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PRZEDMOWA 

Czytelnikowi należą się pewne wyjaśnienia. Tytuł pracy Dro
gi ku Bogu nawiązuje do pięciu dróg św. Tomasza z Akwinu, 
sugerujących potrzebę egzystencjalnej postawy dla efektywnego 
rozwiązania problemu Boga. O ile jednak średniowieczny myśli
ciel omawiał konkretne argumenty teodycealne, to w pracy ka
tegoria "drogi" rozumiana jest o wiele szerzej. Chodzi mianowi
cie o zarysowanie szerokiego i możliwie reprezentatywnego wa
chlarza intelektualno-egzystencjalnych dróg, na których dawniej 
i dziś ludzie napotykają Boga. Książka, obok warstwy informa
tywnej, zawiera elementy krytyczno-oceniaj:jce. Autor nawiązuje 
do nurtu filozofii wieczystej (philosophia perennis), która rozu
miana jest jednak transsystemowo. Tomasz z Akwinu, formulujc}c 
choćby swe drogi, korzystał z dorobku wielu myślicieli: argumen
ty z ruchu i przyczynowości sprawczej były inspirowane przez 
Arystotelesa, z przygodności przez A wicennę, ze stopniowania 
wartości przez Platona, a z celowości przez św. Jana Damasceń
skiego. Różnorodność inspiracji nie przekreśliła szansy ich synte
zy na bazie teoriopoznawczego i ontologicznego realizmu. Przy-· 
kład "Doktora powszechnego" zachęca, aby i współczeŚ1ie filozo
fię wieczystą rozumieć szeroko, wł'jczając do niej między innymi 
św. Augustyna. Sobór Watykański Drugi, akceptuj:jc filozoficzno
-teologiczny pluralizm, również zachęca do wyjścia poza utarte 
schematy jednego systemu. Tomizm dziś nie może uchodzić za 
jedyną wykładnię filozoficznej refleksji chrześcijaństwa, choć nie
wątpliwie zasługuje na jego kontynuację. Nie może to być jednak 
"droga zamknięta", niepodatna na selektywną recepcję oraz twór
czą wymianę idei z myślicielami tak dawnymi jak współczesny
mi. Praca, nawiązując do filozofii wieczystej, równocześ 1ie akcep
tuje pluralizm refleksji teodycealnych. Literatura,. znajduhca się 
w końcowej części każdego rozdziału, ułatwi zapewne Czytelni
kom pogłębienie znajomości omawianej problematyki i wyrobie
nie własnego sądu. 
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Dorobek filozofii wieczystej stanowi trwały element filozofii 
Boga, ale nie jedyny. Drugim integralnym elementem teologii 
naturalnej winno być doświadczenie, o czym niejednokrotnie de 
facto zapomniano. Stąd w rozważaniach teodycealnych pojawiało 
się spekulatywne teoretyzowanie i racjonalizm. Owszem, mówio
no o doświadczeniu, tworzono teorie mające zapewnić kontakt 
z nim, lecz w samej argumentacji z zakresu teodycei nie brano 
go niemal pod uwagę. Konsekwencją tego było poczucie werba
lizmu podczas studium klasycznej motywacji filozoficznej za re
alnością Absolutu. 

W Kazaniu na Górze znajdujemy słowa Chrystusa: "Błogo
sławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą" 

(Mt 5,8). Trawestując te słowa na terenie teodycei, należy przy
pomnieć starą prawdę, że c a ł y człowiek odnajduje swą drogę 
ku Bogu. Widzimy Go całą swą istotą, w której refleksja intelek
tualna jest integralnie włączona w określone egzystencjalne prze
życia. Dlatego w asercji czy negacji Boga istotną funkcję odgrywa 
szeroko rozumiane doświadczenie. Ono też stanowi centralny 
przedmiot tej pracy. Jej wstępny rozdział zawiera próbę zaryso
wania globalnej sytuacji panującej na terenie filozofii Boga: jej 
kryzysu i perspektyw przezwyciężenia go. Następne rozdziały 
omawiają różne typy doświadczeń, stanowiących niezbywalną 
podstawę dla argumentacji racjonalno-dyskursywnej za istnie
niem Absolutu. Przede wszystkim należało omówić samą katego
rię "doświadczenia", reinterpretując ją dla potrzeb teodycei. Na
stępnie przedstawione zostały w pracy najbardziej typowe formy 
doświadczenia: ontologiczne, antropologiczne, aksjologiczne, reli
gijne i religijno-mistyczne, intuicyjne, hermeneutyczne. Wymie
nione odmiany doświadczenia stanowią nieodzowną podstawę dla 
merytorycznie poprawnej, a egzystencjalnie efektywnej motywa
cji za obecnością Boga. Metodologiczna poprawność argumentacji 
teodycealnej nie zastąpi nigdy jej ustawicznego kontaktu z do
świadczeniem. 

Różnorodność doświadczeń, jakie są udziałem człowieka, sta
nowią dopiero punkt wyjścia w jego drodze ku Bogu. Pójście tą 
drogą wymaga przekroczenia kręgu własnej osobowości i otacza
jącego ją świata. Ateistyczny naturalizm ma w sobie coś z ego
centryzmu czy wręcz egoizmu: droga jego doświadczeń oraz re-
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fleksji jest ciągłym powrotem do siebie. Wówczas jednak jest to 
pozorna droga, nie prowadzi ona bowiem ku czemuś czy do Ko
goś. Teista w kręgu swych doświadczeń odnajduje wezwanie ku 
Transcendencji, w której racjonalnie poszukuje ostatecznych wy
jaśnień: swego bytu, wartości i sensu życia. 

Zagadnienia omawiane w pracy stanowiły przedmiot moich 
wykładów. Dedykuję książkę licznym generacjom moich słucha
czy: Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu, Kato
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Papieskiego Fakultetu 
Teologicznego we Wrocławiu. Pragnę również serdecznie po
dziękować Wydawnictwu Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjal
nej za trud wydania - drugiej już - pracy. 

Lublin, maj 1983 r. Autor 
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FILOZOFIA BOGA - WSFOŁCZESNOSC I FERSFEKTYWY 

Filozofia Boga, podobąie jak cała filozoficzno-teologiczna myśl 
chrześcijańska, przechodzi etap kryzysu. Fotwierdza to literatura 
przedmiotu oraz doświadczenia duszpasterzy. Te ostatnie sygnali
zują kryzys zaufania do klasycznej metafizyki i jej możliwości 
uzasadnienia istnienia Bogat. Kryzys teologii filozoficznej swymi 
korzeniami sięga czołowych myślicieli nowożytnych, którzy ideę 
Boga zredukowali do roli funkcji w ich filozoficznym systemie. 
Było to udziałem Spinozy (tl677), Kanta (t1804) i Hegla 
(t1831)2• Konsekwencją tego było zagubienie transcendencji, ta
jemnicy i sakralności Boga. 

Istnieje jeszcze inny powód kryzysu. Otóż na progu czasów 
nowożytnych nastąpiła polaryzacja stanowisk przy uzasadnianiu 
teizmu. Wiodącą rolę w tym procesie odegrali trzej myśliciele: 
Descartes, Fascal i Hume3• Rene Descartes (tl650), postulując 
�ezwzględne zaufanie do rozumu, zapoczątkował nowożytny ra
cjonalizm. Chrześcijańską koncepcję Boga przekształcił w klarow
ną ideę Absolutu, którą rozum ludzki zdolny byłby do końca 
zrozumieć oraz wyjaśnić. Konsekwencją racjonalizmu Kartezju-

t Na terenie Polski nie b:tło szczeg6łow;,ch analiz pastoralno-socjolo
gicznych na temat oceny waloru filozo!icznej motywacji istnienia Boga. 
Lukę tę wypełnia częściowo ankieta nt. Dlaczego wierzę, wątpię, odchodzę? 

"Znak" 15 (1963) nr 2 - 3. 
· 

2 J. C o 11 i n s, God as Function in Modern Systems ot Philosophy, 
.,Proceedings of the Catholic American Philosophical Association" 28{1954), 
s. l - 16. 

3 Por. H. K ti n g, Does Gad Exist? London 1980, s. 3 - 18, 42 - BO. Autor 
doskonale ukazał wpływ Descartesa i Fascala na kryzys vn;półczesnej 
teodycei, ale pominął rolę D. Hume'a - istotną przecież w tym przed
miocie. 
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sza jest nowożytny idealizm (Malebranche, ł<-ant, Hegel), deizm 
oraz w pewnym stopniu materializm (La Mettrie, Holbach). 

N adrnieme uroszczenia rozumu w dziedzinie poznania Boga, 
zakwestionował Błażej Pascal (tl662). Kartezjański prymat ro
zumu (cogito ergo sum) zastąpił uznaniem prymatu wiary (credo 
ergo sum). Zrezygnował również z logiki rozumu na rzecz "logi
ki serca". Była to kontynuacja augustyńskiej drogi ku Bogu. 
Pascal, choć osobiście nie podważał metafizycznej motywacji Bo
ga, to jednak zainicjował nurty nastawione ametafizycznie lub 
nawet antymetafizycznie: fideizmu, irracjonalizmu, sentymenta
lizmu oraz intuicjonizmu. 

Trzecim myślicielem nowożytnym, który istotnie przyczynił 
się do współczesnych trudności teologii filozoficznej, był Dawid 
Hume (tl776). Jego skrajny empiryzm i sensualizm nie pozosta
wił miejsca dla rozważań metafizycznych. Konsekwencją tego był 
empiryczny agnostycyzm, kontynuowany później przez pozyty
wizm A. Comte'a (tl857) i współczesny neopozytywizm. Hume 
przyczynił się wydatnie do uznania monopolu metody naukowej 
dyscyplin przyrodniczych. Jego radykalny agnostycyzm i filozo
ficzny sceptycyzm nie wykluczał wprawdzie religijnej wiary, ale 
traciła ona oparcie na racjonalno-filozoficznej refleksji ludzkiej. 
Było to równoznaczne z zawężoną koncepcją racjonalności, utoż
samianą z możliwością empirycznej weryfikacji. Kontynuacją 
sensualizmu Hume'a był XIX-wieczny scjentyzm, którego echem 
jest postawa Fryderyka Engelsa (tl895), upatrującego w naukach 
przyrodniczych potwierdzenie materializmu i ateizmu. 

Choć Descartes, Pascal i Hume wierzyli w Boga, to jednak 
ich myśl filozoficzna znajduje się u podstaw kryzysu współcze
snej filozofii Boga. Fakt kryzysu jest bezsprzeczny, dlatego jeden 
z numerów międzynarodowego periodyku teologicznego "Conci
lium", w roku 1972, był poświęcony tej sprawie. Numer ten nosił 
tytuł Przemiany problemu Boga4• Poszczególni autorzy analizują 
tam przyczyny kryzysu i jego przejawy, w mniejszym zaś stopniu 
wskazują na drogi wyjścia. Właściwie dominuje tam stanowisko 
defetyzmu, uznające całkowicie słuszność krytycznej postawy 
Heideggera wobec klasycznej metafizyki. W panoramie nurtów 

• Wandlungen der Gottesfrage, "Concilium" 8 (1972) nr 6 - 7. 
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filozoficznych, zaprezentowanych w "Concilium", zabrakło tomiz
mu, augustynizmu i blondelizmu. Bardziej wyważone i konstruk
tywne stanowisko wobec zjawiska kryzysu filozofii Boga zajął 
Emerich Coreth, związany z fenomenologiczną wersją tomizmu5• 

Interesujący przegląd stanowisk w zakresie zagadnienia po
znawalności Boga daje amerykański autor, Thomas O'Brien8• 
Omawia on jednak tylko XIX i XX-wieczny tomizm. Szerszą pa
noramę współczesnej teologii filozoficznej podał Illtyd Trethovan7• 
Jego praca posiada jednak charakter popularno-naukowy, ograni
czając się głównie do funkcji informacyjnej. Szereg autorów, mię
dzy innymi A. Korinek8, referuje nowo wydane prace z zakresu 
teodycei. Tego rodzaju bibliograficzne przeglądy zawierają głów
nie charakterystykę publikowanych prac, nie podejmując głęb
szych analiz. 

Sytuacja we współczesnej filozofii Boga była przedmiotem 
zainteresowania również polskich autorów. Pisała o tym s. Zofia 
J. Zdybicka, analizując przyczyny kryzysu, charakteryzując głów
ne nurty doktrynalne oraz sugerując drogi wyjścia9• Omawiał ten 
temat także ks. Marian Jaworski, który zainteresował się heideg
gerowską krytyką klasycznej filozofii Boga10

• 
Sytuacja współczesnej teodycei, omawiana w literaturze obco

języcznej i polskiej, wymaga dalszych badań. Wiele stwierdzeń 
poszczególnych autorów jest konsekwencją zawężonej optyki sy
stemowo-doktrynalnej. Dlatego np. kryzys filozofii Boga sprowa
dza się głównie do faktu odchodzenia od określonej wersji tomiz-

s E. C o r e  t h, Gottestrage heute, Wien 1 969. 
6 Th. O'B r i e n, Metaphysic s and the Existence ot Gad, Washing

ton 1 960. 
7 l. T r e  t h o v a n, L'homme et la connaissance de Dieu, Paris 1 963. 
• A. K o r  i n e k, Bulletin de theologie naturelle des annees 1957 - 1960, 

"Gregorianum" 41 (1960), s . . 302 - 324. 
9 Z. Z d y b  i c k  a, Czy bezdroża filozofii Boga, w: W nurcie zagadnień 

posoborowych, Warszawa 1 967, t. I, s. 57 - 86. Por. H. I. S z u m i ł, Reli
gijne a filozoficzne poznanie Boga w polskiej powojennej literaturze filo
zoficznej (1945 - 1980), w: W kierunku Boga, Warszawa 1 982, s. 455- 570. 
Praca omawia niemal wyłącznie tomizm egzystencjalny, pomijając inne 
nurty polskiej filozofii. 

10 M. J a  w o r s k i, Współczesne formy negacji teologii naturalnej, 

"Studia Philosophiae Christianae" 13 (1977), nr 2, s. 229 - 238. 
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mu, co niewątpliwie jest uproszczeniem złożonej sytuacji. Rów
nież klasyfikacje chrześcijańskich nurtów filozoficznych niejed
nokrotnie są dyskusyjne, zwłaszcza zaś określanie danego myśli
ciela jako irracjonalisty czy racjonalisty. Zapoznaje się fakt 
istnienia wielu koncepcji realizmu i racjonalizmu. 

l. CZY KRYZYS FILOZOFII BOGA? 

Albert Dondeyne, pragnąc klasyfikować źródła kryzysu teo
dycei, sprowadza je do czterech fundamentalnych pytań11• Czy 
Bóg istnieje? Jaka jest natura Boża? Kim jest Bóg dla człowieka? 
Jak poznać Boga i mówić o Nim? Każde z postawionych pytań 
sygnalizuje niebagatelne trudności. Nowożytny ateizm podważa 
realność Boga, między innymi w imię kryteriów empiryczno
-scjentystycznych. Częstym źródłem kryzysu są trudności związa
ne z problematyką natury Bożej, np. w przekonaniu niektórych lu
dzi fizyczne i moralne zło nie da się pogodzić z dol;lrocią i opatrz
nością Bożą. W kręgu kultury atlantyckiej częstym źródłem kry
zysu wiary w Boga są przemiany społeczno-ekonomiczne, psycho
logiczne, ideologiczne, kulturowe, cywilizacyjne itp.12• Ich wyni
kiem jest zatrata zmysłu sakralności i boskości. Bóg nie jest już 
żywą wartością człowieka. Wreszcie filozoficzna kultura współ
czesna przesycona jest elementami sceptycyzmu i agnostycyzmu, 
konsekwencją czego jest zwątpienie w możliwość racjonalnej wie
dzy o Bogu, a tym bardziej możliwość jej pojęciowo-werbalnego 
przekazu. Nowożytny racjonalizm, wywodzący się od Kartezju
sza, przeżył swoje apogeum w systemie Hegla. W nim właśnie 
ujawniło się jego bankructwo, które siłą paradoksu wywołało 
bądź naturalistyczny ateizm, bądź zalew niekontrolowanego irra
cjonalizmu teistycznego. 

Choć Dondeyne trafnie zasygnalizował ważniejsze źródła kry
zysu na terenie filozofii Boga, to klasyfikacji jego nie można 
ujmować statycznie. Ostatnie z postawionych pytań wiąże się 

11 A. D o n d e y n e, U n discours philosophique sur Dieu est-il encore 
possible? w: Miscellanea Albert Dondeyne, Leuven 1974, s. 419 - 428. 

12 G. B a u m, Kulturelle Grilnde tur die Wandlung der Gottesfrage, 

"Concilium" 8 (1972), nr 6 - 7, s. 419- 424. 
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organicznie z pierwszym, w obu wypadkach chodzi o postawę 
agnostycyzmu. Z drugiej strony problemy istnienia i natury Bo
żej ujmowane są często łącznie, dlatego negatywna odpowiedź na 
jedno z nich rzutuje na drugie. Dla wielu współczesnych ludzi 
istotnym problemem nie jest istnienie Boga, ale Jego natura. 
Fałszywe rozumienie natury Bożej prowadzi do negacji realności 
Boga. Ma to miejsce zwłaszcza w tym nurcie współczesnego ate
izmu, który w imię praw człowieka - wolności, autonomii, po
stępu - przeczy istnieniu Absolutu. 

Analizując kryzys filozofii Boga, można ujmować go dwoja
ko: od wewnątrz lub od zewnątrz. W ostatnim wypadku chodzi 
o całkowitą negację teodycei w formie bądź ateizmu, bądź agno
stycyzmu. Frontalne podważenie istnienia Boga ma miejsce 
w teorii ateizmu, który jest "znakiem czasów" i "wyzwaniem" 
rzuconym chrześcijaństwu11• Negacja istnienia Boga posiada róż
ne motywacje. Najbardziej częste są dwojakie:. humanistyczno
-społeczne i empiryczno-metodologiczne. W pierwszym wypadku 
jest to ateizm antropologiczny czyli woluntarystyczny, w drugim 
zaś ateizm scjentystyczny czyli przyrodniczy14• Współtwórcy 
marksizmu korzystaj-ą z motywacji charakterystycznej tak dla 

'ateizmu antropologicznego jak metodologicznego. 
"Ojcem" nowożytnego ateizmu jest Ludwik Feuerbach (tl772}, 

który kwestionuje istnienie Boga głównie z motywów humani� 
styczno-aksjologicznych. Realizując to zadanie, dokonał "huma
nizacji" chrześcijańskiej (faktycznie zaś heglowskiej) koncepcji 
bóstwa. Teologię zredukował do antropologii, upatruj-ąc jedyną 
rzeczywistość Boga w naturze człowieka15• W miejsce teocen
tryzmu zaproponował antropoteizm, uznając "boskość istoty 
człowieka"16• Chrześcijaństwo, mówiąc o Bogu transcendentnym, 

u Konstytucja o Kościele w świecie współczesnym (nr 19) stwierdza, 
te ateizm należy do "najważniejszych problemów doby współczesnej", 
Por. H. K u n g, dz. cyt., s. 189 nn. 

u S. K o w a  l c z y k, Z problematyki dialogu chrześcijańsko-marksi
stowskiego, Warszawa 1977, s. 137 - 146; t e n że, Ateizm, w: Katoli
cyzm A - Z, Poznań 1982, s. 20- 23. 

ts L. F e u e r  b a c h, Wyklady o istocie religii, Kraków 1954, s. 25. 
16 L. F e u e r  b a c h, O istocie chrześcijaństwa, Warszawa 1959, s. 23. 

Por. M. N e u t s c h, U źródeł współczesnego ateizmu, Paris 1980, s. 43 - 70. 
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ma prowadzić do autoalienacji człowieka, który swe najbardziej 
wartościowe atrybuty cedował na rzecz bóstwa. Fostułatern hu
manizmu stała się dlatego demitologizacja religii, tj. zogniskowa
nie jej uwagi na samym człowieku i jego wartościach. 

Antropologiczny ateizm Feuerbacha wywarł decydujący 
wpływ na młodego Karola Marksa {tl883), który już w pracy 
doktorskiej opowiedział się za pełnym wyzwoleniem człowieka 
oraz jego autonomią wobec Boga. Jego ateizm posiada profil pro� 
metejski, dlatego rzuca "wyzwanie wiary wszelkim bogom nieba 
i ziemi, którzy nie uznają samowiedzy ludzkiej za najwyższe 
bóstwo. Obok niej żadnych innych bóstw być nie powinno"17• 
Marks występuje w roli nowego Prometeusza, uwalniającego 
ludzkość od wiary w jakiekolwiek bóstwo. Detronizacja Absolutu 
ma stanowić nieodzowny warunek konsekwentnego humanizmu, 
który człowieka uznaje za kulminacyjny etap rozwoju całej rze
czywistości. Twórca marksizmu podzielał redukcjonizm feuerba
chowski, widząc w idei Boga zafałszowany obraz samego czło
wieka. Człowiek, przyjmując religijną wizję świata - na czele 
z Absolutem- faktycznie popada w szkodliwe iluzje. Religia to 
"opium ludu"18, prowadzi bowiem do alienacji człowieka z kręgu 
życiowych jego zadań. Istnieje jednak różnica pomiędzy Feuer
bachem i Marksem: ateizm pierwszego posiada charakter indy
widualistyczny i łączy się z uznaniem "uczłowieczonej

" 
religii, 

ateizm drugiego ma wymiar społeczny i odwołuje się do prze
słanek ekonomiczno-socjologicznych i politycznych. Dotyczy to 
zwłaszcza dojrzałego etapu twórczości piśmienniczej Marksa, 
uznającego religię za przeszkodę w rozwoju życia społecznego. 

Autor Rękopisów ekonomiczno-filozoficznych, polemizując 
z ateizmem, odwoływał się czasem do motywacji zapożycwnej 
z ówczesnych nauk przyrodniczych. Taka postawa nasila się 
u Fryderyka Engelsa i Włodzimierza Lenina, u których ateizm 
przekształcił się w naturalistyczny światopogląd (W eltanschau-

17 K. M a r k  s, Różnica między demokrytejską a epikurejską filozofią 
przyrody, Warszawa 1966, s. 9. 

ta K. M a r k  s, Przyczynek do heglowskiej filozofii prawa. Wstęp, 
w: Marks- Engels. Dziela, Warszawa 1960, t. I, s. 458. Por. S. K o w a  l

c z y  k, Bóg w mym współczesnej, Wrocław 1982, s. 46 - 54; M. N e u t s c h, 
dz. cyt., s. 73 - 108. 
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ung). Engels, odrzucając wiarę w Boga, odwoływał się d o  fizyki, 
biologii, astronomii, fizjologii itp. Po:woływał się między innymi 
na prawo zachowania materii, w którym widział potwierdzenie 
wiekuistości materii i zaprzeczenie chrześcijańskiej prawdy 
o stworzeniu świata przez Boga19• Nawiązywał również do teorii 
ewolucji K. Darwina, która ma wyjaśniać powstanie człowieka 
jako efektu transformacji świata zwierząt20• Przyrodnicza moty
wacja ateizmu, tak preferowana przez Engelsa, wielokrotnie po
jawiała się u zwolenników marksizmu mówiących o materializ
mie jako "światopoglądzie naukowym

"21• 
Filozoficzna motywacja istnienia Boga nie znajduje u wielu 

ludzi rezonansu z różnych powodów, najczęściej dominują po
stawy związane z ateizmem empiryzującym lub ateizmem antro
pologicznym. W pierwszym wypadku istotną rolę odgrywają: 
sensualistyczna teoria poznania, zawężone empiryczne kryteria 
naukowości ora:�. scjentystyczny model wiedzy. Wiek XIX był 
okresem prężnego rozwoju nauk przyrodniczych, co sprzyjało 
postawie scjentyzmu. Wielu ówczesnych przyrodników i filozo
fów opowiadało się za materializmem. w tym duchu utrzymana 
jest wypowiedź Engelsa: "Rzeczywista jedność świata polega na 
jego materialności dowiedzionej ( ... ) przez długi i powolny roz
wój filozofii i przyrodoznawstwa"••. W proponowanej interpre
tacji rzeczywistości idea Boga, bytu duchowego i transcendent
nego, stała się zbędna. 

Ateizm engelsowski posiadał charakter przyrodniczy, współ
cześnie pojawił się o pokrewnym profilu ateizm metodologiczny. 
Głoszą go niektórzy przedstawiciele filozofii analitycznej i Koła 
Wiedeńskiego, którzy przyjmują zasadę weryfikacji empirycznej, 
w myśl której charakter naukowy posiadają jedynie sądy opiso
we dotyczące rzeczywistości materialnej. Konsekwencją takiego 

założenia metodologicznego było zakwalifikowanie sądu "Bóg 
istnieje". jako zdania pozbawionego sensu poz.nawczego i infor-

19 F. E n g e l s, Anty-Duh ring, Warszawa 1949, s. 59. 
20 F. E n g e l s, Ludwik Feuerbach, Warszawa 1949, s. 24 - 25; S. K o

w a l c z y  k,  Bóg w myśli wspóŁczesnej, s. 53 - 72. 
21 J. L a d y g  a, Przedmiot i funkcje spo!eczne fi!ozofii, w: Filozofia 

marksistowska, Warszawa 1971, s. 7 - 30. 
13 F. E n g e l s, Anty-Duh ring, dz. cyt., s. 43. 
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matywnego, przypisywanie zaś mu jedynie funkcji emocjonal
no-ekspresywnej". Afirmacja istnienia Boga, związana ze świa
topoglądem teistycznym, ma być osobistym wyborem ale nie 
przekazem prawdy. 

Dla niektórych ludzi filozoficzna motywacja realności Boga 
przestała być interesującym problemem, ponieważ w ich świa
domości dewaluacji uległa sama idea Absolutu i jego rola w ży
ciu człowieka. Zanik aksjologicznego waloru religii doprowadził 
do atrofii ontologicznego problemu Boga. Ludzie wątpią w Jego 
istnienie, gdyż nie dostrzegają powiązania teizmu z życiem 
i wartościami codziennego dnia. Jest to ateizm egzystencjalnej 
postawy, nie zaś ateizm doktrynalny. Niejednokrotnie sytuacja 
zaostrza się: postuluje się absolutną autonomię człowieka, nie
ograniczoną wolność samodecydowania o kształcie własnego ży
cia, ·normach etycznych, ideałach, ostatecznym celu itp. Prowadzi 
to do ateizmu antropologicznego. Jego zwolenni

'
cy widzą nie

uchronność alternatywy: uznanie Boga albo wolności człowieka. 
Ten nurt ateizmu znajduje współcześnie wielu przedstawicieli, 
należy do nich Feuerbach, Marks oraz Fryderyk Nietzsche 
(t1900), który "śmierć Boga" uznał za moment duchowego wy
zwolenia: ludzkości. Sprzeczność humanizmu i religii sugerował 
także Jean Paul Sartre (t1981), dlatego w imię wolności człowie
ka odrzucił ideę Boga Stwórcy. 

Zarysowana paronama odmian współczesnego ateizmu skł�nia 
do refleksji. Nad antyreligijnymi postawami trudno przejść obo
jętnie, czy też a priori je odrzucić. Niewątpliwie krytyka chrze
ścijaństwa sygnalizuje słabe jego strony. Słusznie zauważył 
N. Bierdiajev, że "marksizm demaskuje bożki i demaskuje 
chrześcijaństwo, które nie zrealizowało swej prawdy"u. Nurt ten 
zawiera dwojaką krytykę teodycei: teoretyczną i praktyczną. 

Współczesny ateizm antropologiczny wyrósł na glebie, która 
stanowi rezultat wielu braków chrześcijaństwa. Jednym z nich 

jest fakt izoiacji czy wręcz nieufności pomiędzy teologią i filozo
fią a naukami przyrodniczymi, aktywnością ekonomiczno-spo

łeczną oraz domeną kultury. W konsekwencji tego metafizyczną 

23 S. Ko w a  l c z y  k, Wspó!czesna filozofia Boga, Lublin 1970, s. 45- 58. 
24 B i e r  d l aj e v, Christianisme et mar;risme, Paris 1975, s. 38. 
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motywacja istnienia Boga stała się nieczytelna. Zwrócił na to 
uwagę Gabriel Marcel, pisząc: "Dowód nie tylko n1e może zastą
pić wiary, ale że w głębszym znaczeniu on ją zakłada i może 
tylko służyć jako wewnętrzne umocnienie tego, kto odczuwa 
w sobie rozdźwięk pomiędzy swoją wiarą a tym, co uważał za 
właściwe wymaganie swego rozumu"25• Francuski egzystencjali
sta postuluje uprawianie 

"
filozofii konkretu", uwzględniającej 

ogólnokulturowy i społeczny kontekst człowieka, do którego jest 
adresowana motywacja teizmu. Odmienny był ten kontekst 
w czasach św. Tomasza i współcześnie. Choć więc argumentacja 
za istnieniem Boga jest w swej istocie dalej aktualna, to zmienił 
się sam człowiek. Jego doświadczenie wewnętrzne i zewnętrzne 
jest różne od tego, kiedy powstały 

"
drogi" Tomaszowe. Od 

wieku XIII diametralnie zmieniła się sytuacja w zakresie kultu
ry, życia społecznego, a na terenie filozofii działali wpływowi 

"mistrzowie podejrzeń". Próba przezwyciężenia kryzysu w te
odycei winna uwzględniać różne sektory ludzkiego życia: filozo
ficzne, ogólnokulturowe, a nawet społeczne. Oczywiście nie 
chodzi o synkretyczne połączenie metafizyki z socjologią i na
ukami przyrodniczymi, gdyż ich przedmioty oraz metody są 
diametralnie różne. Współczesna filozofia Boga nie może jednak 
zamykać się w spekulatywnej analizie, oderwanej od sytuacji 
umysłowej i społecznej człowieka. Antropologiczny ateizm jest 
konsekwencją braku wewnętrznego doświadczenia, na bazie któ
rego można by odnaleźć intelektualnie i egzystencjalnie Boga. 
Dlatego należy ukazywać różne drogi ku Bogu: doświadczenie 
egzystencjalne, religijne i mistyczne, intuicję, hermeneutykę, 
oraz refleksję intelektualno-dyskursywną. Tomaszowe "drogi" 
ograniczały się faktycznie do ostatniego elementu. 

Podstawą ateizmu woluntarystycznego są hasła humanizmu, 
wolności człowieka, autonomii bytowej i etycznej, decydowania 
o kształcie własnego życia, postępu· społeczno-ekonomicznego. 
Współczesne chrześcijaństwo, w tym i filozofia, winno częściej 
omawiać autentyczny humanizm oparty na Bogu. Wówczas 
ujawni się fałszywość alternatywy: człowiek czy Bóg? On prze
cież nie jest rywalem człowieka, zazdrosnym o swe prawa i żą-

211 G. M a r  c e l, Od sprzeciwu do wezwania, Warszawa 1963, s. 229. 

2 - Drogi ku Bogu 
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dającym ciągłej "chwały". Ateizm prometejski Marksa i Nietz
schego jest konsekwencją faktu, że pod wpływem Hegla, Feuer
bacha i Straussa posiadali oni zdeformowany obraz Absolutu. 
Bóg nie pomniejsza ani nie poniża człowieka, lecz podnosi go -
bytowo i aksjologicznie - na wyższy stopień życia. Przede 
wszystkim zaś stoi na straży jego praw i godności. 

