonalizacji idei Absolutu sprowadzonego do wymia
rów ludzkiego intelektu. Istnieje ewidentna dysproporcja pomię
dzy nieskończonością Boga a skończoną naturą człowieka. Fakt 

ten nie wyklucza jednak możliwości filozofii Boga, bazującej 
w swych analizach na fenomenie analogii bytowej. 

Analogia entis jest dopełniana przez analogia fidei. Realizm 

personalistyczno-teistyczny jest otwarty na Objawienie, w którym 
widzi dopełnienie swych poznawczych możliwości i spełnienie 
oczekiwań. Teizm taki uzdalnia również do religijP ego doświad
czenia we wszystkich jego formach: modlitewnej adoracji, na

dziei i zawierzenia Bogu, miłości osobowego zjednoczenia. Miłość, 
uosobiona w Chrystusie, jest potwierdzeniem dopełnieniem na
turalistyczno-filozoficznego poznania Boga. 

30 - Wieki o Bogu 
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