Apogeum wpływów antropologicznego ateizmu już niewątpli
wie minęło. Doświadczenia najnowszej historii w sposób dobitny 
potwierdziły, że "śmierć Boga" - proklamowana (Nietzsche) lub 
zapowiadana (Marks) - ciągle jeszcze nie realizuje się. Zywot
ność świadomości religijnej jest dotąd fenomenem ogólnoludz
kim. Tam zaś, gdzie obumiera idea Boga, niejednokrotnie towa
rzyszy temu "śmierć człowieka": ignorowanie jego godności 
ludzkiej, naruszanie praw, instrumentalizowanie w imię utopij
nych haseł. Współczesna filozofia Boga, pokazując dalej obecność 
Stwórcy w przyrodzie, musi ukazywać Go także w bytowej 
strukturze człowieka. 

Drugi nurt współczesnego ateizmu odwołuje się od domeny 
nauk przyrodniczych i metodologii. Empiryzujący ateizm, przyj
mowany między innymi przez Engelsa, wywodzi się z sytuacji 
zaistniałej w wieku XIX. Był to okres prężnego rozwoju przy
rodoznawstwa, co prowadziło niejednokrotnie do "wiary w ro
zum". Sytuacja zmieniła się radykalnie od tego czasu, gdyż dziś 
coraz częściej uznaje się granice ludzkiego rozumu. Nauka nie 
może więc zastąpić religijnej wiary, ani przejąć jej fw1kcji. 
Przyrodnicza motywacja ateizmu jest kontrowersyjna z racji 
metodologicznych. Hipotezy i teorie dyscyplin przyrodniczych są 
tylko wycinkowe, aproksymatywne, podlegają ustawicznie ko
rekturom. Dlatego nauki te nie są w stanie uzasadnić globalnego 
światopoglądu. Ateizm, odwołujący się do nauk przyrodniczych. 
jest ekstrapolacją obserwacji dotyczących wycinka rzeczywisto
ści na całość świata. Metody eksperymentalne, stosowane w tych 
dyscyplinach, nie mogą pretendować do adekwatnego ujęcia 
całości bytu - łącznie z człowiekiem. "Światopogląd naukowy", 
wykraczając metodologicznie i przedmiotowo poza teren empirii, 
jest reliktem XIX-wiecznych iluzji. 
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Metodologiczny ateizm neopozytywizmu jest epigonem empi
ryzmu Hume'a. Takie stanowisko, preferujące minimalizm 
teoriopoznawczy, jest założeniem

' 
i zarazem wyborem określonego 

typu metafizyki. Scjentystyczny model nauki, w którym uprzy
wilejowaną rolę odkryw�ją dyscypliny empiryczne, usiluje się 
stosować do filozofii. Oczywiście prowadzi to do jej neutralizacji 
jako autonomicznego typu poznania naukowego. 

'
Ateizm metodo

logicŻ.ny wynika z zawartych w nim założeń pozametodoiogicz
nych: teoriopoznawczych (sensualizm), semantycznych (ignoro
wanie analogicznego profilu pojęć filozoficznych), ontologicznych 
(asubstancjalna i często materialistyczna koncepcja rzeczywisto
ści),. oraz antropologicznych (redukcjonizm w wyjaśnianiu natury 
człowieka). Zwolennicy ateizmu metodologicznego kwestionują 
teizm w imię rygorów metody naukowęj, faktycznie jednak 
w imię sensualistycznej metafizyki. 

Tradycyjna filozofia Boga jest' oceniana krytycznie również 
ze strony· tych, którzy - nie odrzucając istnienia Absolut!-! -
mówią o jego całkowitej niepoznawalności. Przyjmują oni teorię 
agnostycyzmu•. Agnostycyzm może być empiryzujący, ideali
styczny, fideistyczny lub fenomenologiczno-egzystencjalny. Da
wid Hume jest rzecznikiem agnostycyzmu empirycznego, I. Kant 
reprezentuje agnostycyzm idealistyczny, teologia protestancka 
bliska jest agnostycyzmu fideistycznego, wreszcie Marcel i Hei
degger opowiadają się za agnostycyzmem fenomenologicznym. 
Agnostycyzm klasyczny .i współczesny będzie omówiony później17, 
obecnie ograniczymy się do zasygnalizowania agnostycyzmu za
wartego w pracach Kiinga. 

Hans Kiing, w kontrowersyjnym dziele ,Existiert Gott?, kry
tycznie ocenił ekstremalny empiryzm Hume'a i racjonalizm 
Kanta18• Równocześnie frontalnie podważył walor tradycyjnej 
motywacji za istnieniem Boga, łącznie z argumentem kosmolo
gicznym i teleologicznym. Jego krytyka obu argumentów jest 

M S. K o w a l c z y k, Odkrywanie Boga. Centralne problemy' filozofii 

Boga, Sandomierz 1981, s. 62 - 72. 
n Por. rozdz. VII pracy. 
za H. K ii n g, Does God exist? dz. cyt., s. 93 - 125 . .  

\)Jf .. 4'). � � !! i<,UL ;::; 
� � 
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dość stereotypowa, wyraźnie też nawiązuje do wspomnianych 
filozofów. Szwajcarski teolog jest przekonany, że tak argumen
tacja kosmologiczna jak antropologiczna nie spełnia wymogów 
metody naukowej"". Rezygnacja z teodycei prowadzi nieuchron
nie do fideizmu. Kling zdaje sobie z tego sprawę, dlatego wysuwa 
hipotezę 

"
weryfikacji pośredniej" istnienia Boga poprzez. do

świadczenie. Nie jest to doświadczenie rozumiane w sensie zawę
żonym, proponowanym przez skrajny empiryzm - Bóg nie jest 
bowiem bezpośrednim przedmiotem doświadczenia wewnętrznego 
i zewnętrznego. Hermeneutyka proponuje szerokie rozumienie 
doświadczenia, utożsamianego z. racjonalnością pojęcia. Termin 
"Bóg" jest w tym znaczeniu sensowny, ale to nie przesądza 
automatycznie prawdziwości zdania "Bóg istnieje". Kling, szu
kając pośredniej drogi pomiędzy obu wspomnianymi koncepcja
mi doświadczenia, pisze: "N asz.a koncepcja łączy się z kryterium 
pośredniej weryfikacji. Oznacza to, że Bóg implikowany jako 
wszY,stko obejmująca realność może być weryfikowany przez 
doświadczenie realności człowieka i świata"30• Autor nie precy
zuje niestety bliżej wyrażenia "weryfikacja pośrednia". Być 
może ma na myśli "niepewną realność" istniejącego świata8\ 
nawiązując do teorii przygodności bytu. Wówczas jednak autor 
dezawuuje swą krytykę teodycei, powracając do jej pryncypiów 
doktrynalnych. Jeśli taka interpretacja Klinga nie jest trafna, to 
nieuchronną alternatywą jest agnostycyzm i fideizm. Można 
dyskutować walor poszczególnych form argumentacji za teizmem, 
ale globalne zakwestionowanie teodycei jest opcją subiektywizmu 
i irracjonalizmu. Kling zbyt łatwo "rozstał się" z. zasadą przy
czynowości jako umysłową drogą ku Bogu. Z historii filozofii 
wiadomo, że subiektywizm objął swym zasięgiem także twórców 
angielskiego empiryzmu (Locke, Hume), którzy zbliżyli się do 
idealizmu Berkeley'a82• Krytyka idei przyczynowości łączy się 
bowiem ze stanowiskiem psychologizmu, w myśl którego katego-

29 Tamże, s. 531 - 536. 
,. Tamże, s. 550. 
31 Tamże, s. 547. 
32 T. A. B u r k i  I ł, God and Reality in Modern Thought, Englewood 

Cliffs 1 963, s. 72 - 76. 
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rie filozoficzne są subiektywnym tworem człowieka. Monumen
talne i erudycyjne dzieło Ki.inga jest kolejnym dowodem w dzie
jach myśli ludzkiej, że rezygnacja z filozofii Boga graniczy 
z agnostycyzmem bądź fideizmem. 

2. WSPÓLCZESNE NURTY FILOZOFII BOGA 

Typologia nurtów filozoficznych nie jest sprawą łatwą z wie
lu powodów. Przede wszystkim stosowane są różne kryteria 
klasyfikacyjne: epistemologiczne, ontologiczne, aksjologiczne itd. 
Bogactwo doktrynalno-systemowe poszczególnych nurtów filozo
fii i fluktuacyjność poglądów ich przedstawicieli utrudniają 
jednoznaczne zaszeregowanie. Należy także liczyć się z faktem, 
że klasyfikacja wymaga interpretacji. Dlatego konkretny nurt 
metafizyki określa się nie zawsze zasadnie jako realistyczny, 
egzystencjalistyczny, racjonalny itp., pozostałe zaś jako idea1i
styczne, irracjonalne czy subiektywistyczne. 

Skoro mowa jest o odmianach współczesnego teizmu, to na 
wstępie warto przypomnieć niektóre klasyfikacje filozofii ujmo
wanej generalnie. Folski dominikanin, I. M. Bocheński, omawia
jąc filozofię współczesną, wyróżnił sześć zasadniczych nurtów: 
filozofię materii, idei, życia, istoty, egzystencji oraz bytu11• Filo
zofię materii przyjmują: B. Russell, neopozytywiści i marksiści. 
Filozofię idei głoszą: B. Croce, L. Brunschvieg i neokantyzm, 
a filozofię życia - H. Bergson, pragmatyzm, historycyzm i berg
soniści. Głównymi· przedstawicielami filozofii esencji są: E. Hus
ser! i M. Scheler, filozofii egzystencji - M. Heidegger, J. P. Sar
tre, K. Jaspers i G. Marcel. Wreszcie filozofię bytu reprezentują: 
N. Hartmann, A. N. Whitehead i tomizm. Typologia ta jest nie
zwykle klarowna, ale niekompletna oraz dyskusyjna w zaszere
gowaniu poszczególnych autorów. Na przykład Ludwik Wittgen
stein, choć związany z neopozytywizmem, nigdy nie akceptował 
materializmu. W powyższej typologii brakuje wyodrębnienia 
fenomenologii. Schelera trudno interpretować jako klasycznego 

33 B o c h e ń s k i, Europiiische Phi!osophie der Gegenwart, Mlin
chen 1951. 
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przedstawiciela filozofii istoty, gdyż mówi on ustawicznie 
o istnieniu wartości, człowieka i Boga. Bocheński słusznie zali
czył tomizm do filozofii bytu, ale brak rozróżnienia odmian 
tomizmu. Brak także współczesnego augustynizmu, nurtu dyna
micznego i znajdującego wielu zwolenników, czego dowodem był 
np. Międzynarodowy Kongres Filozofii w Wiedniu w roku 196834• 

Skrótową klasyfikację współczesnej metafizyki podał Tadeusz 
Czeżowski88, wyróżniając trzy nurty: indukcyjny, intuicjonistycz
ny i aksjomatyczny. U podstaw tej klasyfikacji znajduje się 
kryterium metodologiczne. Filozofia indukcyjna rezygnuje z glo
balnych syntez filozoficznych i postulatu pewności, dokonując 
przede wszystkim syntezy osiągnięć nauk przyrodniczych. Cze
żowski do przedstawicieli tego nurtu zaliczył: materializm dia
lektyczny, idealizm R. H. Lotze'a i paralelizm G. T. Fechnera. 
Choć ich ontologia jest w znacznej mierze odmienna, to wszyscy 
jednak wyniki nauk empirycznych przenoszą na teren filozofii. 
Materializm generalizuje hipotezy fizykalne czy biologiczne, na
tomiast idealizm i paralelizm dokonuje to w odniesieniu do 
hipotez psychologii empirycznej. Metafizyka intuicjonistyczna 
akcentuje odrębność metodologiczną filozofii, zarazem jednak 
grawituje często ku irracjonalizmowi. Ten nurt reprezentują: 
pragmatyzm, Bergson oraz Husserl. Wreszcie metafizyka aksjo
matyczna jest przyjmowana głównie przez przedstawicieli logi
styki i nauk matematycznych (G. Peano, B. Russell, G. Frege). 
Przedstawiona typologia eksponuje rolę metody, drugorzędnie 
traktując element ontologii. Klasyfikacja nie. uwzględnia wielu 
żywotnych współcześnie nurtów filozoficznych, między innymi 
tomizmu. Również zaszeregowanie poszczególnych· autorów jest 
czasem dyskusyjne, uwzględnia bowiem tylko fragmentarycznie 
ich poglądy. 

Kontrowersyjną klasyfikację nurtów filozofii proponuje 
marksizm, wyróżniając materializm i idealizm. Adam Schaff, 
mając na uwadze kryterium antropologiczne, poszerza typologię 

34 Por. Akten des XIV Internationalen Kongresses fur Philosophie 
Wien 2 -9, Septernber 1968, t. I - V, Wien 1968 - 1970. 

35 C z e ż o w s k i, O metafizyce, jej kierunkach i zagadnieniach, To
ruń 1948. 
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o nowe częściowo elementy'0• Mianowicie, obok materializmu 
i idealizmu, mówi również o dualizmie, spirytualizmie i częścio
wym realizmie filowfii chrześcijańskiej. Materializm dialektycz
ny określa jako monizm materialistyczny, sprowadzający wszyst
ko do materii jako pratworzywa. Jego przeciwstawieniem jest 
monizm idealistyczny (Berkeley, Hegel), który pełną realność 
przyznaje idei czy myśli jako pratworzywu wszystkiego. Trzecim 
kierunkiem jest dualizm, uznający realność tak materii jak 
ducha (myśli). Dualizm, w zależności od sposobu tłumaczenia 
relacji pomiędzy czynnikiem materialnym a psychicznym w na-

. turze ludzkiej, może być paralelizmem lub interakcjonizmem. 
Pierwszy z nich przyjmuje N. Malebranche w swej teorii okazjo
nalizmu, drugi natomiast chrześcijańska antropologia uznająca 
wzajemny wpływ duszy i ciała. Polski marksista chrześcijaństwo 
określa jako "realizm spirytualistyczny", choć w dalszym ciągu 
włącza je do idealizmu w ogólnej klasyfikacji filozofii87• 

Proponowana przez marksizm klasyfikacja nurtów filozoficz
nych symplifikuje ich bogactwo oraz złożoność. Schemat "ma
terializm - idealizm" jest pomieszaniem płaszczyzn: ontologicz
nej i epistemologicznej88• Idealizm podważa realność przedmiotu 
ludzkiego poznania względnie nawet realność świata, co trudno 
imputować filozofii chrześcijańskiej. Jest ona więc realizmem: 
tak w płaszczyźnie bytu jak i poznania, co nie jest równoznaczne 
z materializmem. Ostatnia kategoria posiada profil ontologiczny, 
kategoria "idealizmu" dotyczy tak ontologii i epistemologii. 
Przeciwieństwem idealizmu jest realizm, opozycją natomiast ma
terializmu jest spirytualizm (dualizm). Choć Scha.ff chrześcijań
stwo słusznie nazywa "realizmem spirytualistycznym", to błędnie 
utożsamił go z idealizmem obiektywnym. Ten ostatni jest zwykle 
przypisywany Heglowi, którego metafizyka jest istotnie różna 
od filozofii chrześcijańskiej. 

3B A. S c h a f f, Wstęp do teorii marksi;:;mu, Warszawa 1 950, s. 29 - 34; 
t e n ż e, Teoria po:nania. Glówne zagadnienia i kierunki filozofii, Cz. II, 
Warszawa 1 958, s. 32 - 40. 

37 A. Sc h a f f, Teoria po:nania, s. 40. 
aa Por. K. K! 6 s a k, Podzial kierunków filozoficznych u diamatów, 

"Znak" 6 (1951),  s. 1 26 - 140. 
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Interesującą klasyfikację współczesnej filozofii podał Leszek 
Kołakowski, · wyróżniając cztery jej zasadnicze nurty: scjenty
styczny, transcendentalny, tradycyjny i funkcjonalny39• Scjenty
styczne pojmowanie filozofii występuje u F. Engelsa, zacierają
cego granice między naukami szczegółowymi a filozofią. Filozofia 
transcendentalna występuje u neokan�ystów i fenomenologów, 
którzy filozofię traktują jako fundament innych dyscyplin na
dahcy sens ich badaniom. ·Tradycyjnie rozumiana filozofia prag
nie dokonać oceny nauk przyrodniczych w aspekde epistemolo
gicznym, a zarazem dokonać "wewnętrznej syntezy" ich wyni
ków. Wymienione kierunki pojmują filozofię głównie zakresowo. 
Istnieje również funkcjonalna interpretacja filozofii, polegająca 
na traktowaniu jej przede wszystkim jako narzędzia ludzkiego 
działania. Tak mieli pojmować filozofię: F. Nietzsche, Z. Freud, 
oraz egzystencjaliści. Ci ostatni traktują filozofię jako samookre
ślenie się wobec świata zewnętrznego. 

Typologia Kołakowskiego uwzględnia głównie cele filozofii, 
jej egzystencjalne funkcje, oraz stosunek do nauk szczegółowych. 
Brak jednolitego klucza w proponowanym schemacie, gdyż 
ostatni z wyróżnionych nurtów odbiega swym profilem od pozo
stałych. Zresztą dyskusyjne jest także zaszeregowanie poszcze
gólnych myślicieli, ponieważ np. marksizm traktuje filozofię 
instrumentalnie widząc w niej oręż w walce proletariatu. 

Problem "typów filozofii" podjął ks. Stanisław Kamiński40• 
Mając głównie na uwadze epistemologiczne kryteria wyróżnił 
pięć nurtów filozofii: irracjonalny, aprioryczny, racjonalno-empi
ryczny, empiryczno-naukowy i filozofia pojmowana jako meta
poznanie. Proponowany schemat opiera się na kategoriach gno
zeologicznych: racjonalność - irracjonalność, aprioryczność -
aposterioryczność ("empiryczność"). Kryterium ontologiczne po
jawia się w rozróżnieniu podtypów filozofii. Tak więc miano 
filozofii racjonalno-empirycznej autor odnosi do filozofii "kla
sycznej", wyróżniając w niej dwa nurty: esencjalny Arystotelesa, 

39 L. K o ł  a k o w s k i, Zakresow•• i funkcjonalne rozumienie filozofii, 
w: Kultura i fetysze, Warszawa 1 967, s. 9 - 41. 

40 S. K a m i ń s k i, Typy filozofii, "Roczniki Filozoficzne" 12 ( 1964), 
z. l,  s. 5 - 15. 
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D. Szkota, F. Suareza i Chr. Wolffa, oraz egzystencjalny św. To
masza z Akwinu. Kontynuatorem ostatniego z nich jest tomizm 
egzystencjalny. W klasyfikacji tej kategoria "racjonalności" zo
stała zawężona do nurtów filozofii określanych jako "empirycz
ne": jedne z nich są racjonalno-empiryczne, a inne empiryczno
-naukowe. Konsekwencją tego jest kwalifikacja filozofii 
św. Augustyna, Bergsona i H. de Lubaca jako irracjonalnych. 

Referowane dotąd typologie filozofii, choć zawierają elementy 
interesujące i twórcze, nie dadzą się w pełni wykorzystać na 
terenie filozofii Boga. Przede wszystkim chodzi tam o teistyczne 
nurty filozofii. Na wstępie zostaną zasygnalizowane niektóre pró
by klasyfikacji filozofii teistycznej. Fernand Van Steenberghen 
wyróżnił dwojakie metody stosowane przy uzasadnianiu istnienia 
Boga: empiryczne i rozumowe41• Metody empiryczne są bądź 
historyczne, bądź psychologiczne. Ostatnie z nich stosowali: 
św. Augustyn41, św. Bonawentura, N. Malebranche, Gioberti 
i Bergson. Metody rozumowe występują w dwojakiej formie: 
jako metody naukowe lub jako metody filozoficzne. Pierwsze 
z nich są próbą wykorzystania faktów naukowych i teorii przy
rodniczych dla uzasadnienia teizmu. Natomiast metody filozo
ficzne opierają dowód istnienia Boga na refleksji ściśle filozo
ficznej. Ta forma argumentacji może być: kosmologiczna 
("drogi" św. Tomasza poza czwartą), psychologiczna (dowód 
św. Augustyna, św. Anzelma, Kartezjusza, Marechala, Blondela), 
albo metafizyczna (czwarta droga Akwinaty i argument z anali
zy bytu skończonego w De ente et essentia). Klasyfikacja form 
uzasadnień teizmu, jaką podał Steenberghen, wydaje się trafna. 
Argumentacja psychologiczna (antropologiczna) została słusznie 
zaliczona do szeroko pojmowanej filozoficznej motywacji istnienia 
Boga. 

Zagadnienie klasyfikacji form motywacji teizmu było podej
mowane również w polskiej literaturze. S. Kamiński współczesne 
metody filozoficzne sprowadza do następujących typów: anali
tyczne, fenomenologiczne, refleksyjno-syntetyczne i refleksyjno-

41 S t e e n b e r  g h e n, Wprowadzenie do problemu Boga, w: Studia 
z filozofii Boga, Warszawa 1968, t. I, s. 30 - 34. 

42 Dotyczy to wypowiedzi nie dotyczących argumentu z prawdy. 
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-regresywne41• Nazwa "metoda analityczna" obejmuje dwie całko
wicie odmienne formy uzasadnień: stosowane na terenie nauk 
przyrodniczych oraz dowód ontologiczny. Metoda fenomenolo
giczna jest stosowana najczęściej w filozofii religii. Metoda reflek
syjno-syntetyczna była stosowana przez J. Marechala, zaś me
toda refleksyjno-regresywna przez tomizm egzystencjalny. 

Tenże autor, uwzględniając· punkt wyjścia filozofii Boga, roz
granicza trzy zasadnicze typy motywacji: analityczno-refleksyj
ne, analityczno-interpretacyjne i analityczno-regresywne44• Dwa 
pierwsze wychodzą z danych ludzkiej świadomości, ostatni typ ze 

świata zewnętrznego. Metoda analityczno-refleksyjna jest stoso
wana w fenomenologii, metoda analityczno-interpretacyjna w her
meneutyce lub dowodach ontologicznych, zaś metoda analityczno
-regresywna w tomizmie egzystencjalnym. Jedynie ostatnia me
toda uznana została za racjonalną i realistyczną. 

Można zaproponować jeszcze inną klasyfikację form uzasad
nień realności Boga. Mianowicie może być ona :  filozoficzna lub 
pozafilozoficzna. Motywacja filozoficzna, uwzględniając punkt 
wyjścia rozważań teodycealnych, występuje w następujących 
formach: ontologiczna, antropologiczna, aksjologiczna, intuicyjno
-irracjonalna oraz hermeneutyczno-eksplikacyjna46• Drogi św. To
masza wychodzą z analizy różnych aspektów bytu, dlatego można 
je określić jako argumentację ontologiczną. Argumenty antropo
logiczne odwołują się do człowieka, są to: argument z prawdy 
św. Augustyna i argument J. H. Newmana z fenomenu sumienia. 
Argumentacja aksjologiczna występuje u M. Schelera i J. Hesse
na, którzy za punkt wyjścia teodycei biorą świat ludzkich war
tości. Wreszcie argumentacja intuicyjno-irracjonalna charaktery
styczna jest dla Rudolfa Otto, który emocjonalne przeżycie uznał 
za najbardziej istotny element w poznaniu obecności Boga. Poza
filozoficzna motywacja najczęściej posiada charakter empiryzu-

43 S. K a m i ń s k i, Zagadnienia metodologiczne związane z filozofią 
Boga, w: Studia z filozofii Boga, t. I, s. 380 - 403. 

44 S. K a m i ń s k i, Epistcmol:Jgiczno-metodologic:ne problemy filozo
ficznego poznania Boga, w: W kierunku Boga, Warszawa 1982, s. 82 - 107, 
zwłaszcza 99 - 100. 

45 S. K o w a  l c z y  k, Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, War
szawa 1979, s. 279 - 294. Praca pomija ostatni typ argumentac ji. 
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jący, mianowicie związana jest bądź z naukami fizykalnymi, bądź 
biologicznymi. Z terenu nauk fizykalnych wywodzą się argumen
ty z entropii i ekspansji kosmosu. Teilhard de Chardin, poszuku
jąc racjonalnych podstaw wiary w Boga, odwołał się do nauk 
biologicznych, zwłaszcza fenomenu ewolucji biokosmosu. 

Klasyfikacje uzasadnień istnienia Boga opierają się na róż
nych kryteriach: ontologicznych, metodologicznych, epistemolo
gicznych oraz systemowyJ!h. Kryterium ontologiczne polega na 
odmienności przedmiotu, będącego punktem wyjścia probacji 
teizmu. W tym aspekcie należy przede wszystkim rozgraniczyć 
argumentację kosmologiczną i antropologiczną. Wszystkie drogi 
św. Tomasza z Akwinu posiadają charakter kosmologiczny. Argu
mentacja antropologiczna pojawia się u św. Augustyna, św. Bo
nawentury, Descartesa, Malebranche'a, Blondela, Bergsona, Mar
cela i Maritaina ("szósta droga"). Oba typy argumentacji posiada
ją profil filozoficzny, dlatego preferowanie jednego z nich jest 
konsekwencją systemowych założeń ale nie wymogów metodologii. 

Współczesna metodologia rozgranicza rozumowania dedukcyj
ne i redukcyjne46• Pierwsze z nich posiadają profil progresywny, 
tzn. kierunek rozumowania zgodny jest z kierunkiem wynikania 
czyli zależności rzeczowej. Inaczej mówiąc, rozumowanie deduk
cyjne (odpowiadające dowodzeniu apriorycznemu w sensie schola
stycznym), wychodzi od przyczyn a wnioskuje o skutkach. Rozu
mowanie natomiast redukcyjne ma profil regresywny, ponieważ 
kierunek rozumowania jest przeciwstawny do kierunku zależ!lości 
rzeczowej. Jego punktem wyjścia jest skutek, zaś punktem doj
ścia przyczyna. 

Mając na uwadze powyższe rozgraniczenie, wszelka reali
styczna motywacja posiada charakter redukcyjno-regresywny: 
tak kosmologiczna jak antropologiczna. Świat zewnętrzny i świat 
człowieka są równie obiektywne, realne i ontycznie pochoqne, 
dlatego oba typy argumentacji posiadają w jednakowej mierze 
profil redukcyjno-regresywny. Argumentacja antropologiczna wy
chodzi z podmiotu - osoby ludzkiej,  ale nie można jej określać 
jako bazującej wyłącznie na "danych świadomości" czyli stanach 

•• J. L u k a s  i e w i c z, O nauce, w: Z zagadnień logiki i filozofii, War
szawa 1 961,  s. 66 - 75. 
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podmiotowych. Jej punktem wyjścia jest b y  t ludzki ujmowa
ny w aspekcie życia psychicznego, które ontologicznie jest obiek
tywnym stanem człowieka. Poszukując ostatecznych podstaw 
ludzkiego bytu, korzystamy z dowodzenia regresywnego. W ta
kim razie argumentacja antropologiczna l'lie jest, a przynajmniej 
nie musi być, refleksją nad aktami naszej świadomości czy też 
racjonalizacją subiektywnych tęsknot. Oczywiście ludzka świa
domość odgrywa w niej węzłową rolę, ale jako ontologiczna baza. 
Zresztą świadomość jest ogniwem wszelkiej argumentacji teody
cealnej - także kosmologicznej ,  gdyż rozpoznanie zewnętrznego 
świata dokonuje się .z udziałem ludzkiej refleksji. 

Zwróciliśmy uwagę na kryteria ontologiczne i metodologiczne 
stosowane przy klasyfikacji form teizmu. Wypada wspomnieć 
także o kryteriach epistemologicznych, w oparciu o które rozgra
nicza się następujące formy uzasadnień istnienia Boga: racjonal
ne - irracjonalne, obiektywne - subiektywne, aposterioryczne 
aprioryczne. Kategorie te są niezbędne w analizie epistemologicz
nej, lecz kontrowersyjna jest często ich egzemplifikacja w odnie
sieniu do konkretnych myślicieli. 

W literaturze filozoficznej kategorię "racjonalności" rozumie 
się w różnorodny sposób. Niejednokrotnie zawęża się ją nadmier
nie, dlatego miano filozofii pozaracjonalnej (czy wręcz irracjonal
nej) odnosi się do takich myślicieli, jak: Ojcowie Kościoła - łącz
nie ze św. Augustynem, św. Anzelm, św. Bonawentura, Newman, 
Scheler, Bergson, H. de Lubac, Guardini, Sciacca itd.47 Irracjona
lizm utożsamia się z odejściem od arystotelesowskiej gnozeologii, 
korzystaniem z intuicji, motywacją antropologiczną teizmu, ape
lem o osobowe przeżywanie obecności Boga itp. 

Istnieje wiele koncepcji racjonalności: arystotelesowska, neo
pozytywistyczna, fenomenologiczna, logistyczna, aksjologiczno
-intuicjonistyczna. Pluralizm racjonalizmów jest faktem, dlatego 
każde monopolizowanie racjonalności jest faktycznie . . .  irracjonal
ne. Nie oznacza to akceptacji relatywizmu, lecz jed ynie uznanie 

n z. J. Z d y b  i c k  a, Drogi afirmacji Boga, w: W kierunku Boga, 

s. 1 1 9 - 120; S. K a m i ń s k i, Epistemologiczno-metodologic;:;ne problemy ..• , 

w: tamże, s. 85 - 87. 
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wielości metod badania rzeczywistości. Zróżnicowanie bytów 
(nieożywione i ożywione, nierozumne i rozumne) wymaga uwzglę
dnienia różnych aspektów i poziomów rzeczywistości, co z kolei 
nie da się zrealizować przy pomocy jednego typu poznania: zmy
słowego, intelektualnego czy intuicyjno-aksjologicznego. Logicz
ny empiryzm racjonalność utożsamia z sensualizmem i możliwo
ścią empirycznej weryfikacji. Niektórzy tomiści, ulegając empi
ryzującemu modelowi racjonalności, również zbyt wąsko ją poj
mują. W icł+ rozumieniu racjonalne jest wychodzenie w filozofii 
Boga od świata zewnętrznego, lecz nieracjonalne już branie za 
punkt wyjścia np. fenomenu ludzkiej myśli�8• W ten sposób poja
wia się paradoks, że rozum nie jest racjonalny. Tradycyjny to
mizm uznaje poznawczą funkcję intuicji, lecz zacieśnia ją wy
łącznie do poznawalności fundamentalnych praw bytu. Współcze
śnie, po F. Brentanie, M. Schelerze i H. Bergsonie, takie pojmo
wanie intuicji jest zbyt zawężone. Istnieje wiele jej form, między 
innymi intuicja wartości. Tej ostatniej nie można apodyktycznie 
kwalifikować jako irracjonalnej, gdyż jest udziałem człowieka 
jako istoty rozumnie wartościującej. Racjonalność filozofii nie 
wyczerpuje się w refleksji nad podstawowymi prawami bytu 
i myśli, lecz dotyczy również faktu samoświadomości oraz dome
ny wartości. Racjonalny jest nie tylko byt czy akt istnienia, 
ale także osoba ludzka. W tej ostatniej nie można przeciwstawiać 
racjonalnej strefy intelektu pozostałym sektorom bytu ludzkiego 
jako irracjonalnym. Dlatego sferę dążeniową i emocjonalną nie 
wolno określać jako irracjonalnych elementów człowieczeństwa, 
ponieważ stanowi ono organiczną jedność wszystkich władz. Ani 
intelekt nie funkcjonuje zawsze racjonalnie, ani też inne władze 
nie są globalnie irracjonalne. Człowiek jest całością, dlatego 
w swym poznaniu i działaniu łączy racjonalność z irracjonalno
ścią. Bezzasadne jest ustanawianie jednego wzorca racjonalności, 
wspólnego dla różnych dziedzin bytu i wszystkich nurtów filozo
ficznych. Filozofia Tomasza z Akwinu nie była· bardziej racjonalna 
od św. Augustyna, choć obaj stosowali odmienne metody w reflek-

•s J. M a r  i t a i n, w odrqżnieniu od wielu innych tomistów, zjawisko 
myśli uznał za jedną z podstaw racjonalnej argumentacji istnienia Boga. 
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sji filozoficzno-teologicznej. Granice jednego systemu czy jednej 
szkoły nie mogą być granicami racjonalności. Dotyczy to również 
teodycei. 

Na płaszczyźnie epistemologicznej stosuje się kategorie obiek
tywizmu i subiektywizmu, odpowiadające kategoriom racjonalno
ści i irracjonalności. Twierdzi się, że Kartezjusz zapoczątkował 
odwrót od obiektywizmu. Kontynuacją tego procesu ma być fakt 
przyjmowania za punkt wyjścia filozofii przeżyć podmiotowo
-subiektywnych: faktu świadomości i samoświadomości, myśli 
ludzkiej, fenomenu sumienia, dążenia do szczęścia itp. Ten su
biektywizm imputuje się nurtom fenomenologii i egzystencja-
lizmu. • 

Utożsamienie subiektywizmu z antropologicznym punktem 
wyjścia filozofii jest uproszczeniem problemu lub też nieporozu
mieniem. Otóż kartezjańskie cogito posiadało stary rodowód filo
zoficzny, sięgający św. Augustyna (dubia ergo sum). Współcześnie 
nawiązują do niego n urty fenomenologii, egzystencjalizmu i "fi
lozofii ducha". Husserl rzeczywiście wychodził od danych ludz
kiej świadomości, a poprzez koncepcję redukcji fenomenologicznej 
rezygnował z rozstrzygalności problemu realności istnienia świa
ta zewnętrznego. Inaczej już rozumiał metodę fenomenologiczną 
Max Scheler (idący za F. Brentano), który intencjonalność aktów 
świadomości rozumiał jako ich powiązanie z rzeczywistością nie
zależną od człowieka. Metoda fenomenologiczna nie wyklucza 
więc metody metafizycznej, lecz w niej znajduje dopełnienie. 
Subiektywizm aktów ludzkiej świadomości dotyczy wyłącznie 
płaszczyzny epistemologicznej, natomiast na płaszczyźnie ontolo
gicznej cały byt ludzki jest obiektywną realnością. Pytanie o jego 
podstawy jest problemem postawionym w ramach filozofii obiek
tywistycznej49. 

Argumentację za istnieniem Boga można charakteryzować 
również w kategoriach "aprioryczność - aposterioryczność". Mo
tywacja aposterioryczna wychodzi z doświadczenia, natomiast 
motywacja aprioryczna ze sfery subiektywnej: pojęć, pragnień, 

•s Por. A. D o n d e y n e, L'experience prephilosophique et les condi
tions anthropologiques de. l'affirmation de Dieu, w: L'existence de Dieu, 
Tournai 1961 ,  s. 147 - 166. 
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iluzji itp. Charakter aprioryczny posiada niewątpliwie dowód on
tologiczny zapoczątkowany przez św. Anzelma, odwołujący się do 
pojęcia Boga jako bytu najdoskonalszego. Kant sugerował, że 
wszystkie argumenty Tomaszowe są redukowalne do dowodu on
tologicznego. Tomizm kwestionuje to stanowisko, ale niektórzy 
tomiści taki zarzut stawiają pod adresem antropologicznej moty
wacji teizmu. Krytyka Kanta jest rezultatem jego ideali�u, pre
ferującego podmiot na niekorzyść przedmiotu. Możliwa jest rów
nież odmienna postawa, mianowicie redukowanie podmiotu do 
statusu przedmiotu. Dlatego uznaje się obiektywność człowieka 
jako bytu, natomiast móWi się o subiektywizmie jego przeżyć. 
Zresztą wielu autorów przyjmuje zbyt wąską koncepcję do
świadczenia, którego przecież nie można ograniczać do percepcji 
zmysłowej. 

Charakteryzując różne formy motywacji teizmu, ograniczy
liśmy się do argumentacji filozoficznej. Istnieją wprawdzie próby 
pozafilozoficznej motywacji istnienia Boga - odwołującej się 
bądź do nauk fizykalnych (argument z entropii i ekspansji ko
smosu), bądź do nauk biologicznych (P. Teilhard de Chardin), 
lecz nie są one przedmiotem pracy. Dlatego pomijamy także me
todologiczną charakterystykę takiej argumentacji. 

Mając na uwadze systemowy kontekst poszczególnych typów 
teizmu, można rozgraniczyć następujące nurty współczesnej filo
zofii Boga: tomizm zachowawczy, tomizm egzystencjalny, tomizm 
fenomenologiczny, augustynizm, teizm panteizujący, oraz teizm 
o charakterze empiryzującym. Wymienione nurty są omawiane 
w polskiej literaturze60• 

3. PRO BA REINTERPRET ACJI MODELU FILOZOFII BOGA 

Dotychczasowe rozważania, związane tak z kryzysem filozo�ii 
Boga jak pluralizmem jej nurtów, skłaniają do refleksji na temat 
perspektyw oraz pożądanego modelu tej dyscypliny filozoficznej. 
Człowiek nigdy nie przestanie być istotą filozofującą, poszukującą 
ostatecznych wyjaśnień. Dlatego współczesne i przyszłe generacje 

so S. K o w a l c z y  k, Odkrywanie Boga, dz. cyt., s. 16 - 33. 
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ludzkie nie są skazane na życie w epoce po-metafizycznej. Stałym 
przedmiotem ludzkich zainteresowań jest problem Boga, dlatego 
teodycea mimo ciągłych i niebłahych trudności - jest trwałą 
perspektywą filozoficznej kultury człowieka. Perspektywy filo
zoficznej teologii zależą od jej przyszłego profilu, zakresu stoso
wanych metod oraz modelu tej nauki. Filozofia Boga, chcąc być 
merytorycznie trafna a egzystencjalnie efektywna, w naszym 
przekonaniu winna być: autonomiczna, realistyczna, dyskursywno
-intuicyjna, uwzględniająca wątki antropologiczne, egzystencjal
na, związana z aksjologią, wreszcie integralno-syntetyczna. 

Czy filozofia Boga jest dyscypliną autonomiczną? Wciąż dy
skutowany jest problem jej relacji do metafizyki ogólnej. Zwo
lennicy tomizmu egzystencjalnego zwykle podważają autonomię 
teologii naturalnej, widząc w niej integralny element ontologii51• 
Czołowym argumentem takiego stanowiska jest rozumowanie: 
skoro metafizyka ogólna analizuje byt jako byt, to tylko w jej 
kompetencji leży zagadnienie istnienia Boga jako bytu absolutne
go. Wydaje się, że konkluzja nie wynika z przesłanek. To prawda, 
że ontologia analizuje byt jako byt: jego strukturę, kategorie, 
atrybuty, przyczyny itp. Ontologia jednak nie omawia specyficz
nych typów bytu: materialnego i duchowego, bytu ludzkiego 
i Absolutu, fenomenu społeczności, kultury, religijności itp. Meta
fizyka ogólna nie może zastępować filozofii przyrody, antropologii 
filozoficznej, filozofii kultury, religii oraz innych dyscyplin filo
zoficznych. Analogicznie rzecz ma się z filozofią Boga. Jest ona 
cząstką filozofii generalnie ujętej , ale nie fragmentem ontologii. 
Św. Tomasz z Akwinu uznał analogiczny charakter bytów, różno
rodność ich natury, specyfikę działania. Pluralizm ontologiczny 
uzasadnia pluralizm dyscyplin filozoficznych. 

Inne argumenty za włączeniem filozofii Boga do ontologii 
mają już mniejszy walor. Twierdzi się na przykład, że autonomia 
teodycei prowadzi do nadania, jej charakteru apologetycznego. 

51 Por. S. K a m i ń s k i, Zagadnienia metodologiczne ... , w: Studia z fi. 
Iozof1i Boga, t. I ,  s. 394 - 397; B. B a k  i e s, Filozofia Boga i filozofia bytu, 

"Studia Philosophiae Christianae" 13 ( 1977), nr l, s. 85 - 100; B. D e m b o w
s k i, Zagadnienie stosunku filozofii Boga do filozofii bytu, w: Studia z fi
lozofii Boga, Warszawa 1973, t. II, s. 192 � 203. 
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Czy rzeczywiście autonomizacja jakiejś dyscypliny jest równo
znaczna z utratą obiektywizmu? Pytanie - czy Bóg istnieje? -
jest pytaniem fundamentalnym i pierwotnym, dlatego uzasadnia 
tworzenie odrębnej nauki filozoficznej. 

Oto inny argument mający podważać autonomię teologii filo
zoficznej. Wątpliwy jest metodologiczny status nauki, której 
przedmiot - w tym wypadku Bóg - podlega rzeczywistej pro
blematyzacji i często jest wręcz kwestionowany. Otóż kwestiono
wany był w dziejach filozofii przedmiot wielu innych dyscyplin 
filozoficznych, np. duci1owy element osoby ludzkiej i normy mo
ralne. Mimo to nikt nie kwestionuje filozofii człowieka czy etyki. 
Zresztą filozofia Boga nie startuje z punktu zerowego, lecz bazu
je na przedfilozoficznym poznaniu Boga i szeroko rozumianym 
doświadczeniu (łącznie z religijnym). Problematyzacja przedmio
tu tej nauki nie podważa jej autonomii. 

Oponenci autonomicznej filozofii Boga uzasadniając swe sta
nowisko, odwołują się do specyfiki Bożej natury wykraczającej 
poza ramy ludzkiego poznania. Ontyczna i epistemologiczna trans
cendencja Boga nie uzasadnia jednak stanowiska agnostycyzmu: 
tak filozoficznego jak teologicznego. Dla tomisty jest to stwier
dzenie ewidentne. Zresztą jeżeli Bóg nie może być przedmiotem 
wiedzy racjonalnej, to wniosek ten dotyczy w równej mierze 
teodycei co metafizyki ogólnej. Agnostycyzm byłby wówczas nie 
do uniknięcia. N a wstępie rozważań teodycealnych wystarcza no
minalna definicja Boga, u możliwiająca postawienie sensownego 
pytania odnośnie do Jego istnienia. Postawa podważania autono
mii filozofii Boga nie jest wolna od niekonsekwencji. Były one 
już sygnalizowane uprzednio. Jedną z nich jest kwestionowanie 
teodycei, a równocześnie omawianie jej statusu epistemologiczno
-metodologicznego. W literaturze polskiej ukazało się wiele publi
kacji na temat profilu, celów i metod nauki, której podobno . . .  nie 
ma. Jeśli rzeczywiście teologia naturalna niczym się nie różni od 
ontologii, to czemu pisze się tak wiele na temat pierwszej z nich? 

�ielu autorów, w tym także przedstawiciele tomizmu egzy
stencjalnego, ' uznaje autonomię filozofii Boga wobec ontologii52• 

s• Zob. E. M o r a w i e c, Próba nowego ujęcia charakteru epistemolo
gic::nego i metodo1ogic::nego filo::ofii Boga, w: Studia z filozofii Boga, t. II, 

3 - Drogi ku Bogu 
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Na uwagę zasługuje argumentacja skłaniająca do takiego stano
wiska. Przede wszystkim zwraca się uwagę na różnorodność 
przedmiotu, celów i metod obu nauk. Przedmiotem metafizyki 
ogólnej jest byt jako byt (istniejący), a więc generalnie ujmo
wany. Przedmiotem teodycei jest specyficzny rodzaj bytu, Abso
lut: jego realność i natura, atrybuty ontyczne i operatywne, sto
sunek do świata. To wszystko wykracza poza teren zaintereso
wania ontologii. Punktem wyjścia tak ontologii jak filozofii Boga 
są sądy egzystencjalne, lecz ich charakter jest odmienny: 
w pierwszej z nich są to sądy ostensywne typu "to istnieje", 
w drugiej natomiast zdania egzystencjalne zawierające terminy 
teoretyczne np. istnieje byt celowy. Odmienny jest charakter oraz 
funkcja sądów egzystencjalnych w obu naukach. Również metoda 
teodycei różni się od metod stosowanych w metafizyce ogólnej, 
związana jest bowiem organicznie z dowodzeniem redukcyjno
-regresywnym. 

Autonomia teodycei staje się bardziej oczywista wówczas, gdy 
pamiętamy o argumentach antropologicznych jako integralnej 
części tej dyscypliny. Czy korzystanie z tego typu argumen.tacji 
nie narusza jedności metody filozofii Boga? Maksymalnie pojmo
wana jedność metody dziś faktycznie nie istnieje, ponieważ uza
sadniając istnienie Boga korzystamy z kilku metod: intuicyjnej, 
hermeneutycznej , fenomenologicznej, metafizycznej. Nie oznacza 
to, że filozofia Boga ppsiada charakter interdyscyplinarnr3• Ar
gumentacja antropologiczna nie oznacza psychologizacji teodycei, 
podobnie jak argumenty kosmologiczne nie przekształcają jej 
w kosmologię czy fizykę. W obu wypadkach przedmiot, ujmowa
ny w punkcie wyjścia, jest analizowany w aspekcie ostatecznych 
uzasadnień ontycznych. Chodzi o ostateczne podstawy bytu przy
godnego i osoby ludzkiej. Filozofia Boga korzysta z ontologii 
i antropologii filozoficznej, lecz posiada specyficzny przedmiot --

s. 145 - 163;  M. J a  w o r s k i, Zagadnienie reinterpretacji punktu wyjścia 
filozoficznego poznania Boga, w: tamże, s. 16-1 - 191. 

53 K. K l ó s  a k  (Próba uwspó!cześnienia Tomaszowej argumentacji za 
istnieniem Boga :: przyc:::yn?wości sprawczej, w: tamże, s. 213) mówi 
o teodycei jako "częściowo interdyscyplinarnej". Autor uznaje również plu
ralizm epistemologiczny i metodologiczny filozofii Boga. 
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ujmując wszystko pod kątem najwyższych ("pierwszych") uza
Sadnień. 

Autonomia filozofii Boga wobec ontologii nie oznacza bynaj
mniej, iż nie korzysta z jej terminologii i fundamentalnych za
sad ontycznych tam rozpatrywanych. Równocześnie, jak trafnie 
się zauważa54, ontologia jest w pewien sposób uzależniona od 
teodycei. Utworzenie transcendentalnego pojęcia bytu wymaga 
uprzednio stwierdzenia nie tylko wielości bytów, ale pluralizmu 
jakościowo zróżnicowanego. Należy więc poznać istnienie róż
nych bytów:- materialnego i niematerialnego, przygodnego i ko
niecznego. Jedynie wówczas można sformułować ideę bytu jako 
bytu, nie zaś ideę bytu materialnego czy przygodnego. W ten 
sposób ontologia, formując koncepcję bytu, korzysta już z filo
zoficznej antropologii i teodycei. Zależność pomiędzy wymienio
nymi dyscyplinami filozoficznymi jest wzajemna. 

Niektórzy autorzy, mając na uwadze powyższą trudność, roz
graniczają dwojaką ontologię: filozofię bytu danego nam bezpo
średnio (prius quod nos) oraz właściwą metafizykę czyli teorię 
bytu jako bytuss. Tedycea korzysta z pierwszej z nich, nie musi 
natomiast zakładać drugiej .  Pozwala to mówić o autonomii filozo
fii Boga wobec metafizyki, ogólnej w potocznie przyj mowanym 
znaczeniu. 

Kolejnym warunkiem właściwego modelu teodycei, obok uzna
nia jej autonomii, jest ontologiczny i gnozeologiczny realizm. 
Istnieje wiele zagrożeń realizmu na terenie filozofii Boga: skrajny 
intuicjonizm, racjonalizm, redukcjonizm w różnych jego formach. 
Skrajny intuicjonizm epistemologiczny głosi samooczywistość idei 
Absolutu i jego istnienia. Teza ta znajduje się i podstaw dowodu 
ontologicznego św. Anzelma, który w p o j  ę c i u Boga jako bytu 
najdoskonalszego dostrzegł nieodzowność jego istnienia. Tomasz 
z Akwinu, uznając teoriopoznawczy realizm, zakwestionował za-

54 J. K a 1 i n o w s k i, Ontologia czy aitiologia, "Znak" 15 (1963), 
s. 1070 - 1075; L. B. G e i g e r, Abstraction et separation d'apres saint Tho

mas (in de Trinitate q. 5, a. 3), w: Philosophie et Spiritualite, Paris 1963, 

t. I, s. 105 - 1 1 2. 
55 M. J a  w 0 r s k i, Zagadnienie reinterpretacji ... , dz. cyt., s. 169 - 178. 
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sadność wspomnianego dowodu'". Choć istnienie Boga jest oczy
wiste samo w sobie, to nie jest takie dla człowieka jako psycho
fizycznej osoby. 

Realizm filozofii Boga jest zagrożony często przez racjonali
styczny funkcjonalizm57• Wielu myślicieli nowożytnych posłu
guje się ideą bóstwa instrumentalnie, traktując ją jako funkcję 
przyjmowanego systemu. Często jest to system pojęć czy deduk
cyjnych rozumowań oderwany od realiów rzeczywistości (Spino
za, Hegel), wskutek czego poj ęcie Absolutu posiada charakter 
racjonalistyczno-aprioryczny. Bóg jest w takim wypadku po
trzebny jedynie jako element systemu, nie stanowi natomiast 
wniosku opartego na analizie obiektywnej rzeczywistości. 

Kolejnym zagrożeniem realizmu teodycei jest każdy reduk
cjonizm ontologiczny lub antropologiczny. Formy redukcjonizmu 
mogą być idealistyczne lub sensualistyczne. Teoria idealizmu 
przedmiot redukuje do podmiotu, konsekwencją czego jest per
spektyw·a solipsyzmu - zamknięcie się w kręgu własnych do
znań i projekcji. Derealizacja przedmiotu ludzkiego poznania 
zamyka drogę realistycznej filozofii poszukującej praprzyczyny 
bytu. Inna forma redukcjonizmu związana jest ze skrajnym 
empiryzmem, który zaciera specyfikę poznającego podmiotu jako 
osoby. Naukotwórcze poznanie człowieka sensualizm zawęża do 
etapu percepcji zmysłowej, zubożając w ten sposób krąg ludz
kiego doświadczenia i poznania. Przykładem takiej postawy jest 
fenomenalizm empirystyczny J. Locka i D. Hume'a, związany 
z agnostycyzmem. Realizm nie oznacza jednak sensualizmu, ani 
tym więcej materializmu. 

Konsekwentnym obrońcą epistemologicznego realizmu jest 
tomizm. Głosi on teorię empiryzmu genetycznego, w myśl której 
wszelkie pojęcia uformowane przez intelekt wywodzą się gene
tycznie z obserwacji poczynionych przez zmysłowe władze po
znawcze. Niczego nie ma w umyśle czego by nie było uprzednio 

56 Por. S. th. I, q. 2, a. 2, c; S. K o w a  l c z y  k, Filozofia Boga, Lublin 
1980, s. 46 - 48. 

'7 J. C o I I  i n s, God in Modern Philosophy, Chicago 1959, s. 378 - 383; 
B. D e m b o w s k i, Zadania realizmu teistycznego w propozycji J. Coll insa, 

"Studia Philosophiae Christianae" 13 (1977), nr. 2, s. 5 - 46. 
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w zmysłach. ·W ten sposób kwestionuje się teorię pojęć wrodzo
nych (natywizmu) oraz skrajny intuicjonizm. 

Współczesny tomizm egzystencjalny, eksponuj-ąc rolę aktu 
istnienia w strukturze bytu, dowartościował istnienie również 
przy wyjaśnieniu mechanizmu ludzkiego poznania. Jacques Ma
ritain, mówiąc o intuicyjnym poznaniu istnienia bytu, wspomina 
nawet o pojęciu istnienia58• Ta konceptualizacja istnienia zaciera 
fakt, że jest ono jedynie elementem bytu a nie ontyczną całością. 
Trudno mówić w sensie właściwym o poj ęciu istnienia, natomiast 
istnienie można jedynie uznać lub zanegować. Inny francuski 
tomista, Etienne Gilson, sformułował teorię sądów egzystencjal
nych5'. Są to sądy typu "X istnieje (jest)", różne od sądów orzecz
nikowych typu "X jest studentem". Te ostatnie wskazuj'} bez
pośrednio na element treściwy bytu, pierwsze zaś na element 
istnienia. Sądy egzystencjalne, poprzez swój spontaniczny pre
refleksyjny charakter, są wstępnym i fundamentalnym aktem 
ludzkiego poznania. Dlatego są traktowane jako istotny, jeżeli 
nawet nie jedyny, punkt wyjścia filozofii Boga. 

Interesująca teoria sądów egzystencjalnych zawiera szereg 
niejasności, dwuznaczności, w pewnym stopniu także niekonse
kwencji, Jej koherencja z epistemologią św. T omasza jest kwe
stionowana60. Chrześcijański myśliciel średniowiecza, rozgrani
czając ontologicznie istotę i istnienie bytu przygodnego, n:l 
płaszczyźnie epistemologicznej ujmował je łącznie. Oba wspo
mniane elementy są poznawalne za pomocą sądów orzecznik.o-

sa J. M a r  i t a i n, Rejlexions sur la nature blessee et sur l'intuition de 

!'etre, "Revue Thomiste" 68 (1 968), nr l, s. 18 - 21 ;  W. C h u d y, Poznanie 

istnienia (bytu) w ujęciu tomistów cg::ystencjalnych, "Studia Philosophiae 
Christianae" 17 (1981), nr 2, s. 32 - 36. 

ss E. G i l s o n, Byt i istota, Warszawa 1963, s. 225 - 249. Por. M. A. K r ą
p i e c, Metafizyka, Poznań 1966, s. 87 - 90; t e n ż e, O realizm metafizyki, 
,.Zeszyty Naukowe KUL" 12 (1 969) nr 4, s. 1 1 - 20. 

ro M. K u r, W poszukiwaniu tomistycznej teorii sqdów egzystencja�
nych, "Studia Philosophiae Christianae·• 16 (1 980) nr l, s. 1 03 - 140. Por. 
W. C h u d y, Zagadnienie tomistycznej teorii sqdów eg::ystencjalnych, "Stu
dia Philosophiae Christianae" 17 (1981) nr l, s. 185 - 200. Kur teorii są
dów egzystencjalnych w ujęciu tomistów · egzystencjalnych zarzuca nie
zgodność z epistemologią św. Tomasza z Akwinu. Polemizuje z tym Chu
dy, pomijając niestety teksty Akwinaty. 
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wych. Wprawdzie każdy sąd jest jakoś powiązany z asercją 
istnienia, lecz chodzi o istnienie określonej treści (jej zgodność 
z istnieniem). Istnienie bytu poznaje się więc poprzez te same 
akty poznawcze, poprzez które poznaje się także jego istotę. 
Mankamentem analiz niektórych przedstawicieli tomizmu egzy
stencjalnego jest odrywanie elementu istnienia od całości bytu, 
konsekwencją czego jest jego reizacja. Dlatego mówi się o poję
ciu istnienia, poznawaniu istnienia jako takiego, prymacie po
znawalności istnienia wobec elementu treści itp. Przejawem 
reizacji istnienia jest definiowanie ludzkiego poznania jako 
"styku

" 
istnień. 

Istnieją jeszcze inne niejasne elementy teorii sądów egzysten
cjalnych. Są to sądy typu "X istnieje

"
. Choć bezpośrednim przed

miotem asercji jest istnienie, to jednak wskazują one także na 
konkretny przedmiot ujmowany poznawczo za pomocą określo
nego pojęcia. Tym samym więc trudno mówić o prymacie pozna
nia istnienia, wtórności zaś treści. Wspomnianą trudność widzą 
niektórzy autorzy, dlatego przyjmują zmienioną formułę sądu 
egzystencjalnego - typu "c o ś  istnieje". Przedmiot sądu ta
kiego nie byłby więc nosicielem określonej natury gatunkowej, 
gdyż implikowałoby to myślenie abstrakcyjno-refleksyjne. Gdy
by przyjąć tę interpretację, to nasuwa się trudność: asercja 
istnienia "czegoś" o nieokreślonej naturze nie daje podstaw do 
sformułowania koncepcji bytu jako bytu. Jeśli nie uchwycimy 
poznawczo natury konkretnego bytu (materialny czy duchowy, 
substancjalny czy przypadłościowy, przygodny czy konieczny), 
to nie jest możliwe konstruowanie transcendentalnej koncepcji 
bytu. Stąd powstaje trudność, czy sądy egzystencjalne stanowią 
wstępny etap procesu separacji podczas tworzenia idei bytu? 

Teoria sądów egzystencjalnych zawiera inną jeszcze trud
ność. Mówi się o prymarnym charakterze poznania istnienia 
poprzez tego typu sądy, interpretowane jako spontaniczna intui
cja istnienia. O jakie jednak istnienie chodzi: pojawianie się 
(faktyczność, realność) jakiejś treści, czy też istnienie jako naj
wyższy akt bytu? Wydaje się, że rzecznicy teorii sądów egzy
stencjalnych milcząco przeskakują od pierwszego do drugiego 
z wyróżnionych znaczeń kategorii "istnienie". Przecież intuicyj
nie poznajemy jedynie realność rzeczy (sens potoczny "istnie-
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nia"),  natomiast akt istnienia jest wynikiem refleksji metafi
zycznej. 

Przedstawione trudności teorii sądów egzystencjalnych unie
możliwiają przyjęcie jej w dotychczasowej interpretacji61• Widać 
zresztą wahania nawet u zwolenników tej teorii. Sądy egzysten
cjalne są określane raz jako "akt zupełnie prerefleksyjny", innym 
zaś razem przypisuje się im element refleksji02• Jeżeli byłby to 
akt prerefleksyjny, to trudno mówić o inicjacji poznania meta
fizycznego. Jeśli natomiast sąd egzystencjalny jest świadomym 
aktem poznawczym człowieka, to nie jest on aktem ateoretycz
nym i "neutralnym" znaczeniowo. 

Mankamentem teorii sądów egzystencjalnych jest tendencja 
do hipostazowania i reizowania istnienia, które - jako element 
bytu - może być ujęte poznawczo wyłącznie poprzez percepcję 
całości badanego przedmiotu. Epistemologia tomistyczna wymaga 
holistycznego ujmowania "mechanizmu" ludzkiego poznania. 
Prawdą jest, że niczego nie ma w umyśle czego by nie było 
uprzednio w zmysłach. Lecz prawdą jest również, że nicŻego nie 
ma w zmysłach - czego nie ma równocześnie w umyśle. Czło
wiek poznaje całościowo, mimo istnienia dwubiegunowości po
znania zmysłowego i intelektualnego. Realizm epistemologiczny 
wymaga odcięcia się tak od sensualizmu jak racjonalizmu i spe
kulatywizmu. 

Realizm filozofii Boga nie wymaga bynajmniej zapoznawania 
personalnego wymiaru doświadczenia człowieka. Dlatego termi
nem "doświadczenie" obejmujemy nie tylko poznanie zmysłowe 
(wrażenia wzrokowe, słuchowe, dotykowe itd.), lecz również in:1e 
formy doświadczenia: interpersonalne, samoświadomość, doświad
czenie etyczne, artystyczne, religijne i im pokrewne. Realizm 
teodycei nie jest podważany przez antropologiczną argumentację 
za istnieniem Boga. Jest to przecież r e a l n e doświadczenie 

u Por. M. K u r, art. cyt.,; B. B a k  i e s, Przedmiot afirmacji sądu 
egzustencjalnego, "Studia Philosophiae Christianae" 14 (1978), nr l, s. 25 - 28. 

'2 M. A. K r ą  p i e c, Ja - człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, 
Lublin 1974, s. 158 - 159; t e n ż e, Metafizyka, dz. cyt., s. 87 - 90. Autor roz
różnia sądy egzystencjalne bezpośrednie ("dąb istnieje") i pośrednie ("du
sza istnieje"), zmysłowo-intelektualne i intelektualne. 
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osoby ludzkiej,  ujmowanej dynamicznie. Fotwierdza ono, że 
człowiek jest "bytem-ku-Transcendencji". 

Filozofia Boga, uzasadniając istnienie bóstwa, łączy elementy 
poznania racjonalno-dyskursywnego i poznania intuicyjnego. 
Ograniczenie się do jednego z tych elementów zniekształca wła
ściwy model teodycei. Racjonalność filozoficznych i naukowych 
rozważań posiada swe ontologiczne podłcże, jakim jest prawda 
bytu'8• Rzeczywistość jest rozumialna ("inteligibilna"), tzn. roz
poznawalna w swej naturze, mechanizmie działania, sieci istnie
jących praw itp. Skoro możemy poznawać otaczający nas świat, 
to można mówić także o jego sensowności. Umysł ludzki odkry
wa sens zakodowany w rzeczywistości, w ten sposób prawda 
ludzkiego poznania jest pochodna wobec prawdy bytu. Tylko to, 
co jest Qntycznie niesprzeczne, może stanowić przedmiot racjo
nalnych rozważań. Filozofia Boga wyrasta ze stwierdzenia ,,do
rzeczności" bytu. Jest on rozumialny, choć nie jest rozumny. 

Rzeczywistość jest rozumialna, ale nie jest samo-wyjaśniał
na. J esf sensowna, lecz jest to sens nadany. Doświadczalnie 
stwierdzamy zmienność bytu, przygodność, hierarchię ontyczną 
i aksjologiczną, istnienie · celowości. Wszystkie te fenomeny 
wskazują na ontyczną niesamodzielność czyli pochodność świata. 
Nie posiada on charakteru samoistnego i pierwotnego, dlatego 
nie wyjaśnia swego istnienia. Jeżeli byt jest sensowny, to wi
nien wyJasmac się racjonalnie. Nie wyjaśnia się immanentnie 
własną naturą, więc tłumaczy się dopiero poprzez czynniki 
transcendentne. W tym momencie filozofia Boga odwołuje się 
do zasady prz:y'{:zynowości. Zasada ta opiera się na zasadzie ra
cji do�tatecznej, ta zaś z kolei na zasadzie niesprzeczności. 

Rozważania teodyc'ealne bazują bezprzecznie na poznaniu 
intuicyjnym, . owocem którego jest poznanie mocy obowiązują
cej pierwszych zasad bytu i myśli84• Posiadają one charakter 
analityczny, mianowicie uświadamiając sobie znaczenie wystę
pujących w nich pojęć - dostrzegamy zarazem konieczność ich 

'3 S. K o w a  l c z y  k, Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, d::. 
cyt., s. 172 - 183. 

8' Sw. T o m a s z z A k  w i n u, In Boeth. de Trin, q. 6, a. l ,  ad l ;  
S .  th. I ,  q .  6 ,  a .  2, ad l ;  S .  K o w a  1 c z y  k, Odkrywanie Boga, s .  90 - 1 10. 
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asercJI 1 powszechny walor. Skoro byt różni się od niebytu, to 
ten ostatni nie może być źródłem pierwszego. Byt pochodny im
plikuje istnienie bytu pierwotnego, byt niesamodzielny bytu 
autonomicznego, byt przygodny wyjaśnia się poprzez byt ko
nieczny. Bezpreyczynowe powstanie jest równie sprzeczne jak 
"niepowstające powstawanie". Zasady racji dostatecznej i przy
czynowości odgrywają istotną rolę w analizach filozofii Boga, 
stanowiąc conditio sine qua non poznawczej drogi ku Stwórcy. 
Oczywiście obie zasady nie są dowolnie sformułowane przez 
ludzki umysł, a następnie z zewnątrz narzucone obiektywnej 
rzeczywistości. Zasady te są zakorzenione w przedmiotowej 
i podmiotowej rzeczywistości, są wewnętrzne wobec niej. Tym 
się tłumaczy ich ontologiczny i epistemologiczny walor. Są one 
"odczytane" w obserwowanej rzeczywistości. 

Umysł ludzki, posługując się metafizyczną zasadą przyczy
nowości, wychodzi od przygodnego bytu a wnioskuje o Bycie 
Koniecznym czyli Bogu. Jest to rozumowanie redukcyjno-regre
sywne65. Przedmiotem jego przesłanek jest to, co jest bytowo 
bardziej pierwotne i wcześniejsze, natomiast przedmiotem kon
kluzji jest byt ontycznie wtórny. Rozumowanie redukcyjne, 
w odróżnieniu od dedukcyjnego (z przyczyny wnioskuje się 
o skutku), daje konkluzję jedynie prawdopodobną. Tak jest 
w wypadku nauk szczegółowych, które interesują się zjawisko
wą (ilościową, jakościową) stroną rzeczywistości. Redukcja me
tafizyczna, odwołując się do substancjalnych elementów bytu, 
umożliwia dojście do konkluzji pewnej. Jeżeli więc w punkcie 
wyjścia stwierdzimy np. przygodny charakter bytu, to - re
spektując niesprzeczność jego natury - w sposób pewny wnio
skujemy o istnieniu Bytu Koniecznego jako przyczyny spraw
czej. Porlobnie jest w innym wypadku: istnienie celowości pozwala 
wnioskować o istnieniu rozumnego sprawcy tego rodzaju struk
tur. 

Rozważania teodycei posiadają charakter racjonalny, ale nie 
jest to racjonalność rozumiana w sensie zawężonym. Nie chodzi 
więc o redukowanie racjonalności do empiryzmu. preferującego 
władze zmysłowe na niekorzyść inte.lektu. Racjonalizmem nie 

rs J. L u k a s  i e w i c z, Z zagadnień logiki i filozofii, d::. cyt., s. 66 - 75. 
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jest także spekulatywny werbalizm, oderwany od doświadczenia. 
Chrześcijaństwo związane jest z "racjonalizmem personalistycz
nym", uznającym organiczny związek wszystkich sektorów ludz
kiej natury: zmysłów i umysłu, poznania i woli, uczuć oraz sze
roko rozumianej praxis itp. W imię racjonalizmu nie można 
postulować ani empiryzacji ani logicyzacji ludzkiej osoby. Dla
tego też racjonalny charakter analiz filozofii Boga nie wyklucza 
współudziału poznania intuicyjnego. Rola intuicji nie ogranicza 
się jednak do akceptacji pierwszych zasad bytu i myśli, lecz 
dotyczy również sfery wartości jako platformy teodycei. 

Ważnym elementem dla właściwego modelu filozofii , Boga 
jest jej antropologiczny charakter. Po tej linii idą sugestie za
warte w dokumentach soboru Watykańskiego Drugiego88• Jeżeli 
filozofia nie chce mijać się z pytaniami ludzi dziś żyjących, to 
winna odwoływać się do bytu ludzkiego. Osoba ludzka zajmuje 
węzłowe miejsce w świecie, dlatego właśnie w niej należy umieć 
odkryć obecność Boga. Atrapologiczny profil teodycei uzewnętrz
nia się w różnorodny sposób. Jednym z nich jest egzemplifikacja 
argumentu z przygodności z wykorzystaniem świata ludzkiej 
osoby. Pierwotnym przeżyciem każdego człowieka jest przeżycie 
kr).lchości własnej egzystencji, świadomość licznych zagrożeń, 
niedoskonałości, "łamliwości" posiadanego istnienia. Prawdę 
o przygodności ludzkiego bytu sugestywnie wyraziło wielu my
ślicieli. Błażej Fascal nazwał człowieka "trzciną najlichszą 
w przyrodzie". Soren Kierkegaard określił go jako "króla bez 
ziemi", zaś Maurice Merleau-Ponty przyznał, iż człowiek jest 
"słabością w sercu bytu"67• Ludzka osoba jest nie tylko podmio
tem istnienia, lecz również podmiotem rozumienia własnego 
bytu. Inne jestestwa są przygodne, lecz nie są świadome tego. 
Jedynie człowiek uświadamia sobie własną przygodność, niewy
starczalność, ograniczoność, a więc i konieczność oparcia na 
Absolucie - zarówno ontycznego, jak aksjologicznego. Widzimy 
przygodność świata, równocześnie przeżywamy ją subiektywnie 

so S. K o w a  l c z y  k, Charakter fi!o:::ofii Boga w świetle dokumentów 
Vaticanum II, "Homo Dei" 40 (1971), nr 2, s. 104 - 105. 

� >7 B. p a s c a l ,  Myśli, Warszawa 1952, nr 346, s. 124; S. K i e r  k e
g a a r  d, Bojaźń i drżenie, Warszawa 1969, s. 215;  M e r  l e a u-P o n t y, 

Eloge de la philosophie, Paris 1953, s. 61 .  
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i często dramatycznie. Istniejemy wiedząc, że wartość oraz sens 
naszego bytu nie są autonomiczne. W ten sposób doświadczamy 
potrzeby Boga jako alfy i omegi życia ludzkiego. Człowiek umie 
stawiać pytania, ale adekwatnej odpowiedzi nie znajduje w so
bie. Dlatego uznaje istnienie Boga jako praźródła wszystkiego. 

Antropologiczny rys teodycei nie ogranicza się do faktu 
egzemplifikacji dróg św. Tomasza z Akwinu. Sama b y  t o w o ś ć 
człowieka, dzięki swej specyfice, bogactwie, transcendencji wo
bec świata natury, potrzeby absolutnych wartości, stanowi pod
stawę odrębnych argumentów antropologicznych za istnieniem 
Boga"'. Nie są to zwykłe rozważania humanistyczne czy psycho
logiczne, lecz filozoficzna argumentacja. Jej charakter ontolo
giczno-antropologiczny jest analogiczny do ontologiczno-kosmolo
gicznych dróg Tomaszowych. Argumenty antropologiczne wycho
dzą z faktu różnaaspektowej transcendencji człowieka"". Jest on 
przede wszystkim osobą - podmiotem, różnym w strukturze 
i działaniu od świata rzeczy - przedmiotów. Człowiek istni'eje 
w świecie, jest w nim zakorzeniony poprzez życie biologiczno
-wegetatywne. Równocześnie nie zamyka się w wymiarze hory
zontalnym, lecz poszukuje wymiaru absolutno-wertykalnego. 
Egzystuje w czasie i przestrzeni, które ustawicznie przekracza. 

Przedłużeniem i dopełnieniem transcendencji bytowej jest trans

cendencja dynamiczna i aksjologiczna. Pierwsza z nich uzewnę

trznia się poprzez samoświadomość i fenomen myśli. Myśl ludzka 

przekracza wszelkie parametry materii, dlatego nie może stanowić 

jej wytworu. Dzięki myśli człowiek wykrywa wewnętrzną naturę 

rzeczy, dokonuje transformacji przyrody, tworzy kulturę technicz

ną oraz duchową, pyta o sens własnego życia. Myśl otwiera 

przed człowiekiem nowe perspektywy, dlatego Jacques Maritain 

68 Kwestionują to niektórzy tomiści. Por. S. K a m i ń s k i, Z. J. Z d y

b i c k  a, Poznawa!ność istnienia Boga, w: O Bogu i o człowieku, Warszawa 
1968, t. I, s. 86 - 88;  Z. J. Z d y b  i c k  a, Drogi afirmacji Boga, w: W kie

runku Boga, s. 133 - 141. Ostatnia rozprawa mówi już o "argumentacji 

antropologicznej", dowartościowując w większym stopniu jej rolę na te

renie filozofii Boga. 
69 S. K o w a  l c z y  k, Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, 

s. 57 - 69. 
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właśnie ten fenomen uznał za podstawę swej szóstej drogi70• 
Francuski tomista nie poprzestał na kosmologicznej argumenta
cji św. Tomasza z Akwinu, dostrzegając potrzebę antropologicz
nej motywacji istnienia Boga. Pokrewny charakter posiada 
argument z prawdy w ujęciu św. Augustyna. On również odwo

łuje się do dynamicznej transcendencji człowieka, mianowicie 
domeny umysłowego poznania. Jego przedmiotem jest prawda, 
która poprzez swój uniwersalizm, niezmienność i obligatoryjny 
profil nie znajduje adekwatnego wyjaśnienia poprzez czynniki 
naturalno-immanentne. Kardynał John H. Newman także zwró
cił uwagę na specyfikę bytu ludzkiego, mianowicie na zjawisko 
sumienia jako etycznego samoosądu. Jeszcze inni autorzy formu
łują argument z pragnienia szczęścia. I w tym wypadku chodzi 
o byt ludzki, choć ujmowany dynamicznie. Człowiek jest bytem 
in fieri, posiada status 

"
pielgrzyma"

-
zdążającego ku wartościom 

absolutnym. Swiadczy to, że istnieje "u siebie", ale nie "dzięki 
sobie". Wieczny niedosyt szczęścia, wpisany w naturę ludzką, 
jest potwierdzeniem potrzeby Boga. 

Antropologiczny wymiar teodycei, obok omówionych aspek
tów, związany jest jeszcze z innym zagadnieniem. Człowiek jest 
decydującym ogniwem w uznaniu relacji ontologicznych pomię
dzy światem ·a Bogiem: on je widzi lub kwestionuje. Dlatego 
wykład klasycznych argumentów kosmologicznych nie może 
pomijać decydującej roli człowieka. Nie jest to jednak człowiek 
.,uniwersalny", człowiek - model, lecz istota uwarunkowana 
historycznie, społecznie, kulturowo. Rzutuje to na sposób recep

cji motywacji za istnieniem Boga. Dlatego teodycea, obok po
prawności merytorycznej i metodologicznej swych analiz, winna 
respektować także aspekty antropologiczne. Uwzględnienie -tego 
faktu nie oznacza odejścia od obiektywizmu i realizmu, nato
miast pozwoli ukazać egzystencjalną wartość Boga w życiu 
człowieka. · 

Kolejnym rysem, jaki winien charakteryzować współczesną 

filozofię Boga, jest profil egzystencjalny. Można go rozumieć 

między innymi w dwojakim znaczeniu: l .  asercja Boga jest 

7o S. K o w a 1 c z y  k, Rola szóstej drogi Jacquesa MaTitaina we wspó!
c::esnej filozofii Boga, "Chrześcijanin w Swiecie" 13 (1981) nr 3, s. 87 - 99. 
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aktem personalnym, 2. filozoficzne poznanie Boga dopełnia się 
w życiu religijnym. Zwróćmy uwagę najpierw na pierwszy 
problem. Tradycyjna teodycea grzeszyła niejednokrotnie nad
miarem spekulatywnych . rozważań, teoretyzowaniem i werba
lizmem. Zapoznawano fakt, że wiara i niewiara w Boga są akta
mi personalnymi. Nie są więc one rezultatem wyłącznie trafno
ści analiz intelektu, lecz są również konsekwencją innych 
sektorów ludzkiej osoby - woli, sfery emocjonalnej, dotychcza
sowych doświadczeń, wpływów środowiska itp. Perypatetycki 
nurt filozofii nadmiernie schematyzował dcmenę poznawczą 
i pozapoznawczą, określając tę ostatnią globalnie jako subiek
tywną. Wydaje się to uproszczeniem: ani domena poznania 
ludzkiego (tak zmysłowego jak umysłowego) nie jest całkowicie 
obiektywna, ani też sfera wolicjonalno-emocjonalna nie jest bez 
reszty subiektywna. Subiektywizacja jest możliwa w obu dome
nach. Franciszek Brentano, dystansując się od dotychczaso'fych 
schematów psychologicznych, uznał poznawczą funkcję przeżyć 
emocjonalnych. To stanowisko podzielali Max Scheler i Henri 
Bergson. Zwłaszcza pierwszy z nich uwypuklił emocjalną intui
cję człowieka, której przedmiotem jest świat wartości. Poznanie 
intelektualne, nastawione głównie na struktury treściowe oraz 
formuły słowne, nie jest zdolne do adekwatnego ujęcia zindywi
dualizowanego świata wartości. Poznanie wartości Tealizuje się 
w aktach przeżywania, dlatego nieodzowny jest współudział woli 
i uczuć. One rozpoznają obiektywne wartości, uprzednie i nie
zależne od człowieka. Dietrich von Bildebrand słusznie zwraca 
uwagę na pomieszanie, częste u arystotelików, emocjonalności 
z subiektywnością. "U podłoża błędnych poglądów na właściwe 
życie uczuciowe kryje się zawsze swoisty antypersonalizm, który 
każde osobiste przeżycie uznaje za subiektywne w znaczeniu 
pejoratywnym"71• Ludzka wola i ludzkie uczucie, stanowiąc 
integralny element osoby, zwykle odkrywają obiektywne war
tości. Dlatego można mówić o "słusznej" miłoścF2, Qakierowanej 
ku obiektywnym wartościom i respektującej ich naturalną hie-

n D. von H i l d e b r a n  d, O ber das H er:::, "W Drodze" 7 (1979) nr 12, 
s. 88. Por. tamże, s. 89 - 91. 

72 Mówił o tym F. Brentano. 
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rarchię. Sensualistyczny czy racjonalistyczny redukcjonizm nie 
może więc stanowić podstawy filozofii Boga. Już św. Augustyn 
zwrócił uwagę na preponderancję woli człowieka. Fascal uzna
wał "logikę serca". Scheler i Bergson mówili o p otrzebie do
świadczenia wartości jako podstawy wiary w Boga. Uwagi wy
mienionych choćby myślicieli są apelem o egzystencjalny profil 
teodycei. Człowiek jest integralną całością, dlatego intelekt 
ingeruje w sferę woli i uczuć, a te ostatnie wpółuczestniczą 
w procesie poznawczym. Człowiek myśli także i "sercem", 
zwłaszcza w kontakcie ze sferą wartości. Ma to właśnie miejsce 
na terenie filozofii Boga. Choć nie należy tam mieszać dowodze
nia z przekonywaniem, to jednak uwzględnienie sfery dążenio
wo-emocjonalnej nie jest równoznaczne z subiektywizacją argu
mentacji teodycealnej. 

Egzystencjalne ujmowanie filozofii Boga wymaga analizy 
jej powiązań z życiem religijnym. Teologia i filozofia stanowią 
bezsprzecznie domeny autonomiczne względem siebie, ale zAra
zem zazębiają się. Dlatego św. Augustyn pisał: "Rozumiej,  abyś 
wierzył; wierz, abyś rozumiał'm. Filozoficzne poznanie Boga 
prowadzi do religijnego zawierzenia Mu, równocześnie zaś reli
gijna wiara zawiera elementy poznawcze. Oczywiście filozoficzna 
motywacja istnienia Absolutu nie jest jeszcze aktem adoracji, 
angażującym całego człowieka. Tradycyjna filozofia nadmiernie 
izolowała filozoficzne i religijne poznanie Boga. Maurlee Blondel 
postulował bardziej integralne ujmowanie filozofii i religii, ma
jąc na uwadze organiczne powiązanie oraz przenikanie się natury 
i łaski. Zycie nadprzyrodzone nie jest alienacją człowieka, gdyż 
wyrasta ono z naturalnych uzdolnień osoby ludzkiej74• Natura 
i łaska nie istnieją obok siebie, lecz wzajemnie przenikają się: 
ta ostatnia dopełnia pierwszą. 

Niektórzy autorzy argumenty teodycei interpretują jako 
artykularyzację i werbalizację pierwotnych doświadczeń religij
nych75. Jest to stanowisko dyskusyjne, zdaje się bowiem podważać 

73 Sw. A u g u s t y  n, Sermo 153, 7, 9 PL 38, 258. 
74 S. K o w a l c z y  k, Bóg w myśli wsp61czesnei, s. 234 - 238. 
75 B. W e l t e, A uf der S pur des Ewigen, Freiburg im Br. 1 965, s. 318 

nn., 334 - 335. Por. M. J a  w o r s k i, Dowody istnienia Boga a fenomen Tel  i-
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autonomię filozofii Boga. Niewątpliwie jednak często się tak 
dzieje, dlatego w aspekcie psychologicznym argumentacja filo
zoficzna - jeśli ma być efektywna - musi korzystać z istnie
jących już doświadczeń przemawiających na rze�z teizmu. Są to 
często doświadczenia religijne, ale możliwe są także inne formy 
doświadczenia: fascynacji przyrodą, etyczne, sytuacji granicz
nych itp. 

Kolejnym rysem proponowanego modelu filozofii Boga jest 
powiązanie jej z teorią wartości. Tomistyczna teodycea ujmuje 
Absolut w kategoriach ontologicznych: Pierwszego Poruszyciela, 
Pierwszej Przyczyny, Bytu Koniecznego, Stwórczego Rozumu, 
Aktu Czystego itp. Jest to zasadny sposób opisu Bożej natury, ale 
nie jedyny. Wpółczesnemu człowiekowi wymienione nazwy mało 
mówią, ponieważ bardziej czytelny jest dla niego język aksjo
logiczny. Johannes Hessen zarzucił Tomaszowi z Akwinu, że 
dokonał hellenizacji chrześcijaństwa. Konsekwencją tego było 
odejście od języka wartości, typowego dla Biblii, na rzecz języka 
ontologW6• Dlatego Hessen postuluje clehellenizację teologii i fi

lozofii chrześcijańskiej. Postulat idzie zbyt daleko, tym niemniej 
współczesna filozofia Boga nie może dalej pomijać domeny 
wartości. Wątek aksjologiczny jest zresztą obecny j uż w myśli 
wczesnego chrześcijaństwa. św. Augustyn, motywując istnienie 
Boga, wychodził ze świata wartości: prawdy (argument ideolo
giczny), dobra (aksjologiczny), szczęścia (eudajmologiczny)77• Na
wet u Tomasza z Akwinu można odnaleźć elementy doktrynalne, 
które pozwalają wyjść poza schemat pięciu dróg oraz sformuło
wać m.in. argument z prawdy78• Również dokumenty Vatica
num II wielokrotnie · zwracają uwagę na sferę wartości jako 
istotną dla życia chrześcijańskiego. W konstytucji Gaudium et 

gii, "Analecta Cracoviensa" 2 (1970), s. 53 - 80, zwłaszcza 58 - 62. Autor są

dzi, iż Tomasz z Akwinu, w zakończeniu swych .,dróg" przechodził już na 

płaszczyznę religii. Jest to wątpliwe, gdyż prawdopodobnie Akwinata ele
ment ten przejął z domeny religii. 

7G J. H e s s e n, Griechische oder biblische Theologie, Leipzig 1956. 
77 S. K o w a  l c z y  k, CzŁowiek i Bóg w myśli św. A ugustyna, War

szawa (w druku), cz. II. 
7s Przyznaje to J. O w e n s, A quinas and the Five Ways, "The Monist" 

58 (1974), s. 32. 
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spes czytamy: "Na koniec natura intelektualna osoby ludzkiej 
udoskonala się i powinna udoskonalać się przez mądrość, �tóra 
umysł człowieka łagodnie pociąga ku poszukiwaniu . i  umiłowaniu 
tego, co prawdziwe i dobre. Przepojony nią człowiek dochodzi 
poprzez rzeczy widzialne d o  niewidzialnych" (KDK 1 5). Końco
wy fragment wypowiedzi, obok sensu moralnego, można rozu
mieć również epistemologicznie. Mianowicie wartości winny sta
nowić podstawę racjonalnej argumentacji za istnieniem Boga. 

W nowożytnej filozofii chrześcijańskiej istnieją próby sfor
mułowania takiej argumentacji. Podjęli j e  Scheler, Hessen i La
velle. Max Scheler wyróżnił dwie drogi ku Bogu: kosmologicz
no-metafizyczną oraz aksjologiczno-religijną. Ta ostatnia wycho
dzi z faktu hierarchii wartości, której punktem szczytowym są 
wartości religijne. One to, dzięki organicznemu powiązaniu 
z ludzką naturą, powszechności i autonomii doświadczenia reli
gijnego, wskazują na Boga jako realnie istniejący przedmiof9• 
Podobną drogę poznawczą ku Bogu preferował niemiecki augu
stynik, ks. J. Hessen. Wielokrotnie stwierdzał, że byt w swej 
wewnętrznej strukturze jest wartością. Moc bytu i jego dyna
mika wyjaśniają się poprzez jego powiązanie z wartością. Dla
tego Bóg, ostateczna przyczyna przygodnego bytu, jest także 
przyczyną wszelkiej wartości. Wartości są uchwytne dopiero na 
drodze intuicji. Nie jest to intuicja wyłącznie intelektualna, 
wolicjonalna czy emocjonalna, ·lecz "intuicja totalitarna"80 Na
zwa ta miała na celu wyakcentowanie faktu, że cały człowiek 
idzie ku Bogu - angażując swój intelekt, wolę, uczucia, różno
kierunkowe działania. 

Wiele szczegółowych stwierdzeń Schelera i Hessena jest 
dyskusyjnych, słusznie jednak przypomnieli oni potrzebę rewa
loryzacji aksjologicznego wątku filozofii Boga. Język aksjologii 
stanowi cenne dopełnienie języka ontologii. Człowiek współczes
ny akceptuje Boga z kilku powodów: widzi w Nim ostateczne 

70 M. S c h e l e r, V om Ewigen im Menschen, Bern-Miinchen 1954, 
s. 255. Por. S. K o w a  l c z y  k, Bóg w myśli wspó!czesnej, s. 194 - 201. 

'0 H e s s e n, Lchrbuch der Philosophie, Miinchen 1947, t. I ,  s. 249. Zob. 
A. N o s s o l,  Cognitio Dei experimentalis. Nauka Jana Hessena o religij
nym po::naniu Boga, Warszawa 1974. 
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wyJasmenię przygodnego bytu oraz podstawę absolutnych war

tości. Te ostatnie nadają trwały sens ludzkiej egzystencji. 
Omawiając profil teodycei, należy jeszcze wspomnieć o. jej 

charakterze integralno-syntetycznym. Chodzi o uwzględnienie 
wielości nurtów filozoficznej myśli chrześcijańskiej. Wśród nich 
naczelne miejsce zajmował dotąd to�zm. Nie jest słuszna glo
balna kontestacja filozofii tomistycznej, lecz kontynuacja tomiz
mu nie jest równoznaczna z jego wyłącznością na terenie filozo
fii l3oga. Paweł VI do uczestników VI Międzynarodowego Kon
gresu Tomistycznego mówił: "Nie oczekujemy jednak absolutnie 
pomniejszania ( . . .  ) ważności tego uznąnia, które Kościół posiada 
dla cennego dziedzictwa wielkich myślicieli chrześcijańskich 
Wschodu i Zachodu, wśród których szczególnym światłem jaśnie
je św. Augustyn"81• Akwinata jest "doktorem powszechnym", ale 
nie jedynym. Fosoborowy Kościół nie zaleca już wyłączności jego 
systemu, natomiast wyraźnie opowiada się za pluralizmem w uza
sadnianiu istnienia Boga. Tomizm, posiadając bezsprzeczne war
tości, nie może stanowić granicy filozofii82• Prawda o Bogu, któ
rej człowiek ustawicznie poszukuje, wymaga ciągłego dialogu. 

Papież Paweł VI wyróżnił cztery kręgi dialogu: wewnętrz
nokościelny, wszystkich chrześcijan, wszystkich ludzi wierzących 
w Boga, oraz wierzących i niewierzących. Wymienione kręgi 
dialogu powinny znaleźć swoje miejsce również w teodycei. Nie
stety, sytuacja w tym względzie nie jest dobra. Brakuje dosta
tecznej wymiany myśli pomiędzy przedstawicielami różnych 
nurtów filozofii chrześcijańskiej, względnie też w miejsce auten
tycznego dialogu praktykowany jest izolacjonizm, podejrzliwość, 
krytykowanie itp. Niektórzy tomiści prezentują siebie jako je
dynie autentycznych rzeczników chrześcijaństwa, zaś oponenci 
tomizmu przepowiadają jego całkowity zanik83• Z obu stron bra
kuje pragnienia współtworzenia filozoficznego pluralizmu. A jest 
on zalecany przez Sobór nie tylko w ramach Kościoła, lecz rów-

81 Allocutio Summi Pontificis Pau!i VI, w: De Deo in philosophia 
S. Thomae et i;l hodierna philosophia, Romae 1966, t. II, s. 8. 

B2 S. K o w a l c z y  k, Sw. Tomasz z Akwinu ::: perspektywy wspó!
czesnej, "Chrześcijanin w Swiecie" 12 (1980) nr 4, s. 36 - 55. 

83 Por. dyskusję J. Tischnera, S. Swieżawskiego, M. Gogacza, T. Slipki 
i innych autorów. 
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nież w kontaktach chrześcijan z innymi formami teizmu. Kon
stytucja o KościeLe w świecie współczesnym sugeruje, aby wy
korzystać "filozofię i mądrość ludów" uznających istnienie Boga, 
a nie należących do kręgu kultury europejskiej (KDK 44). Cho
dzi m.in. o dialog chrześcijaństwa z kulturą Dalekiego Wschodu 
i Afryki. Jeżeli taki dialog jest zalecany przez Vaticanum II, to 
tym więcej dialog różnych nurtów filozofii katolickiej jest nie
odzowny. Każdy z tych nurtów posiada swoje wartości, stąd po
żądana jest "integrująca analiza" w zakresie filozofii Boga84• 
Dlatego między innymi należy podjąć próbę integracji dwu na
czelnych nurtów chrześcijańskiej teodycei: antropologicznego 
i kosmologicznego85• Ich synteza nie musi być sztucznym kon
glomeratem, rezygnacją z własnej tożsamości filozoficznej czy 
odejściem od prawdy. 

Bóg, o którym mówi filozoficzna myśl chrześcijaństwa, jest 
Bytem Koniecznym, Osobą, Stwórcą, Wartością Najwyższą, Pra
sensem. Przede wszystkim jest jednak Tajemnicą. Rozwikłanie 
jej zawsze fascynowało ludzki umysł, lecz nigdy nie zdołał on 
przekroczyć pewnych granic. Zresztą nie zakres odkrytej prawdy 
o Bogu jest najważniejszy, ale egzystencjalna postawa wobec 
prawdy. Bóg jest wezwaniem do życia w prawdzie. 
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R o z d z i a ł  d r u g i  

DOSWIADCZENIE 

Niemal wszystkie nurty filozoficzne uznają węzłową rolę 
doświadczenia, choć zwykle odmiennie rozumieją jego ideę, ty
py i funkcję epistemologiczną. Koncepcja doświadczenia nie 
jest sprawą obojętną dla filozofii, podobnie zresztą jak dla 
dyscyplin przyrodniczych, humanistycznych i teologicznych. Do
świadczenie jest przecież punktem wyjścia wszelkiego poznania: 
przednaukowego i naukowego. Deformacje znaczeniowe kategorii 
"doświadczenia" nie są zjawiskiem sporadycznym, dlatego poja
wiają się postulaty "uzdrowienia doświadczenia". Rozumiane są 
jako 

"
uwolnienie doświadczenia z wypaczeń, które go dotknęły, 

i rozwinięcie teorii doświadczenia, które właściwie określi jego 
naturę i należne mu miejsce w ogólnym układzie rzeczywistości"1• 

Właściwe rozumienie doświadczenia jest istotne między in
nymi dla filozofii Boga: zawężone koncepcje doświadczenia -
inspirowane skrajnym empiryzmem - prowadzą do zakwestio
nowania teodycei, zbyt szerokie rozumienie doświadczenia łączy 
się z żywiołowym irracjonalizmem. 

l.  KONCEPCJE DOSWIADCZENIA 

Nie jest obecnie możliwe wyczerpujące przedstawienie, tak 
w historycznym, jak merytorycznym aspekcie, różnych koncepcji 
doświadczenia. Przedstawione �ostaną w sposób syntetyczny 
niektóre, bardziej reprezentatywne i wpływowe dziś koncepcje 
doświadczenia. Na szczególną uwagę zasługują trzy interpretacje 

1 J. E. S m i t h, Doświadczenie i B6g, Warszawa 1971, s. 26. 
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doświadczenia: związane ze skrajnym empiryzmem neopozyty
wizmu, egzystencjalnym tomizmem i nurtem filozofii fenomeno
logiczno-intuicyjnym. 

A. S k r a j n y  e m p i r y z m  

Zawężanie idei doświadczenia jest dziełem angielskiego em
piryzmu, którego czołowym przedstawicielem był Dawid Hume 

(t 1 776). Za jedyne kryterium wszelkiej wiedzy naukowej uznał 
on doświadczenie, przez które rozumiał wyłącznie percepcję 
zmysłową. Dlatego wnioskował: "Jeśli badaniem naszym sięg
niemy poza to, jak ukazują się rzeczy naszym zmysłom, to oba
wiam się, że większość naszych wniosków będzie pełna scegty
cyzmu i niepewności"'. Doświadczenie; rozumiane w duchu sen
sualizmu, nie zapewniało racjonalnych podstaw dla filozoficzne
go poznania Bogą.. 

Współczesną wersją skrajnego empiryzmu jest neopozyty
wizm, zwany także logicznym empiryzmem3• Jego integralnym 
elementem jest postulat jedności metody naukowej. Charakter 
wzorcowy mają nauki przyrodnicze, oparte na obserwacji i eks
perymencie. Metoda, przez nie stosowana, ma być obowiązująca 
i wyłączna we wszystkich dyscyplinach - w tym także na te
renie naukowo uprawianej filozofii. Naukowy status posiadać 
mają jedynie te sądy, które są przekładalne na język nauk fizy
kalnych. Tego rodzaju poglądy głosili twórcy angielskiej filo
zofii analitycznej :  Russell, Wittgenstein i Ayer. 

Bertrand Russell początkowo uznawał potrzebę stosowania 
różnych metod poznawczych na terenie filozofii, zaliczając do 
nich poznanie zmysłowe, introspekcję, pamięć, a nawet intuicję"'. 

Później przeszedł na pozycje "neutralnego monizmu", kwestio
nując istnienie różnicy jakościowej między rzeczami materialny
mi a świadomością człowieka. W jego przekonaniu "jest możliwe 
uważać zarówno umysł, jak kawałek materii martwej za kon
strukcje logiczne uformowane z nie różniących się istotnie lub 

2 D. H u m e, Traktat o naturze ludzkiej, Tłum. Cz. Znamierowski, 

Warszawa 1963, t. II, s. 474. Por. tamże, s. 487 - 488; t. I, s. 1 18, 179 - 180. 
3 S. K o w a l c z y  k, Współczesna filozofia Boga. Zagadnienia wybrane, 

Lublin 1970, s. 45 - 58. 
4 B. R u s  s e I l, T he Problems of Philosophy, London 1957, s. 111 - 1 18. 
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wręcz identycznych składników"&. Realizm został tu utożsamiony 
z ontologicznym i epistemologicznym monizmem, które w spo
sób aprioryczny i apodyktyczny wykluczały możliwość istnienia 
Boga jako bytu duchowo-transcendentnego. Scjentystycznie poj
mowana filozofia nie dawała żadnych podstaw dla teizmu jako 
postawy racjonalnej. "Neutralny monizm" Russella, poprzez ma
terialistyczną koncepcję człowieka, wykluczał odnalezienie Boga 
w kręgu ludzkich doświadczeń. Całe doświadczenie człowieka, 
łącznie z domeną życia psychicznego, zostało zinterpretowane 
jako funkcjonowanie elementów materialno-neurologicznych. 

Drugi czołowy przedstawiciel filozofii analitycznej, Lud
wik Wittgenstein (tl 951),  w Traktacie logiczno-filozoficznym 
odżegnał się od tradycyjnej metafizyki jako zespołu sądów poz
bawionych sensu poznawczo-informacyjnego. Sam opowiedział 
się za programem minimum na terenie filozofii, uznając za 
istotny jej przedmiot język. Jego credo zawarte jest w tezie: 

"Granice mego języka wskazują na granice mego świata"6• Do 
sądów sensownych zaliczył sądy analityczne i sądy opisowe. 
Pierwsze wyjaśniają sens zawartych w zdaniu wyrażeń, drugie 
rejestrują dostrzeżone przez władze zmysłowe fakty. Wittgen
stein rzeczywistość pojmował jako zespół faktów, których struk
turalno-językowymi odpowiednikami są zdania opisowe. Sądy 
sensowne dotyczą wyłącznie faktów "atomowych", nigdy zaś ca
łości świata, jego genezy, natury, sensu itp. W końcowym etapie 
życia Wittgenstein, pisząc Dociekania filozoficzne, w sposób 
istotny zmienił swe poglądy. W miejsce zasady weryfikacji em
pirycznej wprowadził zasadę użycia języka w określonych sy
tuacjach. Empiryzujące kryterium sensu zarzucił, przyjmując 
kryterium pragmatyczne'. 

Skrajnie empiryzującą koncepcję doświadczenia przyjmuje 
również Alfred J. Ayer, który sensowność sądów naukowych 
utożsamił z ich redukowalnością do sądów spostrzeżeniowych 

' B. R u s  s e l l, Mój rozwój filozoficzny, Tłum. H. Krahelska i Cz. Zna
mierowski, Warszawa 1971, s. 153 - 154. Por. tamże, s. 149 - 160. 

6 L. W i t t g e n s t e i n, Tractatu.s logico-phiZosophicu.s, Warszawa 1970, 
s. 67. 

7 L. W i t t g e n s t e i n, Dociekania filozoficzne § 23, Warszawa 1972, 

s. 20; § 43, s. 34. 
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i empiryczną weryfikowalnością. Sąd "Bóg istnieje", nie podda
jący się weryfikacji empirycznej, uznany został za bezsensow
ny8. W ostatnim okresie Ayer, choć nie akcentuje tak wyraźnie 
bezsensu twierdzenia "Bóg istnieje", to w dalszym ciągu od
mawia mu funkcji poznawczej". 

Antymetafizyczne tendencje filozofii analitycznej kontynuo
wało Koło Wiedeńskie, którego przedstawiciele - zgodnie z za
łożeniami empiryzmu - akceptowali radykalną dychotomię są
dów analitycznych i sądów syntetycznych. Te ostatnie to sądy 
spostrzeżeniowe lub wszelkie sądy do nich redukowalne. Przed
stawiciele Koła Wiedeńskiego, zgodnie z zasadą weryfikacji em
pirycŻnej, do sądów naukowych zaliczyli jedynie te "wypowiedzi, 
które wypowiadane zostają w naukach empirycznych, ich sens 
da się stwierdzić za pomocą analizy logicznej, czyli mówiąc 
ściślej przez sprowadzenie ich do najprostszych wypowiedzi 
o tym, co jest empirycznie dane"10• Zdania protokolarne, stano
wiące podstawę wszelkiej nauki, są wypowiedziane w języku 
fenomenalistycznym, gdyż mówią bezpośrednio o wrażeniach 
("widzę czerwień", "czuję zimno") a nie o rzeczach. 

Rudolf Carnap (tl970), czołowy teoretyk Koła, rozróżniał 
dwojaką funkcję j ęzyka: asertywną i ekspresywną. W jego in
terpretacji tezy nauk przyrodniczych, doświadczalnie .spraw
dzalne, posiadają określony sens poznawczy i pełnią funkcję in
formacyjną. Natomiast "zdania metafizyczne - tak jak wiersze 
liryczne - pełnią funkcję jedynie ekspresywną, nie pełnią nato
miast funkcji asertywnej. Zdania metafizyczne nie są ani praw
dziwe ani fałszywe, ponieważ niczego nie stwierdzają, nie zawie
rają wiedzy ani błędu, leżą poza dziedziną poznania, teorii, poza 
dyskusją o prawdzie i fałszu. Mają natC!miast - tak jak śmiech, 
liryka, muzyka - wartość ekspresywną. Wyrażają nie tyle 

s A. J. A y e r, Language, Truth and Logic, London 1951 ,  s. 1 14, 1 15. 
• A. J. A y e r, On the Litera! Significance of Religious Sentences, w: 

Religious Language and the Problem of Religious Knowledge, ed. by 
E. R. Santoni, London 1973, s. 129 - 135; t e n ż e, T he Central s Questions 
oj Philosoph y,  New York - Chicago 1 9H, s. 2 1 1 - 222. 

ID Praca zbiorowa, Wissenschaftliche Weltauffassung, r. II, Cyt. za: 
H. Buczyl'lska, Kolo Wiedeńskie czyli początek neopozytywizmu, Warszawa 
1960, s. 165. 
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chwilowe uczucia, ile trwałe dyspozycje emocjonalne i wolicjo
nalne"11. Skrajnie empiryzujące pojmowanie doświadczenia ludz
kiego w neopozytywizmie osiągnęło swój kres: funkcja poznaw
cza została ograniczona do domeny poznania zmysłowego, poj
mowanego zresztą jako prosta rejestracja faktów. W ten sposób 
walor kognitywny został zawężony do tego kręgu aktywności 
człowieka, gdzie brak jeszcze czynnika autentycznie ludzkiego -
myśli refleksyjnej. Minimalizacja domeny ludzkich doświadczeń 
doprowadziła do minimalistycznej koncepcji filozofii, w ramach 
której brak miejsca dla sensownego mówienia o Bogu. 

B. T o m i z m  

Filozofia arystotelesowsko-tomistyczna, opowiadając się za 
umiarkowanym empiryzmem, wielką rolę przypisuje doświad
czeniu na terenie metafizyki. Reprezentatywne w tym względzie 
stanowisko zajmuje tomizm egzystencjalny. Jego czołowy przed
stawiciel, E. Gilson (tl978), jest autorem pracy pt. Jedność do
świadczenia11. Pisze w niej wiele o doświadczeniu filozoficznym, 
pojmowanym jako określony typ filozofii, np. matematyzm Kar
tezjusza, socjologizm Comte'a, mistycyzm Plotyna itd. Autor 
nie definiuje doświadczenia, choć niewątpliwie rozumie je jako 
doświadczenie zmysłowe stanowiące istotną podstawę twierdzeń 
filozofiP8• Gilson opowiada się za jednością doświadczenia, któ
rą rozumie jako jedność . doświadczenia bytu - podstawowej 
kategorii filozoficznej .  Koncepcja doświadczenia w ramach to
mizmu egzystencjalnego łączy się integralnie z zagadnieniem 
formowania pojęcia bytu jako bytu. W procesie formowania 
idei bytu występują sądy egzystencjalne i tzw. sąd separacji. 
Szczególnie istotną rolę przypisuje się sądom egzystencjalnym, 
uznanym za punkt wyjścia metafizyki: pierwotny, bezpośred
nio oparty na doświadczeniu, wolny od jakichkolwiek założeń 
teoretycznych14• Problematyka sądów egzystencjalnych jest 

u R. C a r  n a p, Filozofia jako a na! t za ję:::yka nauk t, Warszawa 1969, 
s. 20. Por. L. K o ł  a k  o w s k i, Filo:::ofia pozytywistyczna, Warszawa 1966. 

12 E. G i l s o n, Jedność doświadc::enia, Warszawa 1968, s. 7 - 205. 
13 Tamże, s. 2 12 - 217. 
14 Problematykę sądów egzystencjalnych omawiają: E. G i l s o n, Byt 
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ciągle przedmiotem dyskusji. Dotyczą one między innymi przed
miotu takich sądów: zdaniem jednych jest nim akt istnienia, 
według innych fakt istnienia (realność}15• Różnie jest także 
pojmowany stosunek sądów egzystencjalnych do doświadczenia. 
Mianowicie wyróżnia się "doświadczenie rozumiejące" i "do
świadczenie nierozumiejące"16• Pierwsze zawiera element re
fleksji i łączy się ze świadomą klasyfikacją teoretyczną obserwo
wanych bytów, drugie jest prostym stwierdzeniem typu "widzę 
czerwień". Jedni tomiści formowanie pojęcia bytu łączą wy
raźnie z doświadczeniem rozumiejącym, inni z doświadczeniem 
nierozumiejącym17• 

Niektórzy tomiści wprost piszą o roli doświadczenia w meta
fizyce. Antoni Stępień jest autorem artykułu Rola doświadcze
nia w punkcie wyjścia metafizyki18• Doświadczenie rozumie jako 
"poznanie bezpośrednie i naoczne (naocznością spostrzeżeniową, 
quasi-spostrzeżeniową lub wyobrażeniową) czegoś jednostkowe
go, danego (zastanego) jako aktualnie lub niegdyś istniejącego. 
Jest to doświadczenie sensu largo. Pojęcie doświadczenia sensu 
stricto otrzymujemy przez dodanie warunku, że przedmiot do
świadczenia musi być dany jako realnie (teraz lub niegdyś) ist
niejący, jako zajmujący określoną pozycję w czasoprzestrzeni 
otaczającego nas, rzeczywistego świata"1". Autor mianem do
świadczenia obejmuje poznanie bytu jednostkowego, realizowane 
poprzez władze poznawczo-zmysłowe bądź przez wyobraźnię. 
Doświadczeniem w sensie ścisłym nazywa ujęcie poznawcze bytu 

i istota, Warszawa 1963, s. 225 - 245; M. A. K r ą  p i e c, Metafizyka. Zarys 
podstawowych zagadnień, Poznań 1966, s. 87 - 88; B. B a k  i e s, Sądy egzy
stencjalne a punkt wyjścia metafizyki, "Studia Philosophiae Christianae" 
14 (1978) nr l, s. 5 - 24. 

15 B. B a k  i e s, Przedmiot afirmacji sądu egzystencjalnego, "Studia 
Philosophiae Christianae" 14 (1978) nr l, s. 25 - 30. 

16 A. S t ę p  i e ń, Rola doświadczenza w punkcie wyjścia metafizyki, 

"Zeszyty Naukowe KUL" 27 (1974) nr 4, s. zwłaszcza 34 - 36. 
17 Pierwsze stanowisko jest typowe dla M. A. Krąpca, drugie dla 

A. Stępnia. Pośrednie stanowisko zdaje się zajmować E. M o r a w i e c; por. 
O genetycznej bazie metafi:::yki ogólnej, .,Studia Philosophiae Christianae" 
16 (1980) nr 2, zwłaszcza s. 85 - 86, 90. 

1• A. S t ę p  i e ń, art, cyt., s. 29 - 37. 
w Tamże, s. 30. 
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materialnego, istniejącego w czasoprzestrzeni. Jest to niewątpli
wie dość zawężona koncepcja doświadczenia, zogniskowana na 
poznaniu zmysłowym. Tym samym wykluczone zostały z kręgu 
doświadczenia wartości. W ramach tej interpretacji trudno mó
wić o doświadczeniu etycznym, estetycznym, religijnym, inter
personalnym itp.20• Referowany autor intelek�ualną percepcję 
przedmiotu ogólnego, ujmowanego czysto myślowo, wyklucza 
zasadniczo z pojęcia doświadczenia. Stępień doświadczenie opi
suje jako poznanie bezpośrednie i naoczne. Bezpośredniość rozu
mie jako poznanie odbywające się bez sądów, rozumowań, czy 
różnego rodzaj u pośredników (symboliki, znaków). Naoczność 
(oglądowość) doświadczenia nie utożsamia ze zmysłowością, ale 
równocześnie rezygnuje z naoczności czysto umysłowej21• W za
kończeniu autor konkluduje, że rola doświadczenia w metafi
zyce polega na dostarczeniu informacji, w oparciu o które for
mujemy sądy egzystencjalne i klasyfikujące "o istniejących 
przedmiotach"22• 

Na temat doświadczenia wypowiadał się również M. A. Krą
piec, między innymi w artykule Doświadczenie i metafizyka21• 
W pierwszej historycznej części autor, korzystając z tekstów fi
lozofów zamieszczonych 

'
w Historisches Warterbuch der Philo

sophie, omawia ewolucję pojęcia doświadczenia. W drugiej sy
stematycznej części znajdujemy wyróżnienie dwu typów do
świadczenia ludzkiego: percepcji zmysłowej i poznania wew
nętrznego "ja"24• Prezentowana koncepcja doświadczenia jest 
wyraźnie zawężona wobec koncepcji proponowanej przez A. Stęp
nia'". 

Zwolennicy egzystencjalnego tomizmu, mimo pewnych dzie
lących ich różnic, doświadczenie rozumieją stosunkowo w sposób 
zawężony. Najczęściej łączą je z sądami egzystencjalnymi, któ-

2o Autor robi wyjątek dla doświadczenia estetycznego, choć tego bliżej 
nie uzasadnia. Tamże. 

21 Tamże, s. 3 1 - 33. 
22 Tamże, s. 36. 
'J A. K r ą  p i e c, Doświadczenie metafi:::yka, "Roczniki Filozoficzne" 

24 (1976) z. l, s. 5 - 16. 
24 Tamże, s. 14. 
2s Tamże, s. 5, przypis nr 2. 
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rych głównym zadaniem jest stwierdzenie realności rzeczy jako 
wstępny etap formowania idei bytu. Mianem doświadczenia obej
muje się poznanie zmysłowe oraz poznawcze ujęcie naszej jaźni. 
W ramach tej interpretacji nie mówi się o doświadczeniu w od

niesieniu do świata wartości: moralnych, estetycznych, religij
nych, osobowospołecznych. 

C. N u r t f e n o m e n o l o g i c z n o-i n t u i c y j n y 
l 

Inną, bardziej poszerzoną koncepcję doświadczenia znajdu-
jemy w nurcie fenomenologiczno-intuicyjnym. Swymi korzenia
mi sięga on św. Augustyna (t430), opowiadającego się za swoiś
cie rozumianym egzystencjalizmem. Interesowały go konkretny 
człowiek i bogaty świat jego przeżyć. Jego realizm jest niewąt
pliwy, nie kwestionował bowiem potrzeby i waloru poznania 
zmysłowego. Był to jednak realizm aksjologiczny, akcentujący 
w poznawczo-egzystencjalnej drodze do Boga rolę wartości: 
prawdy, piękna, miłości28• Augustyn, mówiąc o poznawalności 
Boga, odwoływał się głównie do różnych form doświadczenia 
wewnętrznego. 

Fenomenologiczna koncepcja doświadczeni a  zamlCJowana 
została przez Edmunda Husseria (t1 938), który mimo niewątpli
wego trendu idealistycznego stwierdził: "Naturalne poznanie 
zaczyna się wraz z doświadczeniem i pozostaje w obrębie do
świadczenia"". Wyróżnił on, zgodnie z tradycją, doświadczenie 
.wewnętrzne i doświadczenie zewnętrzne. Pierwsze dotyczy 
świata materialnego, drugie świata ludzkiej osoby. Wewnętrzny 
świat innych ludzi poz.najemy za pośrednictwem spostrzeżeń 
ich zachowań. Husserl, uznając nieodzowność doświadczenia tak 
w. filozofii jak naukach szczegółowych, dystansował się od 

skrajnego empiryzmu. Wskazywał na jego wewnętrzne niekon
sekwencje: sensualizm uznaje wycinkowy charakter doświadcze

nia, ale równocześriie formułuje generalne tezy. Błędem jego 
jest także odrywanie pojedynczych momentów doświadczenia od 

26 Por. F. C a y r e, Dieu present dans la vie de Z'esprit, Paris 1951, 
s. 88 - 1 1 1. 

27 E. H u s s e r  l,  Idee czystej fpnomenologii i fenomenologicznej filo
zofii, I. Tłum. D. Gierulanka, Warszawa 1975, s. 13. 
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całości ludzkiej osoby, w tym jej psychicznego zaplecza28• Hus
ser!, przeciwstawiając się nawykowemu bezrefleksyjnemu realiz
mowi, zaproponował radykalne zawieszenie naszego przekonania 
o istnieniu świata realnego. Nie chodziło mu jednak o rzeczywi
ste wątpienie w dane doświadczenia, lecz pełne uświadomienie 
sobie faktu, iż istnienie poznawanych przedmiotów jest zawsze 
istnieniem ich w naszej świadomości29, Husserlowska koncepcja 
doświadczenia została w ten sposób organicznie powiązana ze 
świadomością człowieka. Niewątpliwie występuje w tej interpre
tacji doświadczenia element idealizmu, tym niemniej zainicjo
wany został proces bardziej wszechstronnego rozumienia tego 
fenomenu. 

Fenomenologowie, odwołując się do doświadczenia, zaznacza
ją, że powinno być ono wolne od wcześniejszych założeń, to jest 
ateoretyczne i oparte na oglądzie naocznym tego, co dane. Po
znanie takie jest bezpośrednim całościowym oglądem idealnych 
jakości rzeczy, czyli ich istoty (eidos). Jest to intuicyjny ogląd 
istoty rzeczy, W esenschau, zwany także oglądem ejdetycznym. 
Jego efektem jest poznanie tego, co istotne i koniecznościowe. 
Takim celom służy redukcja fenomenologiczna, biorąca w "na
wias" cechy przygodne i istnienie badanego przedmiotu. W inter
pretacji Husseria poznanie fenomenologiczne ujmuje idealne 
Sosein, pomijając realne Dasein. Istotna zmiana koncepcji po
znania fenomenologicznego nastąpiła u Maxa Schelera (tl 928), 
który odszedł od immanentyzmu Husseria uznając w sposób wy
raźny realny świat rzeczy i wartości10• Scheler, wbrew dotych
czasowej tradycji filozoficznej, funkcję kognitywną przyznał 
domenom emocjonalnej i wolicjonalnej, nakierowanym na po
znanie sfery wartości. Emocjonalna intuicja wartości, niezależna 
od poznania intelektualnego, jest poznaniem oczywistym i pew
nym. "Czucie, preferowanie, miłość i nienawiść ducha posiada 

28 Tamże, s. 63 nn. Por. R. A. M a I I, Experience and Reason, The 
Hague 1973, s. 94 - 110. 

29 Zob. Th. L a n g a n, E. G i l s o n, R. M a u r e  r, Hiitoria filozofii 
wspólczesnej, Warszawa 1977, s. 96 - 97, 103. 

30 H. B u c z y ń s k a-G a r  e w i c z, Fenomenologia uczUĆ Maxa Sche
lera, "Archiwum historii filozofii i myśli współczesnej" 21 (1975), 
s. 105 - 106. 
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swą własną aprioryczną treść, która jest równie niezależna od 
indukcyjnego doświadczenia, jak czyste prawa myśli. I tu, po
dobnie jak tam, istnieje wgląd w istotę aktów i ich materii, ich 
podstaw i ich związków. Tak i tu istnieje 'oczywistość' i ścisła 
dokładność fenomenologicznych stwierdzeń"81• Intuicja emocjo
nalna Schelera stanowi cenne poszerzenie koncepcji doświadcze
nia na teren wartości. Jego zasługą jest rewaloryzacja doświad
czenia aksjologicznego. 

Szerokie rozumienie doświadczenia występuje również 
u Henri Bergsona (tl941) .  Pojawiło się ono j uż w jego pracy 
doktorskiej O bezpośrednich danych świadomości, gdzie mianem 
doświadczenia obejmuje następujące fenomeny psychiczne: spo
strzeżenia, emocje (radość, smutek), uczucia estetyczne, uczucia 
etyczne (dobroć, litość), pragnienia, namiętności, świadomość, 
przeżycia powstałe w relacjach interpersonalnych••. Autor roz
różnia "uczucia wzruszeniowe" i akty , ,postrzegawcze", ale suge
ruje zarazem ich wzajemne powiązanie w jedności ludzkiej 
osoby'". Akty poznawcze wywołują przeżycia emocjonalne, a te 
mogą również łączyć się z elementem poznania. Bergson obszer
nie omawia doświadczenie wewnętrzne, mianowicie różne formy 
świadomości człowieka: świadomość jednostkową i społeczną, 
refleksyjną i prerefleksyjną, widząc w nich źródła informacji 
o osobowości człowieka. Wiele również pisze o doświadczeniu 
związanym z przeżyciem wolności. W jego przekonaniu "nie ma 
innego źródła poznania jak doświadczenie"84• Nawet teizm opie
rał nie na motywacji filozoficzno-spekulatywnej, lecz na do
świadczen iu etycznym i religijnym. Poznaniu intelektualnemu 
zarzucał "niezrozwnienie życia"85, dlatego preferował poznanie 

31 M. S c h e l e r, Der Formalismus in der Ethik und die materiale 
Wertethik, Halle 1921,  s. 61.  

J2 H. B e r  g s o n, O bezpośrednich danych świadomości, Warszawa 
1913, s. 5 - 16. 

n Tamże, s. 24 nn. 
34 H. B e r  g s o n, Les deux sources de la morale et de la religion, 

Paris 1961,  s. 263. 
35 H. B e r  g s o n, Wstęp do metafizyki. Tłum. K. Bleszyński, Kraków

Warszawa 1912,  s. 61 ;  t e n ż e, Ewolucja twórcza. Tłum. F. Znaniecki, 
Warszawa 1957, s. 139 - 140, 150. 
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intuicyjno-instynktowe. Nie deprecjonował globalnie wartości 
poznawczej ludzkiego umysłu, lecz tylko wskazywał na granice 
poznania. Sugestywnie przypomniał, że aktywności ludzkiego 
umysłu nie można zawężać do funkcji konceptualno-dyskursyw
nych, gdyż intuicja jest integralnym elementem ludzkiego po
znania. Bergson, odwołując się do szeroko rozumianego doświad
czenia, przeciwstawił się zarówno sensualizmowi jak przerostom 
spekulatywnej metafizyki. 

2. PROBA OCENY 

Zarysowane koncepcje doświadczenia, obok wielu trafnych 
elementów, ujawniają dwa niebezpieczeństwa doktrynalne: 
skrajnego empiryzmu względnie irracjonalizmu. 

Trend empiryzujący w formie jaskrawej występuje w neopo
zytywizmie, w ramach którego doświadczenie zostało utożsamio
ne wyłącznie z poznaniem zmysłowym. Nie daje ono podstaw 
dla idei Boga, bytu niematerialnego i transcendentnego, dlatego 

· tezy teizmu zostały uznane za pozbawione wszelkiego sensu po
znawczego. Ten pogląd przejęli przedstawiciele teologii "śmierci 
Boga" (m.in. Paul van Buren, Thomas J. Altizer, Gabriel Vaha
nian), w przekonaniu których dotychczasowy język teizmu jest 
naukowo nieweryfikowalny, a psychologicznie i kulturowo nie
funkcjonalny. Teizm stał się anachronizmem, a idea Boga zbędną 
hipotezą. 

Logiczny empiryzm niewątpliwie zawiera wiele słusznych 
postulató_w: uwzględnianie dorobku nauk przyrodniczych, stoso
wanie logistyki na terenie filozofii, a przede wszystkim uznanie 
realizmu epistemologicznego i przeciwdziałanie przerostom spe
kulacji. Realizm gnozeologiczny nie jest jednak równoznaczny 
z akceptacją skrajnego empiryzmu, sensualizmu, a tym więcej 
ontologicznego materializmu. Z tego tytułu neopozytywistyczna 
koncepcja doświadczenia jest kontrowersyjna. Gabriel Marcel 
(t1973) słusznie zauważył: "Studiowanie . empirystów wskazuje 
nam, jak bardzo to słowo 'doświadczenie' jest niedokładne i róż
noznaczne. Filozofia jest niewątpliwie pewnym sposobem, za po
mocą którego doświadczenie daje się poznać i pojąć - ale na 
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l 
jakim poziomie?"16 Otóż doświadczenie człowieka jest doświad-
czeniem o s o b y, jest włączone w całość psychofizycznego bytu 
ludzkiego. Integralna koncepcja doświadczenia winna uwzględ
niać jego wymiar personalistyczny. Zubożona interpretacja do
świadczenia, głoszona przez zwolenników empiryzmu logicznego, 
była konsekwencją jednostronnej redukcjonistycznej koncepcji 
człowieka. Błędna teoria ontologiczno-antropologiczna prowadziła 
do uproszczeń w zakresie domeny epistemologiczno-metodolo
gicznej87, Doświadczenie człowieka nie rozgrywa się wyłącznie 
na poziomie materialnym i biologiczno-fizjologicznym, lecz obej
muje również wewnętrzny świat: świadomości, myśli, wolności, 
wartości duchowych. Dopiero na tym poziomie doświadczenia 
pojawia się problem Boga. 

Współcześnie coraz częściej wyróżnia się wielość form do
świadczenia ludzkiego. Jean Mouroux wyróżnił trzy typy 
doświadczenia: empiryczne, eksperymentalne i eksperiencjalnes8• 
Doświadczenie empiryczne to bezpośrednia percepcja zmysłowa, 
która jest sama w sobie mało krytyczna. W ten sposób np. 
widzimy, że słońce "wschodzi" i "zachodzi". Ograniczenie się do 
świadectwa wąsko pojmowanego doświadczenia jest równoznacz
ne z zamykaniem się na głębsze autentyczne poznanie rzeczywi
stości. Doświadczenia eksperymentalne rozumie wspomniany autor 
jako organiczne powiązanie zmysłowego i umysłowego poznania. 
Umysł ludzki korzysta z obserwacji poznania zmysłowego, lecz 
zarazem inspiruje je i kieruje nim. Wreszde doświadczenie 
eksperiencjalne uwzględnia elementy duchowe człowieka: inte
lekt wykraczający poza m11terię oraz wolność woli pozwala
jącą na autodeterminację. Powyższe rozróżnienie wielości form 
doświadczenia ludzkiego jest merytorycznie trafne. Mniej nato
miast udane są same nazwy, nadmiernie powiązane z domeną 
poznania zmysłowego. Można więc zaproponować inne nazwy, 
mianowicie wyróżniamy: doświadczenie zmysłowe w sensie wła-

�: G. l'vl; a r  c e l, Od sprzeciwu do wezwania, Warszawa 1965, s. 23. 
�7 J. E. S m i t h, dz. cyt., s. 26 - 51 ;  W. L u i j p e n, Fenomenologia 

egz!]stencja!na, Warszawa 1972, s. 1 07 - 109. 
as J. M o u r o u x ,  L'experience chretienne. Introduction d une theo!o

gie, Paris 1952; J. R a t  z i n g e r, Doświadczenie a wiara, "Communio. 
Międzynarodowy Przegląd Teologiczny" l (1981) nr 4, s. 20 - 25. 
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sc1wym (odpowiadające "empirycznemu"), doświadczenie umy
słowopoznawcze ("eksperymentalne"), oraz doświadczenie perso

nalne ("eksperiencjalne"). 

Neopozytywiści słusznie odwołali się do doświadczenia, wi

dząc w nim ostateczne źródło wiedzy człowieka, lecz bezzasadnie 

ograniczyli pojęcie doświadczenia do jednej jego formy - per

cepcji zmysłowej. Doświadczenie człowieka jest przecież wielo

wymiarową jego obecnością w świecie: rzeczy materialnych, 

osób, różnorodnych wartości. Ludzki świat nie jest wyłącznie 

światem rzeczy - przedmiotów, tym mniej światem bytów 

materialnych. Człowiek istnieje w świecie wartości ekonomicz

nych, witalno-emocjonalnych, umysłowo-poznawczych, etycz

nych, estetycznych, religijnych. W konsekwencji tego istnieje 

wiele form ludzkiego doświadczenia: poznanie zmysłowe, samo

świadomość, przeżycia emocjonalne, doświadczenie etyczne 

i estetyczne, wiara religijna, kontakty międzyludzkie. Nie ma 

racjonalnego powodu, aby jedną formę doświadczenia traktować 

jako jedynie naukowotwórczą, a inne całkowicie pomijać. Filo

zofia augustynska i fenomenologiczno-intuicyjna słusznie rewa

loryzują doświadczenie aksjologiczne. Zwolennicy skrajnego 

empiryzmu zawężają krąg doświadczenia do sfery zmysłowego 

poznania, widząc w materii jedyną formil rzeczywistości. Czło

wiek w swym doświadczeniu transcenduje płaszczyznę materii, 

przeżywając np. wartości moralne, artystyczne, sakralno-religij ne. 

Integralna koncepcja doświadczenia, chcąc utrzymać się w ra

mach realizmu, winna obejmować wszystkie formy ludzkiego 

doświadczenia. 

Kontrowersyjny jest nie tylko zakres pojęcia doświadczenia 

neopozytywistów, lecz również sposób jego rozumienia. Zostało 

ono przez zwolenników logicznego empiryzmu zinterpretowane 

w sposób zbyt mechaniczno-pasywny. Takie ujęcie odbiega od 

realiów: doŚ\yiadczenie człowieka nie jest mechanicznym działa

niem robota - maszyny, lecz realizuje się na sposób ludzki. 

Doświadczenie, jako proces dokonujący się w sposób świadomy 

(przynajmniej w jego etapie finalnym), łączy się z przewidywa

niem, aktywnym reagowaniem na zaistniałą sytuację, wyborem 

itp . Doświadczenie nie jest wyłącznie pasywnym "kopiowaniem" 

rzeczywistości, samym tylko odbiorem bodźców zewnętrznych, 

5 - Drogi ku Bogu 
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samoodzwierciedleniem świata zewnętrznego. Struktura ludzkie
go doświadczenia zawiera elementy różnorodne: pasywne i aktyw
ne, zmysłowe i umysłowe, j ednostkowe i społeczne. Konkretny 
akt doświadczenia nie jest rozgrywany w absolutnej próżni, lecz 
sytuuje się w kontekście dotychczasowego życia człowieka: jego 
wiedzy, sumy przeżyć emocjonalnych, postawy wewnętrznodu
chowej. Doświadczenie nie ogranicza się do samego przyjęcia 
i "zapisu" ,  lecz jest aktywną postawą, świadomie kierowanym 
kontaktem ze światem zewnętrznym. 

Do ważnych mankamentów neopozytywistycznej koncepcji 
doświadczenia należy pominięcie jego społecznego wymiaru. Nie 
chodzi aktualnie o doświadczenie związane z kontaktami pomię
dzy ludźmi, lecz o społeczne zaplecze doświadczeń jednostki. 
Każdy człowiek korzysta z doświadczeń i dorobku innych ludzi, 
zwykle świadomie nawiązując do nich. Dlatego jego doświadcze
nie przekracza ramy życia osobistego, stanowiąc kolejno ogniwo 
doświadczeń społeczeństwa. Osmoza idei sprawia, że doświadcze
nie człowieka posiada wymiar ponadindywidualny. Człowiek 
i jego doświadczenie nie są wyizolowane z życia wspólnoty,. lecz 
są przez nie stymulowane i kształtowane. Ze swej strony czło
wiek ubogaca doświadczenie społeczeństwa: rodziny, narodu, 
wspólnoty religijnej, ludzkości. Ten społeczny wymiar doświad

czenia został podważony w teorii neopozytywizmu, gdzie status 

naukowy przyznany został wyłącznie sądom opisowym (sprawo
zdawczym)39. Były one oparte z konieczności na doświadczeniu 
indywidualnym i subiektywnym, co prowadziło do psychologiz
mu i epistemologicznego immanentyzmu. W ten sposób gnozeo
logia Hume'a i logicznego empiryzmu zbliżała się do idealizmu 
immanentnego Berkeley'a. W celu przezwyciężenia perspektywy 
psychologizmu neopozytywiści postulowali zasadę weryfikacji 
empirycznej wszelkich sądów naukowych, która by miała gwa
rantować intersubiektywny charakter twierdzeń naukowych. 

Wówczas język naukowy przestawał być j ęzykiem jednostko

wych "wrażeń" i osobistych impresji. Przyjęcie kryterium we
ryfikacji empirycznej, jako kryterium jedynie naukowego, pro-

39 E. M o r a w i e c, O neopo;;ytywistycznej krytyce metafi;;yki, "Studia 
Philosophiae Chrislianae" 13 (1977) nr l, s. 101 - 138, zwłaszcza 134 nn. 
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wadziło jednak nieuchronnie d o  fizykalizmu i metafizycznego 

materializmu. Język fizykalistyczny jest adekwatny tylko do 

opisu świata materii, dlatego wszelkie sądy na temat wartości 

duchowych - łącznie z Bogiem - zostały uznane jako pozba

wione sensu. 
Koncepcja doświadczenia tomizmu egzystencjalnego, w swych 

zasadniczych rysach daleka od jednostronnej interpretacji logicz

nego empiryzmu, zawiera jednak pewne elementy niejasne czy 

nawet kontrowersyjne. Przede wszystkim wydaje się wysoce 

dyskusyjne zawężenie pojęcia doświadczenia do dwu jego form: 

poznania zmysłowego i samoświadomości. W tym względzie sta

nowisko tomizmu egzystencjalnego winno być ubogacone ele

mentami aksjologii Schelera i innych autorów nurtu fenomeno

logicznego. Tomistyczna antropologia, opisująca człowieka przy 

pomocy terminologii głównie arystotelesowskiej (akt - możność, 

materia - forma, istota - istnienie), nie oddaje w sposób ade

kwatny jego specyfiki jako podmiotu40, Rezultatem tego jest 

między innymi zubożona teoria doświadczenia, ogniskująca się 

na percepcji zmysłowej. Uznanie waloru wiedzotwórczego do

świadczenia wewnętrznego nie wyczerpuje zakresu doświadcze

nia personalnego, gdyż jego integralnym elementem jest prze

życie różnego typu wartości - w tym także wyższych wartości 

duchowych. Doświadczenie człowieka, wyrosłe w kontakcie ze 

światem osób i wartości, pełni funkcję kognitywną w nie mniej

szym stopniu aniżeli doświadczenie świata rzeczy. 

Innym elementem dyskusyjnym tomizmu egzystencjalnego 

jest zagadnienie sądów egzystencjalnych. Mają one pełnić istot

ną funkcję w zapewnieniu realizmu poznania filozoficznego, 

gdyż bezpośrednio ujmują istnienie rzeczy, posiadają profil nie
refleksyjny, oraz nie zawierają żadnych założeń teoretycznych. 

Struktura sądów egzystencjalnych i ich stosunek do doświadcze

nia nie są jednolicie pojmowane przez samych tomistów. Jedni 

sądy egzystencjalne opierają na "doświadczeniu rozumiejącym", 

gdyż za ich podmioty przyjmują nazwy rzeczy o określonych 

cechach gatunkowo-rodzajowych, np. człowiek, myśl, dobro itp. 

40 Zwracają na to uwagę przedstawiciele fenomenologii, zarzucając 
tomistom stosowanie języka przedmiotowego w opisie osoby ludzkiej. 
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Inni tomiści sądy egzystencjalne łączą z " doświadczeniem nie
rozumiej'!cym", formułując zdania typu: odczuwam ciepło, wi
dzę zieleń itp. Sądy egzystencjalne pierwszego typu trudno 
uznać za ·neutralne ontologicznie i pozbawione założeń teoretycz
nych, gdyż w sposób istotny wykraczają one poza teren poznania 
zmysłowego41• Sądy egzystencjalne drugiego typu trudno uznać 
'Za wystarczającą podstawę filozofii :  choć rzeczywiście nie za
wierają założeń doktrynalnych, to jednak proponowane rozwią
zanie wyrażnie ześlizguje się na pozycje fenomenalizmu. Źród
łem sygnalizowanych trudności, w jakie wikła się tradycyjna 
interpretacja sądów egzystencjalnych, jest zawężona koncepcja 
doświadczenia. Jeśli za jego przedmiot uzna się wyłącznie jed
nostkowy byt materialny, to taka interpretacja doświadczenia 

·
nie daje wystarczającej podstawy dla filozoficznych uzasadnień 
istnienia Boga. Teoria sądów egzystencjalnych w tradycyjnej 
wykładni, obok eygnalizowanych trudności epistemologicznych, 
w przekonaniu niektórych autorów zawiera również trudności 
natury ontologicznej". To wszystko przemawia więc za posze
rzeniem koncepcji doświadczenia: nie może ono być wyłącznie 
ujmowane w kategoriach ontologicznych, lecz również w katego
riach antropologicznych i aksjologicznych. 

Minimalistyczna koncepcja doświadczenia, krytycznie dotąd 
oceniana, nie jest ani zasadna metodologicznie ani potwierdzana 
realiami życia psychicznego człowieka. U jej podstaw kryje się 
niejednokrotnie redukcjonizm metafizyczńy, typowy między 
innymi dla logicznego empiryzmu. Jeśli błędne jest ubożenie 
zakresu ludzkich doświadczeń, tó nie do przyjęcia jest również 
skrajny irracjonalizm i emocjonalizm w interpretacji doświad-

41 Odmienne stanowisko w tej sprawie zajmuje E. M o r a w i e c 
(Genetyc:ma baza metat1zyki, art. cyt., s. 86) stwierdzając, że "te niekiedy 
wysoce uwyraźnione treści, brane są (wykorzystywane) w operacji two
rzenia się pojęcia bytu, jako1 bliżej nieokreślone". Wypowiedź wydaje siEi 
kontrowersyjna, gdyź - orzekając transcendentalny charakter pojęcia 
bytu - tym samym w sądach egzystencjalnych ujmujemy treści określo
ne gatunkowo. 

42 Zwraca na to uwagę M. K u r, W poszukiwaniu tomistyc:::nej teorii 
sądów eg:::ystencjalnych, "Studia Philosophiae Christianae" 16 (1980) nr l ,  
s. 102 - 140. 
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czenia. Niebezpieczeństwa takie pojawiają się u przedstawicieli 
fenomenologii, współczesnej aksjologii, sentymentalizmu i intui
cjonizmu. Kontrowersyjny do pewnego stopnia jest intuicjonizm 
emocjonalny Maxa Schelera, związany z przyjmowanym przez 
niego dualizmem ontologicznym i dualizmem epistemologicznym. 
Rolę poznania intelektualnego odnosił do świata rzeczy, nato
miast świat wartości łączył z domeną przeżyć emocjonalnych. 
To schematyczne rozdzielenie poznania intelektualnego i intuicji 
emocjonalnej budzi zastrzeżenia. Akty uczuć i woli łączył nie
wątpliwie z umysłową stroną ludzkiej natury, ale dalej pozo
staje otwarte pytanie: czy uczucia mogą pełnić funkcję poznaw
czą? Zwłaszcza kontrowersyjne jest stwierdzenie, że w y ł ą c z
n i e one są zdolne do poznawczego ujęcia świata wartości. 
Emocje są egzystencjalnym przeżywaniem, wnoszą cenne ele
menty do ludzkiego życia, ale czy zdolne są w y r ę c z y ć  inte
lekt z jego naturalnej funkcji kognitywnej? Zycie emocjonalne 
wydaje się zbyt zindywidualizowane i subiektywne, ·aby mogło 
stanowić istotne narzędzie poznania wartości. Skrajny intuicjo
nizm zorientowany antyintelektualnie wikła się w wyraźne 
sprzeczności: akcentuje jednostkowość i niepowtarzalność prze
żyć człowieka, ale zarazem pretenduje do posiadania generalnych 
kryteriów poznania. Głosi pochwałę subiektywności, lecz własne 
stanowisko i tezy uważa za obiektywną prawdę o świecie. Wy
daje się, że Scheler nie oolidaryzował się ze skrajnym sentymen
talizmem i intuicjonizmem irracjonalnym. Wiele elementów jego 
epistemologii jest niewątpliwie dyskusyjnych, między innymi 
dychotamia rzeczy i wartości, poznania intelektualnego i emocjo
nalno-intuicyjnego. Po Schelerze trudno jednak kwestionować 
doświadczenie wartości, w czym istotną rolę odgrywają właśnie 
przeżycia emocjonalne i wolan. W jego interpretacji wartości, 
choć podległe intuicji emocjonalnej,  nie są tworzone przez czło
wieka, lecz przez niego rozpoznawane. Prawdą jest niewątpliwie, 
że intuicja wartości - będąca odmianą ludzkiego doświadczenia, 
jest często uprzednia i niezależna od poznania dyskursywno-umy
słowego. Rewaloryzacja domeny emocjonalno-wolicjonalnej, do
konańa przez Schelera, posiada bogaty i dawny rodowód filozo-

43 M. S c h e l er, Der Formalismus in der Ethik ... , dz. cyt., s. 16 nn .. 
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ficzny. Obejmuje on woluntaryzm św. Augustyna, "logikę serca" 
Pascala i psychologię Brentano. 

Istotną rolę doświadczenia aksjologicznego w uzasadnianiu 
teizmu akcentował również H. Bergson. Jego krytyka poznaw
czo-naukowego waloru pojęć i myślenia dyskursywnego jest 
często przesadna i niesprawiedliwa, lecz trudno ją utożsamiać 
z doktrynalnym antyintelektualizmem4\ Taka postawa jest we
wnętrznie sprzeczna: krytyka globalna intelektu w oparciu 
o intelekt. U Bergsona występuje raczej preferowanie poznania 
intuicyjno-instynktowego, połączonego z deprecjonowaniem po
znania dyskursywno-pojęciowego. Jest to oczywiście stanowisko 
zbyt jednostronne i grawitujące w kierunku subiektywizmu. 
Francuski myśliciel trafnie jednak wskazywał na granice pozna
nia noetyczno-konceptualnego, dlatego odwoływał się - mówiąc 
o Bogu - do doświadczenia etycznego i religijno-mistycznego. 
Nurt fenomenologiczno-intuicyjny filozofii, mimo wielu kontro
wersyjnych tez, słusznie zwrócił uwagę na bogactwo ludzkich 
doświadczeń. Wykraczają one poza ramy percepcji zmysłowej 
i świadomość własnego "ja". 

3. POJĘCIE I TYPY DOSWIADCZENIA 

Na wstępie warto przypomnieć etymologiczny sens terminu 
"doświadczenie". Łaciński termin experientia oznacza: umiejęt
ność nabytą doświadczeniem, doświadczenie, biegłość, znajomość 
czegoś45• Czasownik experior oznacza: doświadczać, próbować, 
doznawać czegoś, przekonać się o czymś, poznać coś z doświad
czenia. Odpowiednikami łacińskiego terminu są: niemieckie 
Erfahrung, francuskie experience, angielskie experience, polskie 
doświadczenie. Grecki termin empeiria, przeciwstawny do epis
teme, akcentuje moment, że doświadczenie jest tym, co dane. 

Pojęcie doświadczenia jest pojęciem wieloznacznym, co zwią
zane jest między innymi z wielością koncepcji teorii poznania, 

u Por. M. H u s s o n, L'intellectualisme du Bergson, Paris 1947, zwłasz-

cza s. 97 - 105, 122 - 1 24, 222 - 225. . 
' 

45 Słownik łacińsko-polski (red. M. Plezia), Warszawa 1962, t. II, 

s. 435- 436. 
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metodologii, czy nawet antropologii i metafizyki. Mówią o tym 
słowniki filozoficzne. Autor jednego z nich, Paul Foulquie, roz
granicza następujące znaczenia terminu "doświadczenie" : l. wie
dza nabyta poprzez kontakt z realnym światem (przeciwstaw
na do wiedzy wrodzonej) ;  2. czynność dowodzenia związana 
z faktem eksperymentowania, obserwacji; 3. wszelkie działanie 
umysłowe, racjonalne lub ponadracjonalne, uczucie oczywistości, 
intuicja itp.••. Doświadczenie, rozumiane w ostatnim szerokim 
znaczeniu, .obejmuje m.in. doświadczenie logiczne, metafizyczne, 
etyczne, mistyczne. Tomista, F. Gregoire, wyróżnił następujące 
znaczenia terminu "doświadczenie": l .  konstatowanie czegoś 
(niemieckie Erfahrung), 2. przeżycie (niemieckie Erlebnis), 3. pro
ces eksperymentowania, uzasadniania, próbpwania, 4. rodzaj 
poznania habitualnego opartego na oglądzie realnego świata47• 
A. Lalande doświadczenie opisuje jako fundamentalny środek 
nabywania wiedzy o świecie48• H. P. Owen przez doświadczenie 
rozumie "aktualną obserwację faktów czy wydarzeń, oraz wie
dzę stąd płynącą"49• Autor wymienia trzy istotne elementy zwią
zane z pojęciem doświadczenia: a. fakty, wydarzenia i rzeczy -
czyli to, co jest "dane" w momencie poznania; b. zwykle chodzi 
o poznanie zmysłowe, ale ono nie jest jedynie możliwym tere
nem doświadczenia; c.  fakt przeżywania, odczuwania, np. bólu, 
cierpienia, radości. Zwykle wyróżnia się, jak zresztą uprzednio 
stwierdzono, doświadczenie w sensie zawężonym czyli ścisłym 
i w sensie szerokim. "Doświadczenie - l .  w węż'lzym sensie: 
spostrzeżenie zewnętrzne lub wewnętrzne; 2. w szerszym sensie: 
bezpośredni, naoczny (oglądowy) - choć niekoniecznie tylko 
zmysłowy - kontakt poznawczy z jakimś przedmiotem czy sy
tuacją przedmiotową"50• 

46 P. F o u l q u i e, Dictionnaire de la langue philosophique, Paris 1962, 
s. 257 - 260. 

47 G r  e g o i r e, Notes sur les termes "intuition" et "experience", "Re
vue philosophique de Louvain" 44 (1946), s. 411 - 415. 

48 A. L a l a n d e, Vocabulaire technique et critique de Za philosophie, 
Paris 1960, s. 321 - 323. 

49 O w e n, T he Christian Knowledge of God, London 1969, s. 178 nn. 
5o A. S t ę p  i e ń, Wprowadzenie do metafizyki, Kraków 1964, s. 216 ;  

t e n ż e, Doświadczenie, w: Encyklopedia Katolicka, Lublin 1983, t.  IV, 153. 
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Referowane bądź cytowane opisy doświadczenia, obok ele
mentów zbieżnych, zawierają wyraźne różnice w pojmowaniu te
go fenomenu. Różnice są związane z faktem opisu różnych typów 
i aspektów doświadczenia, albo też wynikają z odmiennych założeń 
epistemologicznych i ontologicznych. Wielu autorów pojęcie do
świadczenia, szczególnie rozumianego w sensie właściwym, ogra
nicza do prostego faktu konstatowania czegoś zachodzącego na te
renie percepcji zmysłowej lub psychicznej samoświadomości. 
Wydaje się, że tak zawężona koncepcja doświadczenia (odpowia
dająca niemieckiemu terminowi Erfahrung) nie jest zasadna, pły
nie zaś z założeń związanych ze skrajnym empiryzmem. W na
szym przekonaniu nie narusza realizmu epistemologicznego sze
rokie rozumienie doświadczenia, dbtego tym terminem można 
objąć całość przeżyć (niemieckie Erlebnis) człowieka, związanych 
zarówno z somatyczną jak psychiczną stroną osobowości. Tak poj
mowanym doświadczeniem jest wszelkie bezpośrednie dochodze
nie do wiedzy o rzeczywistości przedmiotowej i podmiotowej, bę
dące konsekwencją poznawczego kontaktu człowieka wobec świa
ta bądź związane z bogatą skalą jego wewnętrznych przeżyć. 

Obiektywizm i realizm teoriopoznawczy nie wymagają, aby 
cedować z integralno-personalnego profilu poznania człowieka. 
Takie niebezpieczeństwo w ramach nadmiernie empiryzującej 
interpretacji doświadczenia jest jednak realne. Empiryści redu
kują doświadczenie do faktu mechanicznego pasywnego przyjmo
wania tego, co jest "dane" w ramach poznania zmysłowego lub 
poprzez introspekcję. Jest to wycinkowa, zubożona, niejednokrot
nie odpersonalizowana koncepcja doświadczenia. Doświadcze
niem człowieka, jako osoby, jest przecież całość jego spontanicz
nych aktów poznawczych, doznań, przeżyć. "Doświadczenie, w za
sadniczym tego słowa znaczeniu, jest wielostronnym produktem 
złożonym z kontaktów między rzeczywistością a istotą zdolną do 
przeżycia, doznawania, rejestrowania tej rzeczywistości, reago
wania na nią i wyrażania jej w jakiejś formie. Jako produkt 
doświadczenie jest rezultatem trwającego procesu, który mierzy 
się czasem i ma strukturę czasow[l. W doświadczeniu mogą wy
stąpić momenty zrozumienia czy intuicji, które zdają się skracać 
proces do jednej chwili czy czystej teraźniejszości, tak że wyda-
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je się 'pozbawione trwania' czy 'natychmiastowe' "61• Doświadcze
nie zawiera elementy subiektywne i obiektywne. Jest ono nam 
"dane", ale zarazem nie ma "czystego" doświadczenia. Doświad
czenie, jego przebieg, struktura i efekty poznawcze, uzależnione 
są od szeregu czynników podmiotowych: wiedzy posiadanej, za
interesowań, dotychczasowych przeżyć, wykonywanego zawo
du itp. Taka interpretacja doświadczenia nie jest równoznaczna 
ze skrajnym subiektywizmem i idealizmem, które opowiadają się 
za immanentyzmem teoriopoznawczym. Obie skrajne koncepcje 
doświadczenia, tak sensualistyczno-empiryzująca, jak idealistycz
no-subiektywna, nie ujmują tego fenomenu w całej jego pełni 
i bogactwie. Doświadczenie nie jest ani zespołem subiektywnych 
impresji (odczuć) człowieka, ani też mechanicznym efektem od
działywania świata na istotę ludzką. Doświadczenie człowieka 
posiada profil aktywno-osobowy, obejmując bogaty zespół prze
żyć związanych z jego sytuacją ontyczną i aksjologiczną. 

Doświadczenie człowieka jest zróżnicowane. Trudno byłoby 
podać całościową klasyfikację wszystkich odmian doświadczenia, 
gdyż można stosować różne kryteria oc�ny. Tradycyjnie odróżnia 
się doświadczenię wewnętrzne i zewnętrzne: pierwsze ujmuje 
poznawczo otaczającą nas rzeczywistość, drugie nastawione jest 
na uchwycenie wewnętrznego świata ludzkiego. Tradycyjne jest 
również rozróżnianie doświadczenia zmysłowego i ponadzmysło
wego. Doświadczenie zmysłowe to domena percepcji zmysłowej, 
obejmująca tak zewnętrzny świat materialny jak materialno
-somatyczny element człowieczeństwa. Formą doświadczenia zmy
słowego jest np. uczucie bólu, sytości itp. Doświadczenie ponad
zmysłowe jest różnorodne, np. moralne czy artystyczne. Nieje• 
dnokrotnie rozgranicza się doświadczenie potoczne i naukowe: 
pierwsze jest spontaniczne, drugie planowane i realizowane z za
stosowaniem odpowiedniej metody. Można mówić o doświadcze
niu codziennym i doświadczeniu zachodzącym w tzw. sytuacjach 
granicznych człowieka. To ostatnie odnosi się do przeżyć wyjąt
kowo silnych emocjonalnie, kiedy człowiek staje na "granicy" 
swojej egzystencji; w momentach zagrożenia, wobec fenomena-

s1 J. E. S m i t h, Doświadczenie i Bóg, dz. cyt., s. 28. 
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mu jawiącego się życia, w chwili zachwytu wobec piękna przy
rody czy piękna sztuki, przeżywając decydujące wybory swego 
życia itp. Można także rozgraniczać doświadczenie naturalno-ziem
skie i doświadczenie religijno-sakralne. Oba typy, choć zasadni
czo posiadają odmienny przedmiot, zwykle się wzajemnie przeni
kają. Kiedy mamy na uwadze zawód i teren pracy człowieka, od
różnia się np. doświadczenie przyrodnicze, techniczne, artystycz
ne, czy pedagogiczne. 

Uwzględniając problematykę filozofii Boga, można rozgrani
czyć trojakie doświadczenie: kosmologiczne, antropologiczne i ak
sjologiczne. Doświadczenie kosmologiczne łączy się z percepcją 
poznawczozmysłową świata materialnego, w którym dostrzegamy: 
zmienność, relacje przyczynowe, przygodność, hierarchię warto
ści i celowość. Sw. Tomasz z Akwinu, dowodząc istnienia Boga, 
odwoływał się w swych drogach wyłącznie do tego typu doświad
czenia. Istnieje również doświadczenie antropologiczne, związane 
z przeżywaniem bytu ludzkiego jako podmiotu - osoby, różnego 
istotnie od świata rzeczy czyli przedmiotów. Konsekwencją byto
wego statusu człowieka jest doświadczenie aksjologiczne, wystę
pujące w różnych odmianach: jako doświadczenie logiczno-po
znawcze, moralne, estetyczne, religijne, interpersonalne, emocjo
nalne, organiczno-zmysłowe. Doświadczenie antropologiczne i do
świadczenie aksjologiczne wzajemnie dopełniają się w jedną or
ganiczną całość, różniąc się istotnie od doświadczenia ontyczno
-kosmologicznego. Współczesna filozofia Boga, nie pomijając do
świadczenia kosmologicznego, nie powinna rezygnować z doświad
czenia antropologiczno-aksjologicznego. 

4. FORMY DOSWIADCZENIA W FILOZOFII BOGA 

A. D o ś w i a d c z e n i e k o s m o l o g i c z n e 

Kosmologiczne doświadczenie, jako podstawa spontaniczno
prefilozoficznego i filozoficznego poznania realności Boga, sięga 
niemal samych początków myśli filozoficznej. Wszechświat, jego 
wielkość i potęga, harmonia, piękno, a zarazem nieubłagane pięt
no przemijalności, naprowadzały ludzi na myśl o istnieniu Stwór-
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cy. Doświadczenie kosmologiczne było żywe np. w szkole Pita
gorejczyków, którzy wszechświat określili jako "kosmos", w prze
ciwieństwie do chaosu nieuporządkowanego. Tego typu doświad
czenie było podstawą dla Arystotelesa, który · zmienność świata 
wyjaśniał w powiązaniu z teorią Absolutu jako pierwszego nie

poruszonego motoru. "We fragmencie zaginionego dzieła Arysto
teles zauważa, że człowiek czerpie swe pojęcie z dwu źródeł, mia
nowicie z własnej duszy oraz z uporządkowanego ruchu gwiazd"s2• 
Doświadczenie kosmologiczne na terenie myśli chrześcijańskiej 

także stanowi podstawę dla racjonalnej motywacji za istnieniem 
Boga. Sw. Augustyn, dostrzegając bytową heteronomiczność świa
ta, pisał: "Oto są niebo i ziemia. Wołają, że są stworzone; ulega
ją bowiem zmianom i przekształceniom. Cokolwiek zaś nie jest 

stworzone, a jednak jest, nie ma w sobie nic, czego by dawniej 
nie miało; a na tym polega zmiana i przybieranie nowych kształ
tów. Wołają również, że się same nie uczyniły: dlatego jesteśmy, 
ponieważ jesteśmy stworzone; nie było nas przeto, zanim zaczę
łyśmy istnieć, byśmy się same mogły uczynić. A głosem wołają
cych jest sama oczywistość"51• Augustyn, widząc uniwersalne 
prawo przemijalności świata materialnego, uznał potrzebę istnie
nia Bytu Niezmiennego czyli Boga. 

Sw. Tomasz z Akwinu, formułując swoje drogi, również odwo
łał się do różnych form doświadczenia kosmologicznego: ruchu, 
przyczynowości, przygodności, gradualizmu wartości i celowości. 
Również filozofia nowożytna niejednokrotnie odwoływała się, mó
wiąc o realności Boga, do doświadczenia otaczającego nas świata. 
Błażej Fascal (tl 662) stwierdza, że Bóg ujawnia się poprzez świat, 
choć ciągle pozostaje ukryty w swej istocie. Bóg "dał widzialne 

oznaki swego istnienia tym, którzy Go szukają, owym zaś, którzy 

Go nie szukają, nie. Dość jest światła dla tych, którzy pragną wi

dzieć, a dość ciemności dla tych, którzy trwają w przeciwnym 

usposobieniu" ... Gdyby istnienie Boga było faktem ewidentnym, 

asercja Jego obecności nie byłaby już wiarą. Tak więc doświad-

S2 E. G i l s o n, Elementy filozofii chrześcijańskiej, Warszawa 1965, 
s. 45. 

53 Confessiones 11 ,  4, 6• PL 32, 811 .  
5 4  B. P a s c a l ,  Myśli nr 430. Tłum. T. Żeleński, Warszawa 1952, s .  146. 
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czenie świata jest "doświadczeniem Boga" jedynie pośrednim, 
i pozostawiającym miejsce dla osobistego wyboru egzystencjalne
go związanego z wiarą religijną55• Filozofia nowożytna i współ
czesna, mówiąc o Bogu, zwykle odwołuje się do osoby ludzkiej 
i świata jej wartości. Wielu jednak myślicieli nowożytnych także 
odwołuje się do doświadczenia kosmologicznego. I. Kant, znany 
jako zwolennik etycznej motywacji za potrzebą Absolutu, widzi 
również Boga poprzez "niebo gwiaździste nad nami""'. We współ
czesnej chrześcijańskiej filozofii Boga, nawiązującej do dróg To
masza z Akwinu, doświadczenie kosmologiczne jest trwałym ele
mentem. Wszechświat, poprzez swoją potęgę a zarazem przygod
ność, p ozwala wnioskować o konieczności Boga jako przyczyny 
sprawczo-stwórczej. 

Charakterystyczne, że wielu historyków i fenomenologów re
ligii również odwołuje się do doświadczenia świata jako podsta
wy religii. Przykładem tego jest Mircea Eliade, piszący o hiero
faniach kosmicznych. Religijny kult minerałów, wody, roślin, 
zwierząt czy ziemi stanowi różne odmiany hierofanii kosmicz
nych. W interpretacji wielu religii "kosmos w całości jest orga
nizmem rzeczywistym, żywym i świętym: odsłania zarazem mo
dalności bytu i sakralności. Ontofąnia wespół z hierofanią"57• Ele
menty kosmosu, jego rytmika i surowe piękno wskazują na 
istnienie rzeczywistości transcendentno-boskiej. Sakralny wymiar 
materialnej rzeczywistości Eliade nazywa ,.praobjawieniem"58• 

Na rolę doświadczenia kosmologicznego zwraca uwagę Henri 
de Lubac, pisząc: "A więc wszędzie, poprzez cały świat, to Bóg 
przychodzi do nas, Jego Byt nas nawołuje. Wszędzie powinniśmy 
móc Go spotkać, wszędzie powinniśmy Go rozpoznawać. Czy bę
dziemy rozpatrywać 'wielki świat' czy 'mały świat', czy otaczający 
nas kosmos, czy własny umysł, cała rzeczywistość, która nam 
się przedstawia sama przez się, a zwłaszcza przez swe istnienie, 

ss Ph. R o q u e p l o. Experience d u monde experience de Dieu.? 

Paris 1968. 
se I. K a n  t, Krytyka praktycznego rozumu, Tłum. B. Berstein, War

szawa 1911,  s. 1 98. 
57 M. E l i a d e, Sacrum, mit, historia. Tłum. A. Tatarkiewicz, Warsza

wa 1974, s. 123 - 124. 
sa Tamże, s. 140 - 141. 
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jest symbolem lub znakiem Boga"59• Tak makrokosmos jak mi
krokosmos może być miejscem przeżycia obecności Boga. Czło
wiek, przeżywając - jakże nieraz dramatycznie - kruchość 
swego istnienia, odczuwa potrzebę oparcia bytowego na Bogu. 
Ten motyw nie pojawiał się w pismach Akwinaty, natomiast czę
sto stanowił przedmiot rozważań św. Augustyna. "Te dni - pi
sał - nie mają prawdziwego istnienia; właściwie już ich nie ma, 
zanim nadejdą; a kiedy przyjdą, nie mogą trwać; popędzają się 
nawzajem, następują jeden po drugim i nie mogą się zatrzymać 
w swoim biegu. Z przeszłości nic już nie powraca ; to, co jeszcze 
ma nadejść, jest czymś, co znowu przeminie; nie ma tego dopóty, 
dopóki nie przyjdzie ; nie może być zatrzymane, kiedy już przyj
dzie""". Wypowiedź w sposób merytorycznie trafny i psycholo
gicznie niezwykle sugestywny wskazuje na przygodność bytu 
ludzkiego. To,

· 
co śmiertelne i przemijalne, nie tłumaczy genezy 

swego istnienia. Dlatego człowiek, doświadczając skończoności 
i nietrwałości własnego bytu, uświadamia sobie potrzebę istnie
nia granicy i podstawy wszelkiego bytu61• W doświadczeniu przy
godności świata i człowieka jawi się świadomość obecności Boga, 
wyczuwalnego na horyzoncie widzialnej rzeczywistości. 

Drugą istotną formą doświadczenia kosmologicznego, obok 
przeżycia przygodności bytu, jest dojrzenie jego sensowności. 
Doświadczenie tego typu jest podstawą klasycznego argumentu 
teleologicznego. Aktualnie pominięte zostają szczegółowe opisy 
różnych form celowości świata nieorganic�nego i biokosmosu, 
związane z doświadczeniem przednaukowym i doświadczeniem 
nauk przyrodniczych (głównie biologicznych). Chodzi nam o tzw. 
inteligibilność bytu. Jest to fakt bezsprzeczny i zarazem uniwer
salny: rzeczywistość jest poznawalna w swej naturze, rządzących 
nią prawach, rozwoju ukierunkowanym itp. Intelektualna pene
tracja świata wskazuje, że nie jest on absurdalny, lecz zawiera 
zakodowany w nim sens. Ukryty sens świata nie byłby możliwy 

bez sensu transcendentno-absolutnego. "To, co realne, nie może 

s• H. d e L u b a c, Na drogach Bożych, Paris 1970, s. 83. 
so Enar. in ps. 38,7 PL 36,419. 
•t G. K a u f m a n, La question de Dieu aujourd'hui, Paris 1975, 

s. 76 nn. 
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być całkowicie inteligibilne, jeśli całkowicie rozumne jest nie
reaine"62. Sensowność bytu, jaką dostrzegamy, jest sensem nada
nym czyli heteronomicznym. Dlatego doświadczenie sensowności 
świata jest rozpoznaniem obecności dawcy wszelkiego sensu, Boga. 

Niektórzy współcześni myśliciele chrześcijańscy, szukając ra
cjonalnych podstaw teizmu, odwołują się do nauk przyrodniczych. 
Klasycznym przykładem takiej postawy jest francuski jezuita, 
Pierre Teilhard de Chardin {t1 955), który starał się wypracować 
dynamiczną wizję rzeczywistości. Dlatego ideę Boga łączył z fe
nomenem kosmoewolucji. Kierunkowość przemian ewolucyjnych 
oraz progresywny profil ich rozwoju, wskazuje na współudział 
Absolutu jako transcendentnego Animatora83• 

B. D o ś w i a d c z e n i e a n t r o p o l o g i c z n e  
i a k s j o l o g i c z n e  

Doświadczenie antropologiczne i elaświadczenie aksjologiczne, 
związane z podmiotowo-osobowym profilem bytu ludzkiego, jest 
powszechnie uznawane na terenie filozofii nowożytnej oraz 
współczesnej. Dlatego charakteryzuje się człowieka jako ens co
gitans, ens volens, ens amans itp. Człowiek doświadcza relatywną 
transcendencję własnej osoby wobec świata materii, szczególnie 
na terenie myśli i wewnętrznej wolności. Na bazie życia umysło
wo-duchowego pojawiają się wyższe wartości: poznawcze, moral
ne, artystyczne i religijne, w kontekście których narasta świado
mość o obecności Boga jako fundamentu ontycznego i aksjolo
gicznego człowieka. Doświadczenie aksjologiczno-antropologiczne 
zamiera wówczas, kiedy akceptuje się j€dnowymiarowy model 
natury ludzkiej84• Silny dziś trend sekularyzn�u i ateistycznego 
naturalizmu wywołuje atrofię obu wspomnianych typów doświad
czenia. Przykładem takiej postawy są teorie Z. Freuda i Cl. Levi-

62 B. L o n e r  g a n, Insight. A Study of Hu ma n Understanding, Lon
don 1967, s. 676. 

r3 L. W c i 6 r k a, Problem Boga w ewolucyjnej wizji świata Teiiharda 
de Chardin, w: Aby poznać Boga i człowieka, t. I: O Bogu dziś, Warszawa 
1974, s. 95 - 106. 

64 Taki właśnie model człowieka uznaje H. M a r  c u s e, L'homme uni

demensionnel, Paris 1968. 
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Straussa, którzy zinterpretowali człowieka jako splot działań in
stynktowo-mechanicznych. W naturalistycznej koncepcji czło
wieka zanika świadomość jakiejkolwiek transcendencji, łącznie 
z ideą Boga. 

Doświadczenie antropologiczno-aksjologiczne obejmuje wiele 
form. Dla filozofii Boga szczególnie istotną rolę odgrywają: do
świadczenie myśli i wartości prawdy, doświadczenie wolności 
i dobra, oraz przeżywanie sensu życia. Słusznie stwierdza kardy
nał Franz Konig: "Boga można doświadczyć tylko w przeżyciach 
wartości. ( . . .  ) Boga można przeto doświadczyć, tak jak doświad
cza się miłości'.a5• 

"Człowiek, jak zauważył Pascal, to najwątlejsza trzcina 
w przyrodzie, ale trzcina myśląca""". Myśl i poznanie intelektual
ne jest tym czynnikiem, dzięki któremu człowiek transcenduje 
otaczający go świat materii. Różne są interpretacje roli ludzkiego 
logosu, jedni go absolutyzują - posuwając się niejednokrotnie 
aż do głoszenia religii rozumu, inni degradują rolę myśli - wi
dząc w niej chwilowy refleks procesów neurologicznych. Kla
syczna teologia i filozofia chrześcijańska uznają niezbywalny wa
lor myśli w życiu człowieka, czego wyrazem jest stwierdzenie 
św. Augustyna: Intellectum valde ama11• Również św. Tomasz 
z Akwinu niejednokrotnie przyznawał, że doświadczenie myśli 
jest doświadczeniem wewnętrznej natury człowieka88• Ludzka 
myśl, choć organicznie złączona z somatycznym aspektem osoby, 
to jednak nie jest wobec niej redukowalna. Logos nie jest funkcją 
bios. Ludzki logos, mimo jego ograniczeń, jest otwarty na nie
skończoność i transcendencję. Taką funkcję myśli akcentował 
M. Blondel (tl 949), pisząc: "Każdy akt prawdziwego poznania, 
każda myśl godna swej nazwy - choćbyśmy ją uważali za ele
mentarną - niezachwianie zakłada pewną transcendencję urny-

es F. K o n i  g, Chrystus i świat, Kraków 1975, s. 50. 
ss B. P a s c a l, Myśli nr 346, dz. cyt., s. 124. 
17 Epist. 120, 3, 13 PL 33, 459. 
•• Experitur enim unusquisque seipsum esse, qui intelligit. ( ... ) Idem 

homo est qui percipit se intelligere et sentire. S. th. q. 76 a. l, c; llla quae 
sunt per essentiam sui in anima, cognoscuntur experimentali cognitione, 
inquantum homo experitur per actus principia intrinseca; sicut voluntatem 
percipimus volendo, et vitam in operibus vitae. I - II, q. 112,  a. 5, ad 1. 
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słu wobec immanentnego porządku rzeczy, pozornie danych i zno
szonych. A więc przed wszelką refleksją krytyczną i po to, by 
taka refleksja była możliwa, istnieje w nas przeżyte stwierdzenie 
rzeczywistości wyższej od wszelkiego faktu, od wszelkiej myśli, 
która by się do samej siebie ograniczała"'". Blondel, jako zwolen
nik intuicjonizmu, zbyt pospiesznie przechodzi od fenomenu my
śli do konkluzji o istnieniu Boga. Trafnie jednak wyakcentował 
to, że myśl - będąc relatywną transcendencją - pełne wyja
śnienie znajduje w absolutnej Trancendencji, tj. Bogu. 

Przejawem transcendencji myśli jest jej nakierowanie na 
prawdę. Choć wiele nurtów filozoficznych opowiada się za agno
stycyzmem czy relatywizmem teoriopoznawczym, to ogół ludzi 
poszukuje prawdy obiektywnej i trwałej. Prawda jest wartością, 
która transcenduje uwarunkowania psychologiczne, historyczne, 
ekonomiczno-społeczne i kulturowe. Tym samym można mówić 

·o transcendencji prawdy wobec samego człowieka, co z kolei 
naprowadza na myśl o istnieniu prawdy absolutnej czyli Boga. 
Właśnie z doświadczenia prawdy wyszedł św. Augustyn na swej 
drodze ku Bogu, formułując argument z "prawd wiekuistych". 
Wskazywał on na uniwersalność, konieczność i normatywność 
fundamentalnych prawd logicznych, etycznych i estetycznych, 
co nie znajduje pełnego wyjaśnienia w porządku naturalno-im
manentnym. Jego słowa "gdzie znalazłem prawdę, tam znalazłem 
Boga, samą prawdę"'0, mimo niewątpliwych uwarunkowań pla
tońskich, trafnie wyrażają drogę ku Bogu wielu ludzi. Poszuki
wanie prawdy i wierność wobec niej są nieodzownym klimatem 
egzystencjalno-osobowym, na fundamencie którego człowiek od
najduje Boga jako najgłębszą prawdę swego bytu. 

Trwałym sektorem ludzkiego doświadczenia jest doświadcze
nie etyczne, będące konsekwencją bytowej wolności człowieka. 
Człowiek jest zdolny do samostanowienia i samopanowania, sa
motworzenia i twórczego przekształcania. Dzięki temu przekracza 
ramy determinizmu materii, życia biologicznego i popędowego. 
Wolność organicznie łączy się z odpowiedzialnością, co uwidacz
nia się wyraziście w fenomenie sumienia. Sumienie, stanowiąc 

69 M. B l o n d e l, Bul!etin de la Societe frant;aise de philosophie, 
Paris, g, 53. Cyt za H. d e L u b a c, Na drogach Bożych, s. 202. 

70 Confessiones 10, 24, PL 32, 236. 
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niezbywalny element ludzkiej natury, jest egzystencjalnym prze
życiem więzi wobec ludzi. Ale nie tylko wobec nich, gdyż - jak 
słusznie zauważył kardynał H. Newman71 - reaguje ono w za
kresie spraw obojętnych czy też nieznanych dla ludzi. Sumienie 
jest doświadczeniem wewnętrznej radości lub obawy wobec Istoty 
Najwyższej,  wszechwiedzącej, wszechmocnej i świętej. Jest ono 
odczytywaniem granic między dobrem i złem w świetle transcen
dentnego Logosu i Etosu. Człowiek, łamiąc nawet normy moral
ne, świadomy jest zwykle ich mocy zobowiązującej. 

Cząstką ludzkiego doświadczenia aksjologicznego jest do
świadczenie miłości. Jest to wartość stanowiąca w pewnym sen
sie syntezę ludzkiego życia. Miłość jest pierwszym poruszeniem 
woli nakierowanej na dobro72• Poznanie dobra wywołuje w spo
sób spontaniczny odruch zdobycia go czy też realizacji, dlatego 
akty poznawcze człowieka finalizują się w akcie woli - miłości. 
Miłość jest wychodzeniem poza granice własnego ja, mianowicie 
nawiązywaniem relacji interpersonalnych. Ten dialogiczny i re
sponsoryczny charakter ludzkiej osoby akcentują między innymi 
G. Marcel i M. Buber (tl965). Człowiek przeżywa siebie jako "ja", 
to jest podmiot, osobę, transcendującą płaszczyznę rzeczy -
przedmiotów. Dostrzega zarazem granice bytowe własnego "ja", 
dlatego zwraca się ku "ty" innych osób. W ten sposób doświad
czenie interpersonalne łączy się z doświadczeniem miłości różno
rodnie pojmowanej. Przeżycie miłości prowadzi do komunii inter
personalnej, konsekwencją czego jest duchowe ubogacenie obo
pólne. Fenomen miłości, angażując całość ludzkiej osoby, jest 
zarazem przeżywaniem wartości absolutno-transcendentnych. Ten 
aspekt doświadczenia dobrze ujmuje Marcel, pisząc: "Nie ma 
ludzkiej miłości godnej tego miana, która w oczach tego, kto ją 
pojmuje, nie stanowiłaby rękojmi i ziarna nieśmiertelności; 
z drugiej zaś strony bez wątpienia nie można pojąć tej miłości, 
nie zdając sobie sprawy z faktu, że nie może ona stanowić zam
kniętego systemu, że przekracza ona siebie we wszystkich kie
runkach, że w istocie rzeczy, aby być w pełni sobą wymaga ona 

71 J. H. N e w m a n, Logika wiary, Warszawa 1 956, s. 107 - 1 1 1 . 
72 S w. T o m a s z z A k w  i n u, S. th. I, q. 20, a. l, c; Por. S. K o

w a l c z y  k, Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, Warszawa 1979, 
s. 223 - 242. 

6 - Drogi ku I3ogu 
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powszechnej komunii, poza którą nie może znaleźć zaspokojenia 
i w rezultacie wstaje skazana na rozkład i zagładę, a ta po· 
wszechna komunia jako taka może się jedynie opierać na abso
lutnym Ty"73• Francuski egzystencjalista katolicki, łącząc do
świadczenie miłości z uświadomieniem sobie obecności Boga, do· 
skonale oddał wewnętrznopsychiczny klimat przeżyć wielu ludzi. 
Miłość przerasta naturalno-ziemski wymiar bytu ludzkiego, dla· 
tego często łączy się z wewnętrznym odkrywaniem istnienia 
Transcendencji. 

Do kręgu ludzkich doświadczeń należy pragnienie szczęsc1a 
oraz poszukiwanie sensu życia. Człowiek jest włączony w uni· 
wersalne prawo świata - dynamikę dążeń i pragnień, choć zara
zem ujawnia i w tej dziedzinie specyfikę swego bytu74• W życiu 
człowieka należy mianowicie odróżnić "pragnienie" od "

potrze
by". Szczęście autentycznie ludzkie nie zawsze synchronizuje się 
z rytmem "potrzeba - zaspokojenie", gdyż zaspokojenie potrzeb 
ekonomicznych, emocjonalnych, poznawczych itp. nie zawsze 
prowadzi do szczęścia. Potrzeby człowieka, tak materialne jak 
psychiczne, mogą w zasadzie być zaspokojone. N atomiast prag
nienie szczęścia nie da się trwale i adekwatnie zaspokoić, w egzy· 
stencjalnym odczuciu wielu ludzi, w wymiarze naturalno-imma· 
nentnym. Człowiek, zakorzeniony wielu aspektami swego bytu 
w ziemi, znajduje szczęście naturalne poprzez realizację wartości 
ekonomicznych, witalno-emocjonalnych, poznawczych, artystycz
nych i moralnych. Zarazem jednak egzystencjalnie uświadamia 
sobie granice zawężone posiadanego szczęścia, kontrastującego 
z nieskończoną skalą pragnień i możliwości w tej dziedzinie. 
Człowiek poszukuje wartości wyższych (prawdy, dobra, piękna, 
sacrum) w skali absolutnej, dlatego pragnienie szczęścia jest 
"miarą" i znakiem nieskończoności, to jest Boga'5• 

Doświadczenie szczęścia łączy się organicznie z poszukiwa· 
niem sensu życia. Człowiek sens swego życia ujmuje zwykle 
w dwojakim wymiarze : naturalno-immanentnym i absolutno· 

73 G. M a r  c e l, Homo Viator, Wstęp do metafizyki nad;:iei. Tłum. 
P. Lubicz, Warszawa 1959, s. 223 - 224. 

'4 S. K o w a l c z y  k, Podstawy światopoglądu ch rześcijańskiego, 
s. 243 - 261. 

" E. L e v i n a s, Tatalite et Infini, La Haye 1961 ,  s. 281. 
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-transcendentnym. Ten ostatni pojawia się w przeżyciach nawet 
ludzi formalnie niewierzących. L. Wittgenstein, mimo skrajnego 
empiryzmu w początkowym okresie życia, przyznał, że "sens 

świata musi leżeć poza nimm'. Swiat materii nie może zapewnić 
pełni sensu życia ludzkiego, gdyż materia nie zna sensu i nie mo
że kształtować go sama. Stąd tak wielu ludzi doświadczalnie 
przeżywa sens swego życia, otwierając się na wartości logosu, 
etosu i sacrum. Na tej drodze odkrywają oni rzeczywistość trans
cendentno-absolutną. 

C. D o ś w i a d c z e n i e "s y t u a c j i g r a n i c z n y c h" 

Karl Jaspers, mówiąc o człowieku jako rodzaju szyfru Trans
cendencji, wyakcentował rolę tzw. sytuacji granicznych77• Są to 
momenty szczególnego znaczenia dla człowieka, wywołujące silne 
przeżycia wewnętrzne, w wyniku których "dotyka" on jakby 
granicy swego bytu i zarazem odkrywa wyższy wymiar rzeczy
wistości. Jedną z takich sytuacji granicznych jest podziw dla 
cudu życia ludzkiego, wywołany narodzeniem się dziecka. Ru
muński historyk religii i etnolog stwierdził, że w wielu religiach 
- między innymi religiach Indii - narodziny człowieka trakto
wane są jako hierofania Absolutu'8• Konsekwencją jest przenika· 
nie się w tego rodzaju wierzeniach elementów religijnego i sek
sualnego, czczona jest kobieta jako symbol płodności i życia, 
a fakt narodzin interpretowany jest jako doświadczenie ostatecz
nego praźródła wszelkiego życia. "W szczególnych 'hierofaniach' 
narodzin nasza przypadkowość ukazuje się nam jako medium czy 
symbol tego, co sakralne; albo, innymi słowy, jest to całkiem 
nieoczekiwane doświadczenie horyzontu ostateczności i nieskoń
czoności, a następnie jako medium czy symbolu ostatecznego by
tu, który w nas działa, przez nas pulsuje i twórczo realizuje się 
w naszych siłach i działaniach"78• 

76 Tractatus logico-philosophicus, dz: cyt., s. 84. 
'1'1 K. J a  s p e r  s, Philosophie. Bd. III. Metaphysik, Berlin 1932, 

s. 173 - 191.  
78 M. E l i a d e, Patterns in Comparative Religion, New ·York 1963, 

s. 244 nn. 261 nn. 

79 L. G i 1 k e y, Nazwanie wichru. Odnowa języka religijnego. Tłum. 

T. Mieszkowski, Warszawa 1976, s. 327. 
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Innym momentem granicznym doświadczenia ludzkiego jest 
realna bliska perspektywa utraty życia: własnego lub cudzego. 
Właściwie całe życie jest nakierowaniem ludzkiego bytu przygod
nego ku śmierci: św. Augustyn nazwał to cursus ad mortem, 
a M. Heidegger Sein-zum-Tode'0• Smierć jest zawsze realną alter
natywą człowieka, ale w przeżyciu egzystencjalnym ze szcze
gólną siłą uwidacznia się to podczas wojny, rozbicia okrętu, różne
go· rodzaju katastrof, w czasie przebywania w obozach kaźni itp. 
W takich momentach bliska realna perspektywa śmierci wielo
krotnie łączy się z doświadczeniem bliskości Boga, dojrzeniem 
Jego obecności poprzez "wzrok wewnętrzny". Eschatologicz
no-transcendentny wymiar doświadczenia bliskości śmierci po
twierdzają pamiętniki osób przebywających kiedyś w obozach 
koncentracyjnych'\ pamiętniki kapelanów szpitali i kapelanów 
więziennych82, obserwacje osób skazanych na śmierć, czy relacje 
osób odratowanych podczas różnego rodzaju wypadków (utonię
cia, wypadki drogowe). W momentach bezpośredniego zagroże
nia życia ludzie dokonują zwykle błyskawicznego wewnętrznego 
bilansu swego życia, przeżywając często także bliskość Boga. 
R. Moody, w słynnej książce Zycie po życiu, opisuje zdarzenia 
osób odratowanych ze śmierci klinicznej88• Stwierdzają oni dość 
powszechnie nasilenie się wewnętrznego kontaktu z Bogiem, 
ujmowanego w kategoriach życzliwej jasności promieniującego 
ciepła, miłości itp. Nawet niektórzy niewierzący mówili o spot
kaniu jakiejś apersonalnej siły życzliwej .  Choć wspomniana 
praca budzi zastrzeżenia, głównie metodologiczne, to jednak 
słusznie sygnalizuje egzystencjalne przeżycie bliskości Boga 
u ludzi stających w obliczu własnej śmierci. Doświadczenie 

ao Sw. A u g u s t y n, Sermones 97, 3 PL 38, 590; M. H e i d e g g e r, 
Sein und Zeit, Halle 1941, s. 234, 245 - 247. 

a1 Abp A. K o z ł  o w i e c k  i, Ucisk i utrapienie. Pamiętnik więźnia 
1939 - 1945, Kraków 1967; H. M. M a l a k, Klechy w obozach śmierci, 
t. I - II, Londyn 1960 - 1961. 

8s Por. fragmenty Pamiętnika ks. T. Gorczycy kapelana Instytutu 
Onkologii, publikowane w "Ateneum Kapłańskim" 72 (1980) t. 95, s. 183, 
198, 207, 216. 

88 M o o d y, Life ajter Life, New York 1975. Tłum. I. Doleżał-Nowicka, 
Warszawa 1979; t e n ż e, Rejlections on Life ajter Life, New York 1977. 
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sm1erci jest przec1ez unaocznieniem własnej przygodności, co 
pozwala człowiekowi "dotknąć" wymiaru transcendentnego. 

Do sytuacji granicznych człowieka należy zaliczyć także 
chwile wahań, rozterek, wątpliwości, przeżywanie załamania, 
doświadczanie wewnętrznej pustki, różnego rodzaju próby ży
ciowe. Niekiedy sytuacje życiowe stawiają człowieka na granicy 
nadziei i rozpaczy, wiary i bluźnierstwa. Doświadczył tego Abra
ham, który na górze Moria miał ofiarować swego syna. Znajdo
wał się wówczas na granicy zwątpienia w Boga, przeżywanej 
rozpaczy, może nawet nienawiści czy niewiary. Lecz aktem he
roicznego zaufania, przełamując własną słabość, pozostał wierny 
Bogu. Postawę Abrahama gloryfikuje S. Kierkegaard (tl855), 
stwierdzając, że "wierzył siłą absurdu, gdyż wszystkie ludzkie 
wyrachowania musiał porzucić od dawna". Dzięki takiej posta
wie wewnętrznej dokonał "skoku z trampoliny, dzięki któremu 
przeszedł do nieskoilczoności"114• Egzystencjalne chwile załamań 
człowieka, przejmująco wyrażone w słowach Chrystusa "Boże, 
czemuś mnie opuścił", niejednokrotnie inicjują etap wewnętrz
nego oczyszczenia i odrodzenia. 

Wspomniane wyżej sytuacje graniczne nie są jedynymi, na 
fundamencie których człowiek egzystencjalnie przeżywa obec
ność Boga. Do tego rodzaju sytuacji należą między innymi: 
zachwyt pięknem przyrody, kontakt z genialnymi dziełami sztu
ki (architektura, malarstwo, rzeźba), odnalezienie swego sensu 
życia, napot�anie autentycznej przyjaźni, dokonane odkrycie 
naukowe, wierność głosowi sumienia w trudnych sytuacjach. 
Przeżywanie życia i jego tajemnic staje się wówczas przeżyciem 
obecności Boga. 

5, WNIOSKI KOŃCOWE 

Rozważania dotychczasowe skłaniają do km1cowych wnios
ków. Rola doświadczenia na terenie nauk przyrodniczych i filo
zofii jest oceniana różnorodnie: maksymalistycznie, minimali
stycznie, oraz w sposób wypośrodkowany. Logiczny empiryzm 

84 S. K i e r  k e g a a r  d, Bojaźń i drżenie. Tłum. J. Iwaszkiewicz, War
szawa 1969, s. 31.  
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opowiada się za maksymalistyczną interpretacją, proponując jako 
kryteriwn prawdy redukowalność sądów naukowych do sądów 
spostrzeżeniowych. Proponowana koncepcja doświadczenia, sta
nowiąc apodyktyczne zawężenie doświadczenia człowieka do 
percepcji zmysłowej, podważa sensowność jakiejkolwiek moty
wacji za istnieniem Boga. W historii filozofii europejskiej, nie 
wyłączając filozofii chrześcijańskiej, pojawiał się niejednokrotnie 
trend nadmiernie spekulatywny. Przejawem tego była minima
lizacja roli doświadczenia w filozofii Boga, w wyniku czego np. 
odsyłacze do rzeczywistości pełniły jedynie rolę ilustracyjną 
w analizach metafizycznych. Wielu przedstawicieli tomizmu, 
teoretycznie uznając doniosłą rolę doświadczenia w realistycznej 
motywacji Absolutu, faktycznie uznaje niektóre tylko formy do
świadczenia jako podstawę filozofii Boga. Konsekwencją tego 
jest globalna rezygnacja z a�umentacji antropologicznej za 

istnieniem bóstwa. 
Oba stanowiska ekstremalne, to jest opieranie filozofii wy

łącznie na -doświadczeniu empirycznym oraz pomniejszanie roli 
doświadczenia, są nie do przyjęcia. Bóg nie jest nigdy przed
miotem bezpośredniego doświadczenia człowieka, stanowi bo
wiem rzeczywistość wyłącznie duchową i transcendentną. Rów
nocześnie doświadczenie jest nieodzownym punktem wyjścia 
umysłu ludzkiego, jego "kotwicą" chroniącą przed oderwaniem 
od realiów ontycznych85• Bóg jawi się człowiekowi na "krawę
dzi" szeroko rozumianego doświadczenia, dzięki czemu poja
wiają się pytania o Boga. John E. Smith, polemizując ze skraj
nym empiryzmem i dystansując się od teizmu spekulatywnego, 
opowiada się za tertia via, "w której uniknie się trudności obu 
poprzednich poglądów. Jeśli stanowisko empiryczne nie oznacza, 
iż Bóg musi być treścią absolutnie bezpośredniego doświadcze
nia, jakaś trzecia ewentualność w formie interpretowanego do
świadczenia może dostarczyć właściwej odpowiedzi. Musi być 
jakaś droga poza i między absolutną bezpośredniością a wniosko
waniem. Absolutna bezpośredniość nigdy nie jest w stanie do
starczyć tego, co przyrzeka, gdyż zawsze włączają się pewne for-

a& Por. Ph. R o q u e p l o, Experience du monde experience de Dieu? 
dz. cyt., s. 93 - 94. 
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my pośredniczenia - pojęcia, język, symbole - które uniemoż
liwiają przejście od doświadczenia dp rzeczywistości Boga

"
. 

Autor ostatecznie opowiada się za "doświadczeniem pośrednim 
czy interpretacyjnym, w którym doświadczenie przeplata się 
z interpretacją"86• Proponowana reinterpretacja w pojmowaniu 
roli doświadczenia w teodycei wydaje się słuszna. Chodzi miano
wicie o organiczną więź racjonalno-dyskursywnej motywacji za 
istnieniem Boga z szeroko rozumianym doświadczeniem człowie
ka jako osoby. "'Zywy rozum

"
, nawiązujący ustawicznie do do

świadczenia, nie ulega dewiacjom .abstrakcyjnej spekulacji. 
Innym wnioskiem, jaki nasuwa się z przeprowadzonych ro2.

ważań, jest konieczność oparcia współczesnej filozofii Boga na 
doświadczeniu antropologiczno-personalnym i aksjologicznym. 
Tradycyjne nurty tomizmu między innymi w wersji egzysten
cjalnej, zwykle pomijały - niestety - tego rodzaju doświad
czenie. Stanowi to istotne zubożenie tak uzasadnień istnienia 
Boga, jak analiz związanych z wyjaśnieniem Jego natury. Do
świadczenie kosmologiczne, zogniskowane na przeżyciu przygod
ności i sensowności bytu, stanowi niewątpliwie trwały element 
teologii naturalnej. Jej punktem wyjścia winien być jednak tak
że człowiek, w którego duchowym obliczu można - jeśli się 
tego pragnie naprawdę - dojrzeć odbicie "Innego" czyli mani
festację obecności Boga. Człowiek, przeżywając doświadczalme 
transcendencję swego osobowego bytu, jego działań i wartości, 
odkrywa w swoim "ja" wewnętrznym "inteligibilny" wzór. Dla
tego trafnie stwierdził kardynał Joseph Ratzinger: "Człowiek 
musi rozpoznać siebie, swoją istotę, aby rozpoznać Boga. Właści
wym medium, pradoświadczeniem wszelkich doświadczeń jest 
to, że człowiek sam jest terenem, na którym i przez który do
świadcza on Boga

"
87• 

Rola dyskursywnego intelektu w filozofii Boga, której nie 
należy oczywiście w żadnej mierze pomijać czy pomniejszać, po
lega głównie na artykularyzacji różnych form doświadczenia. 

85 J. E. S m i t h, Doświadczenie i Bóg, dz. cyt., s. 58 - 59. 
87 J. R a t  z i n g e r, art. cyt., s. 29. Por. P. M a s s e t, Comment croire? 

Paris 1973, s. 122; L. K r u p  a ,  Obra::: Boży w c:lowieku wedlug nauki 
św. Augustyna, Lublin 1948. 
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Zapoznanie tego faktu jest powodem, że wiele publikacji z za
kresu filozofii Boga jest mało czytelnych dla lud�i współczes
nych ceniących konkret i doświadczenie, Z tego względu nie
zbędna jest rewaloryzacja doświadczenia na terenie teodycei, 
połączona zarazem z reinterpretacją koncepcji doświadczenia. 
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R o z d z i a ł  t r z e c i  

DOŚWIADCZENJE RELIGIJNE 

W znanym nam biokosmosie jedynie udziałem człowieka jest 
to, co się powszechnie określa mianem "doświadczenia religij
nego". Choć jest ono elementem życia duchowego wszystkich 
teistów, to dość długo było traktowane podejrzliwie przez filozo
fię. Powody były różne: racjonalistyczny trend panujący w filo
zofii, zawężona koncepcja doświadczenia, dominacja scjentyzmu 
i neopozytywizmu. Dopiero wpływ takich myślicieli, jak m.in. 
W. James, R. Otto, M. Scheler, M. Blondel, H. Bergson, J. He
ssen, L. Lavelle, przyczynił się do rewaloryzacji doświadczenia 
religijnego na terenie współczesnej filozofii. Dotychczasowe za
niedbania w tej dziedzinie przyczyniły się do zaostrzenia kryzy
su filozofii chrześcijańskiej, w tym filozofii Boga i filozofii czło
wieka. Współczesny ateizm wynika nie tylko z zastrzeżeń prze
ciw argumentacji za realnością bóstwa, ale jest efektem nie
właściwego rozumienia idei Absolutu. Istnienie Boga odrzucają 
ci wszyscy, którzy widzą w nim "konkurenta" człowieka, . 
względnie idola - jednego z wielu kreowanych przez świat. 
W tym kontekście pojawiały się teorie interpretujące religię 
jako rodzaj alienacji człowieka. Do istotnych zadań współczesnej 
filozofii należy ponowne gruntowne przebadanie fenomenu reli
gijności. Doświadczenie religijne jest tą płaszczyzną, w której 
filozofia może odczytać pełną prawdę tak o człowieku jak Bogu. 

Taką właśnie optykę przyjmujemy w naszych rozważaniach. 
Ich przedmiotem jest Bóg i człowiek, ujmowani poprzez pryzmat 
doświadczenia religijnego. Omówienie postawionego problemu 
wymaga wyjaśnienia podstawowych pojęć, zreferowania reduk
cjonistycznych i symplifikujących interpretacji doświadczenia re
ligijnego, ukazania integralnej struktury religijności - obejmu-
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jącej element podmiotowy (człowiek) i element przedmiotowy 
(Bóg), a wreszcie wskazania na poznawczy walor doświadczenia 
religijnego. 

l. WYJAŚNIENIE PODSTAWOWYCH POJĘC 

Podjęta problematyka wymaga wyjaśnienia następujących 
pojęć: religia, doświadczenie religijne, wiara. Istnieją różnorodne 
opisy fenomenu religii: etymologiczne, socjologiczne, emocjonal
ne, etyczne, spekulatywne, wreszcie. integralne1• Definicje speku
latywne podawali w starożytności: Cycero (t43 przed Chr.), św. 
Augustyn, Laktancjusz (t ok. 320). Biskup Hippony termin religio 
łączył z czasownikiem reeligere, widząc w religii nowe połącze
nie człowieka z Bogiem1• O ile u św. Augustyna pojęcie religii 
posiadało sens soteriologiczny, to Cyceron rozumiał. je. bardziej 
jurydycznie, a Laktancjusz ujmował je w sensie moralnym. Ety
mologiczne opisy pojęcia religii nie mają większej wartości, gdyż 
etymologiczna geneza terminu religio nie jest pewna. 

Wiele prób opisania fenomenu religii posiada profil socjolo
giczny lub psychologiczny. Erich Fronun (tl 980) nazwał religią 

"każdy system myśli i działań, który dostarcza jednostce układu 
orientacji i przedmiotu czci''8• Podobnie charakteryzuje religię 
fenomenolog Gerardus Van der Leeuw, który widzi w niej "szu
kanie mocy w życiu" oraz poszukiwanie sensu pozwalającego 
całe życie uporządkować w sensowną całość'. Emile Durkheim 
(t191 7) opisał religię jako wspólnotę wierzących w istnienie ja
kiegoś sacrum i praktykujących określoną etykę5• Cytowane 
opisy ujmują religię zbyt szeroko, obejmują bowiem zarówno re
ligie monoteistyczne, jak politeistyczne, panteistyczne, a nawet 
"religie laickie". Przykładem tych ostatnich byłby np. kult wo
dza, rasy, państwa czy klasy społecznej. 

1 Z. J. Z d y b  i c k  a i S. K a m  i ń s k i, Defenicja religii a typy nauk 
o religii. "Roczniki Filozoficzne" 22 (1974) z. l ,  s. 103 - 160. 

2 św. A u g u s t y  n, De vera religione 55, 109 - 1 10 PL 34, 170. 
3 Szkice z filozofii religii. Tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1966, s. 134. 
4 Fenomenologia religii. Tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 1978, s. 720 - 722. 
5 Les Jormes el ćmt>ntaires de la vie religieuse, Paris 1912,  s. 65. 
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Szereg definicji religii akcentuje jeden z faktorów życia re
ligijnego, pomijając czy pomniejszając inne. Ludwik Feuerbach 
(tl872), idąc za F. Schleiermacherem, religię pojmował jako 
"wytwór ludzkiego instynktu szczęścia"6• Było to naturalistycz
ne i emocjonalne wyjaśnienie źródeł życia religijnego. Imma
nuel Kant (tl 804), charakteryzując religię, uwypuklił jej funk
cje etyczne. Mianowicie widział w nieJ "uznanie we wszystkich 
obowiązkach nakazu Bożego"7• Inni myśliciele interpretują re
ligię w duchu skrajnego racjonalizmu. Dlatego G .W.F. Hegel 
(tl 831)  zdefiniował religię jako "świadomość absolutnej praw
dy"8. W jego rozumieniu religia jest wykrywaniem prawdy 
o Bogu w oparciu o naturalne siły ludzkiego rozumu. Referowane 
ostatnio opisy religii są zazwyczaj jednostronne, ograniczające 
się do jednego z elementów przeżycia religijnego. 

Wielu współczesnych autorów pragnie podać integralny opis 
religii. Pooiada ona funktory emocjonalne, intelektualne i woli
cjonalne, spełnia funkcje etyczne i socjologiczne, lecz nie stano
wią one - ujmowane dyzjunktywnie - jej istoty. J. Hessen 
określił religię jako "egzystencjalną relację wobec Sacrum"9• 
L. Lavelle widzi w religii uobecnianie Boga, w którym człowiek 
partycypuje bytowo i etycznie10• P. Ortegat stwierdza krótko, 
że religia jest "zmysłem Absolutu" czyli uwrażliwieniem na 
rzeczywistość absolutno-transcendentną11• Z. Zdybicka określa 
religię jako 

"
osobowy stosunek człowieka do Bytu transcendent

nego"u. Można również zaproponować nowe opisy fenomenu re
ligii, określając ją jako: osobowe uznanie Absolutu, egzystencjal
ną relację człowieka do absolutnego "Ty", osobową akceptację 
transcendentno-absolutnego Sacrum. Dwa ostatnie opisy religii 
implikują osobową koncepcję bóstwa, opis pierwszy odnosi się 
także do religii powiązanych z panteizmem. 

u O istocie chrześcijaństwa. Tłum. A. Landman, Warszawa 1959, s. 53. 
7 La religion dans !es limites de la raison, Paris 1 913, s. 183. 
8 Fenomenologia ducha. Tłum. A. Landman, Warszawa 1965, t. I, 

s. 414. 
9 Religionsphilosophie, Munchen 1955, t. II, s. 27. 
10 T raite des t•aleurs, Paris 1955, t .  II, s. 497. 
n Philosophie de la religion, Paris 1937, s. 23. 
u Filozoficzna koncepcja religijności, w: O Bogu o człowieku, War

szawa 1968, t. I, s. 180. 



94 DROGI KU BOGU 

Kolejnym pojęciem, jakie wymaga wyjaśnień, jest pojęcie 
"doświadczenia religijr.ego". Termin , .doświadczenie" został wy
brany celowo. Nie chodzi bowiem o akt sporadyczny, np. o wy
cinkowe spostrzeżenie (niem. Wahrnehmung), lecz o długofalowy 
fenomen poznawczy człowieka, o jego codzienne doświadczenie. 
Pojęcie doświadczenia było w przeszłości niejednokrotnie de
personalizowane, np. w sensualizmie i pozytywizmie, dlatego 
dziś postuluje się "uzdrowienie

" 
idei doświadczenia18• Czasem 

mówi się o "przeżyciu religijnym". Termin ten jest o tyle mniej 
przydatny, że posiada wydźwięk subiektywny, czasem wprost 
emocjonalny. Nam chodzi o doświadczenie jako fenomen obiek
tywny i globalny. John Smith, w miejsce terminu "doświad
czenie religijne

"
, używa wyrażenia "religijny wymiar doświad

czenia ludzkiego14• Mianowicie religijność nie jest jedynie 
wycinkiem życia człowieka, lecz jego swoistym głębszym wymia
rem, odniesieniem wszystkiego do Boga. Dlatego wszystko może 
przetworzyć się w religijne doświadczenie: podziw przyrody, 
przeżywana radość, smutek, więź rodzinna i narodowa, uczucie 
miłości, dobrze wykonywana praca itd. 

Czym jest doświadczenie religijne? Nie można traktować go 
jako wycinka ludzkiego życia, izolowanego od innych elementów 
aktywności człowieka. Doświadczenie takie jest swoistym wy
miarem życia ludzkiego, jego głębią i odniesieniem do Absolutu. 
Egzystencja człowieka, w wyniku przeżyć religijnych, nabiera 
transcendentnego sensu. Można także wyróżnić doświadczenie 
religijne w sensie ścisłym i szerokim16• Pierwszy sens odnosi się 
do przeżyć wyjątkowo intensywnych� posiadających wyraźne 
odniesienie do Boga: nawrócenia, przeżyć mistycznych, obja
wienia itp. Doświadczenie religijne w sensie szerokim obejmuje 
to wszystko, co w jakikolwiek sposób łączy się z bóstwem, np. 
modlitwa, kult, ofiara, wiara, miłość Boga. Niektóre formy do
świadczenia religijnego są powszechnie spotykane, inne wystę
pują jedynie sporadycznie. 

13 J. E. S m i t h, Doświadczenie i Bóg, Warszawa 1971, s. 26 nn. 
14 Tamże, s. 61 nn. 
ts C. H. W h i t e l e y, T he Cognitive Factor in Re1igious Experience, 

w: Religious Lanquage and the Problem of Religious Knowledge. Ed. by 
R. E. Santoni, London 1973, s. 258 - 265. 
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Konkretne opisy doświadczenia religijnego są formułowane 
różnorodnie. Hessen określa je jako "rozgrywające się w cen
trum osobowości przeżycie transcendentnej rzeczywistości aksjo
logicznej, będącej misterium tremendurn i zarazem misterium 
fascinosum"16• Pokrewny charakter posiada opis R. Guardiniego 
(tl 968), który doświadczenie religijne nazywa "odczuciem pier
wiastka innego, świętego, tego numinosum"11• Dwa ostatnie 
opisy nawiązują do analiz Rudolfa Otto, zawartych w jego dziele 
Swiętość. J. Mouroux doświadczenie religijne nazywa zespołem 
aktów, poprzez które człowiek nawiązuje relację z Bogiem18• 
Można formułować jeszcze inne opisy, mianowicie doświadcze
nie religijne jest: spotkaniem z Bogiem, świadomością realności 
bóstwa i włączeniem się w jego wewnętrzne życia, przeżywa
niem zależności wobec transcendentnego Sacrum. Wielość pro
ponowanych opisów religijnego doświadczenia pochodzi stąd, że 
akcentują one różne aspekty tego zjawiska: ontologiczne i aksjo
logiczne, podmiotowe i przedmiotowe, poznawcze i emocjonalne. 

Centralnym aktem doświadczenia religijnego jest wiara. Ter
min "wiara" posiada wiele znaczeń. W życiu codziennym uznaje 
się potrzebę wiary, np. wobec rodziców i wychowawców, współ
pracowników, przyjaciół, a nawet przygodnie spotkanych ludzi. 
Element wiary występuje nawet na terenie nauki, gdzie wie
rzymy odkrywcom, podróżnikom, rzeczoznawcom itp. Wiara 
dnia codziennego różni się istotnie od wiary w sensie religijnym, 
czego zdawał się nie dostrzegać np. William James. Wielu 
współczesnych myślicieli (w tym także: G. Marcel i M. Buber) 
rozróżnia dwojaki sens wiary, mianowicie noetyczny i egzysten
cjalny10. Wiara w sensie noetycznym jest wiarą w określoną 
doktrynalnie prawdę, przede wszystkim wiarą w istnienie Boga. 
Wiara, ujmowana w sensie egzystencjalnym, jest postawą czło-

t6 Religionsphilosophie, dz. cvt., t. II, s. 103. 

17 Objawienie. Natura i formy Objawienia. Tłum. A. Paygert, War
szawa 1957, s. 26. 

1s L'experience chretienne, Paris 1952, s. 26; J. E. S m i t h, Do�wiad
czenie i Bóg, s. 55 nn. 

19 M. B u b e r, Two Types of Faith, London 1951 ,  s. 9 nn; P. M a s s e t, 
Comment croire? Paris 1973, s. 282 - 283. Język angielski rozgranicza: 
Belief = wiara w coś, Faith = wiara komuś. 
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wieka wobec uznawanego Absolutu, jest to więc wiara Bogu. 
Oba znaczenia wiary posiadają charakter komplementarny, uj
mowane natomiast w izolacji od siebie prowadzą nieuchronnie 
do deformacji życia religijnego. Konsekwentna wiara w Boga 
winna dopełniać się wiarą Bogu, tj. okazaniem Mu pełnego 
zaufania. Egzystencjalna postawa oddania bóstwu powinna być 
aktem rozumnym, dlatego ma wypływać z wiary ujmowanej 
doktrynalnie. 

Religijny sens wiary występuje na terenie myśli chrześci
jańskiej. Św. Tomasz z Akwinu charakteryzował wiarę jako na
stawienie umysłu uznającego istnienie rzeczywistości niewidzial
nej, co zapoczątkowuje w nas życie wieczne20• Innym· razem 
pisał: "Wiara jest aktem umysłu, akceptującego Bożą prawdę 
na rozkaz woli poruszonej łaską Boga"21• Nauka Akwinaty wy
warła wpływ na definicję wiary przyjętą podczas soboru· Waty
kańskiego l. Stwierdzono na nim, że wierzymy w objawioną 
prawdę na podstawie autorytetu Boga, który sam się nie myli 
ani nikogo mylić nie może22• Było to teoretyzujące i intelektu
alistyczne ujęcie wiary. Eksponowano w nim rolę intelektu 
i poznania, pozostawiając w cieniu elementy wolicjonalno-per
sonalne. 

Współcześnie pojawiły się inne opisy fenomenu wiary: fe
nomenologiczne, egzystencjalno-funkcjonalne, "środowiskowe", 
syntetyzujące23• Reinterpretuje pojęcie wiary Romano Guardini, 
który widzi w niej ujmowanie naszego "ja" w relacji do Boga 
jako absolutnego "Ty"u, W ten sposób wyakcentowany został 
dialogiczny i responsoryczny profil wiary. Personalistyczne 
pojmowanie wiary występuje również u kardynała Johna H. New
mana, który dystansował się od zracjonalizowanych ujęć typo-

2o Fides est habitus mentis, quo inchostur vita aeterna in nobis, faciens 
intellectum assentire non apparentibus. S. th. II - II, q. 4, a. l .  

2 1  S. th. II - II ,  q .  2, a.  9. Por. J .  H i c k, Faith and Knowledge, Glas

gow 1974, s. 11 - 31. 
22 Breviarium fidei. Kodeks doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, 

Poznań 1964, I, 48. Była to wiara rozumiana w kategoriach noetycznych. 
23 Por. R. Ł u k  a s z y k, Osobowy charakter wiary religijnej, w: W kie

runku człowieka, Warszawa 1971, s. 187 - 202. 
24 G u a r d i n i, świat i osoba. Próba ujęcia chrześcijańskiej nauki 

o c:::lowieku, Kraków 1969, s. 189 - 192, 195. 
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wych dla scholastyki. Ukoronowaniem wpływów nurtu inte
gralno-personalistycznego \V opisie wiary jest Vaticanum II.  
Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym (nr 5) stwierdza: 
"Bogu objawiającemu należy okazać 'posłusze1istwo wiary' 
(Rz 16,26; 2 Kor 1 0,5-6) ,  przez które człcwiek z własnej woli 
cały powierza się Begu, okazując 'pełną uległość rozumu i woli 
wobec Boga objawiaj .1cego się' i dobrowolnie uznając objawienie 
przez Niego da":e". 

Dziś, choć nie rezygnuje się z doktrynalnej zawartości aktu 
wiary, bardziej akcentuje się w niej funkcję egzystencjalną. 
Dlatego wiarę charakteryzuje się jako duchową komunię czło
wieka i Boga25• Profil personalno-funkcjonalny wiary uwypuklił 
J. Mouroux, który rozumie ją jako akt kształtujący osobowość 
człowieka oraz inspirujqcy tworzenie przez niego wartości wyż
szych26. B. Lonergan w swej interpretacji wiary łączy jej funk
cję noetyczną i funkcję aksjologiczną, mianowicie określa ją jako 
"wiedzę zrodzoną z miłości religijnej"27• 

Z problematyką wiary łączy się idea Objawienia. W teologii 
odgrywa ona rolę kluczową, obejmując Biblię i Tradycję. 
Aktualnie checizi o naturalne pojęcie objawienia, mianow1c1e 
fakt hierofanii w świecie i człowieku. Guardini to właśnie rozu
mienie objawienia miał na myśli, stwierdzaj ·\c, że "spotykamy 
je tam, gdzie ukazuje się pierwiastek 'ś ,vięty"'�8• Czasem używał 
terminu 

"
samoobjawienie", rozumiejąc je jako doświadczanie 

"innej " rzeczywistości, t j .  absolutno-transcendentnel'. 

2. REDUKCJONISTYCZNE I SYMPLIFIKUJACE 
INTERPRETACJE DOSWIADCZENIA RELIGIJNEGO 

Wachlarz interpretacji doświadczenia religijnego jest intere
suj · lcy między innymi dlatego, że pozwala zaobserwować różno-

2s J. l\1 o u r o u x ,  I Believe. The Persona! S t ructure of Faith,  New 
York 1 959, s. 43, 85; G. l\1 u s c h a l e k , \V i ara jako odp Jwi "dź c:::l 0 wit:ka, 

w: Dlaczego wierzymy? Warszawa 1969,  s. 240 - 249. 
26 l\1 o u r o u x ,  Je cr:Jis en 'I'oi, Paris 1965, s. 66 nn. 

27 Metoda w te�logii, Tłum. A. Bronk, Warszawa 1976, s. 1 1 9. 

" Objawienie. Natura i fonny O b jawienia, s. 28. 

2• Tamże, s. 45. 

7 - Drogi ku Bogu 
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rodność koncepcji tak Boga jak człowieka. Sposób rozumienia 
osoby ludzkiej i Absolutu wyraźnie rzutuje na pojmowanie fe
nomenu religijnoścL Na wstępie będą przypomniane nieade
kwatne ujęcia doświadczenia religijnego: jedne z nich są błędne, 
inne tylko jednostronne. Pierwsze zwykle łączą się z antropolo
gicznym redukcjonizmem i antyteistycznym naturalizmem, dru
gie jedynie zacierają personalistyczny wymiar wiary. 

Redukcjonistyczna interpretacja religii występuje w dwu za
sadniczych formach: naturalizmie ekonomiczno-socjologicznym 
i naturalizmie psychologicznym. Przedstawicielem pierwszego 
nurtu jest marksizm, który akceptuje materializm dialektyczny 
i materializm historyczny. Dlatego za pratworzywo wszystkiego 
przyjmuje materię, traktując całe życie psychiczno-duchowe 
człowieka jako epifenomen procesów biologiczno-neurologicz
nych. W tej interpretacji doświadczenie religijne traci autono
mię i jakikolwiek sens egzystencjalnf'0• Marksizm przyjmuje 
również materializm historyczny, w myśl którego ideologiczna 
nadbudowa - łącznie z religią - jest determinowana przez eko
nomiczno-społeczną bazę. Religia jest rezultatem opartego na 
krzywdzie ustroju społecznego, będąc zarazem swoistym prote
stem przeciw niesprawiedliwości. Marks w Tezach o Feuerbachu 
stwierdził, że "usposobienie religijne" jest wytworem społecz
nym81. Zgodnie z taką interpretacją, religia jest fenomenem 
uwarunkowanym historycznie, dlatego w przyszłości sanowanie 
struktur społeczno-gospodarczych ma doprowadzić do jej całko
witego zaniku. Religia, mówiąc o nadziei eschatologicznej, odry
wać ma człowieka od realnych obowiązków w widzialnym świe
cie i dlatego stanowi rodzaj mistyfikacji ("opium ludu"). Wielu 
współczesnych marksistów, podtrzymując nadal ateizm, rewa
loryzuje częściowo aksjologiczną i społeczną funkcję religii. 

Pokrewny sposób analizy religijności był typowy dla Emila 
Durkheima, autora pracy Formy elementarn·e życia religijnego. 
Wychodził on z założeń socjologizmu i twierdził, że życie psy
chiczne człowieka jest kierowane przez społeczne imperatywy. 

30 Por. S. K o w a l c z y  k, Z problematyki dialogu ch rześcijańsko-mar
ksistowskiego, Warszawa 1977, s. 147 - 166. 

" M a r k  s, Tezy o Feuerbachu, Warszawa 1949, s. 60 - 61. 
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Dotyczy to również religii, w której najważniejsze mają być 
elementy zewnętrzno-społeczne a elementy doktrynalne jedynie 
wtórne. Treść wierzeń ma odgrywać mniejszą wagę, natomiast 
najważniejsza jest "dusza społeczna'' formująca religię. Było to 
czysto funkcjonalne rozumienie religii, pomijające ontologiczną 
strukturę człowieka nakierowanego ku Transcendencji. U pod
staw tej teorii znajdował się metodologiczny ateizm, sugerujący 
badanie doświadczenia religijnego wyłącznie na płaszczyźnie so
cjologicznej. 

Ateistyczny redukcjonizm w interpretacji życia religijnego, 
obok wspomnianego nurtu socjologicznego, występuje rówmez 
w nurcie psychologicznym. Jego czołowymi przedstawicielami 
są: Feuerbach, Nietzsche i Freud. Ludwik Feuerbach doświad� 
czenie religijne traktował jako obiektywizację przeżyć emocjo
nalnych i ogólnoludzkich tęsknot. Właściwie nie odrzucił religii 
a nawet idei bóstwa, lecz zinterpretował je w sensie natural
no-immanentnym. Dlatego w miejsee Boga transcendentnego 
proklamował religię człowieka11• Człowiek jest jedyną rzeczy
wistością, on także winien stanowić przedmiot laickiej religii: 
jej kultu, adoracji, miłości. Feuerbach, głosząc antropoteizm, za

poznał całkowicie poznawczo-teoretyczne i nadprzyrodzone funk
cje_ religii. 

Radykalną odmianę naturalizmu biologiczno-psychologicznego 
przyjmował Friedrich Nietzsche (tl900). Kwestionował on, przyj
mując jedyność metody naukowej w rozumieniu skrajnego empi
ryzmu, teizm chrześcijański oraz istnienie duchowego wymiaru 
człowieka. Genezę religii wyjaśniał w kategoriach psycholo
gicznych, a raczej jako przejaw psychopatologii człowieka38• 
Dlatego wiarę w Boga tłumaczył jako wyraz "psychologii błę
du", ucieczkę od odpowiedzialności, efekt osłabienia woli i auto
nomii działania, wreszcie przejaw emocjonalnej i umysłowej 
niedojrzałości. Nietzsche w miejsce religijnej wiary propagował 
wiarę w nadczłowieka, którego wielka "wola mocy" zdolna jest 
zapewnić nieskończony rozwój ludzkości. 

32 S. K o w a  l c z y  k, "Religijność" w fenomenie ateizmu, "Communio. 
Międzynarodowy Przegląd Teologiczny'' l (1981) nr 4, s. 79 - 80. 

88 Zmierzch bożyszcz, Warszawa 1905 - 1906, s. 46 - 47; t e n ż e, Wiedza 
radosna. Tłum. L. Staff, Kraków brw., nr 347, s. 297. 
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Zygmunt Freud (t l 939), twórca psychoanalizy, rówmez na
turalistycznie wyjaś11iał życie religij , .e34• Widział w r.iej przede 
wszystkim sublimację popędu seksualnego, stąd np. religie mo
noteistyczr:e mają być wyrazem tęsknoty za ojcem wszechmoc
nym i wiekuistym, przerastającym w swych możliwościach ojca 
ziemskiego. Religia byłaby więc próbą zachowania statusu dziec
ka, odruchem samoobrony na zakazy i ograniczenia życia spo
łeczr.ego. "Potrzeby religij1:e" wyjaśniał Freud jako efekt 
frustracji, związany z niemożliwością spełnienia swych natural
nych dążeń. Tak np. wiara w nieśmiertelność ma rekompenso
wać obawę przed śmiercią. Niemiecki psychoanalityk patrzył na 
przeżycia religijr:e poprzez pryzmat dewiacji psychicznych, j 1kie , 

obserwował w swej lekarskiej praktyce. Podstawa faktogra
ficzr:a była więc dobrana selektywr.ie, co nasuwa wątpliwcści co 
do trafności uniwersalnych wniosków głoszonych przez Freuda. 
G. Jung i E. Frcmm wskazywali na jednostronncść koncepcji 
człowieka twórcy psychoanalizy, redukującego życie psychiczne 
osoby ludzkiej do gry prerefleksyj:-1ych popędów. 

Redukcjonistyczna interpretacja doświadczer:ia religijnego, 
zwi1_zana z obu wyróżnionymi nurtami - socj'Jlogicznym i psy
chologicznym, jest konsekwencją założeń związanych z określoną 
koncer;cją człowieka. Redukcjonizm antropologiczny nieuchron
nie prowadził do zniekształcenia w wyjaśnianiu religijności. 
Wspólr.ym mianownikiem marksizmu, Feuerbacha, Nietzschego 
i Freuda była materialistyczna koncepcja człowieka. Marks wi
dział w osobie ludzkiej efekt określonych struktur gos_Jodar
czych i życia społecznego, Feuerbach życie duchowe człowieka 
redukował do funkcjonalnego uzewnętrznienia procesów mate
rialr:ych, Nietzsche wyjaśniał człowieczeństwo w kategoriach 
materialno-biologicznych, wreszcie Freud duchową kulturę czło
wieka interpretował jako ekspresję instynktu seksualnego. Ma
terialistyczna i biologizuj-ąca interpretacja człowieka jedno
znaczde podważa autonomię życia duchowego, dlatego w takiej 
optyce antropologicznej brak po prostu miejsca dla autentycz
r_ego doświadczenia religijnego. To ostatnie jest traktowane jako 

8' Por. S. K o w a  l c z y  k, Bóg w mym wspólc::esnej, Wrocław 1982, 
s. 89 - 1 12. 
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alienacja człowieka. Zapomina się, ż e  aktywność osoby ludzkiej 
jest dwojaka: zewnętrznomaterialna i wewnętrznoduchowa. Ta 
ostatnia to formowanie wielowymiarowej kultury umysłowej, 
której integralną cząstką jest właśnie cleświadczenie religijne. 

Socjologiczne i psychologiczne wyjaś 1ianie religii, lansowane 
przez wzmiankowanych myślicieli, mija się z ontologicznymi 
realiami ludzkiej natury. Teorie naturalizmu nie są w stanie 
zneutralizować odwiecznej tęsknoty człowieka za tym, co abso
luti- e, wiekuiste i sakralne. Dlatego etnolog Mircea Eliade 
stwierdził, że religijny "arcl-etyp jest nadal twórczy, nawet 
jeśli został zdegradowany ( . . .  ). Nie można wykorzenić Absolutu, 
można go tylko zdegradować"35• Trafność tej sugestii potwierdza 
zadziwiaj1cy fakt, że cdrzucenie klasycznej idei Boga - rozu
mianego jako byt transcencle - tny - niejednokrotnie łączy się 
z faktem poszukiwania nowej formy religii i nowej idei Abso
lutu. Fakt istnienia religii laickich jest pow�zechnie _znany. Nie 
chodzi jedynie o używanie terminu "wierzę" (lub pojęć blisko
znacznych) przez ateistów, lecz o absolutyzowanie człowieka, 
jego atrybutów, form istnieT'ia, efektów działania itp. Wśród 
wielu odmian ,,religijności" laickiej można wyróżnić trzy na
czelr.e: indywidualistyczne, kolektywistyczne i aksjologiczne11• 
Feuerbach deifikował jednostkowego człowieka, A. Comte gło
sił "religię ludzkości", J. Huxley i G. Santayana S'łkralizowali 
wartości ludzkie (naukę, dobro, miłość). Zapominali oni, że 
absolutyzacja człowieka nie zmieni jego kondycji bytowej przy
godności, dlatego stanowi akt irracjonalnej wiary. Odrzucenie 
Boga osobowo-transcendentnego łączy się świadomie lub pod
świadomie z poszukiwaniem jakiegoś Ersatz, teistyczna religij
ność przekształca się wówczas w pseudoreligijność laicką. U jej 
podstaw kryje się przekonanie, że człowiek bez B'"lga . staje się 
sam bogiem. Motyw autoidolatrii, rysujący się wyraźnie w "re
ligii humanistycznej" ,  kontrastuje z bytową przemijalnością 

35 E I i a d e, Sacrum, mit, hist�ria, Warszawa 1970, s. 37. Por. t e n ż e, 
Das Heilige und das Profane. Vom Wesen der Religion1 Hamburg 1957, 
s. 120 - 1 2 1 ;  Z. P a w  I a k, Struktura religii w ujęciu Mircea Eliade, "Ate
neum Kapłańskie" 67 (1975) t. 84, s. 151 - 164. 

38 S. K o w a l c z y k, "Religijność" w fenomenie ateizmu, art. cyt., 
s. 75 - 90. 
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człowieka. Jego psychologiczno-socjologiczne konsekwencje są 
najczęscleJ negatywne, gdyż absolutyzacja jednego człowieka 
(czy też grupy) sprzyja powstaniu totalitarnej formy życia spo
łecznego. Apologia totalizmu pojawiła się m.in. u Comte'a, sta
nowiąc konsekwencję jego "religii ludzkości". 

Redukcjonistyczne wyjaśnianie doświadczenia religijnego za

poznaje jego wielorakie funkcje: poznawcze, etyczne, osobo
wo-humanistyczne87. Religia stanowi czynnik inspiratywno-dy
namizujący, stawiając przed człowiekiem cele nadające życiu 
ludzkiemu i jego wartościom wyższy sens. Neutralizacja reli
gijnej wiary uboży i zawęża skalę wartości ludzkiej osoby. "Bez 
wiary, bez spojrzenia miłości, świat j est zbyt zły, by był dobry 
dla Boga, by mógł istnieć dla dobrego Boga. Wiara rozpoznaje 
jednak, że Bóg udziela ludziom wolności, że chce, by byli oso
bami, a nie tylko automatami, że powołuje ich do wyższej auten
tyczności, przezwyciężającej zło dobrem. Wiara powiązana jest 
tedy z ludzkim postępem i musi stawić czoła wyzwaniu, jakim 
jest upadek człowieka, wiara i p ostęp mają bowiem wspólne ko
rzenie w poznawczej i moralnej samotranscendencji człowieka. 
Popierać jedno to pośrednio popierać drugie. Wiara wprowadza 
czyny ludzkie w świat przyjaźni, ujawnia ostateczny sens dzia
łania ludzkiego, wzmacnia ufnością nowe przedsięwzięcie"18• 
Aktywizująca funkcja wiary jest widoczna głównie na płasz
czyźnie aksjologicznej: etycznej, humanistycznej, estetycznej, 
a także ekonomiczno-społecznej. 

Walor życia religijnego łączy się również z ukazywaniem 
trwałego absolutnego sensu życia ludzkiego. Człowiek drama
tycznie przeżywa przemijalność swej egzystencji, swą małość 
i często bezsilność. Wiara wyrywa człowieka z kręgu przemijal
ności, ukazując Boga jako trwałe odniesienie wszystkiego. W ten 
sposób doświadczenie religijne przyczynia się do właściwego 
ukierunkowania życia, zwiększenia poczucia bezpieczeństwa, 
zdobycia wewnętrznego spokoju itp. Kolejną funkcją życia re-

37 Por. J. M o n r  o u x, I Believe. The Personal Structure of Faith, 
s. 22 nn, 62; E. O ż 6 g, Funkcja wiary w psychicznym rozwoju osobowości 
cz!owieka, w: Otwarci w wierze (red. R. Darowski SJ), Kraków 1974, 
s. 96 - 1 15. 

38 B. L o n e r  g a n, Metoda w teologii, dz. cyt., s. 121. 
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ligijnego jest integracja życia człowieka: wszystkich jego dzia� 
łań, celów, wartości80• Cel nadrzędno�absolutny, o którym mówi 
wiara w Boga, łączy w harmonijną całość wszystkie przeżycia 
i doświadczenia człowieka. Na bazie religii nabiera sensu radość 
i smutek, praca i modlitwa, dobro zdziałane i doznane zło, przy� 
jaźń i miłość. Wszystko może posiadać swój sens, nawet prze� 
życie pozornie pozbawione wszelkiego sensu: samotność, cierpie� 
nie, śmierć. W ten sposób życie człowieka, obok sensu imma� 
nentno-naturalnego, zyskuje absolutny "nadsens". 

Referowane uprzednio interpretacje doświadczenia religijne
go podważały jego autonomię, redukując go do czynników pozaL 
ontologicznych: ekonomicznych, socjologicznych, psychologicz
nych 

'
itp. Istnieją również takie koncepcje religii, które uznają 

jej niepowtarzalną specyfikę i pozytywny walor, lecz stronniczo 
wyjaśniają naturę religijnego doświadczenia. Jedni myśliciele 
interpretują doświadczenie takie w duchu skrajnego indywi
dualizmu i subiektywizmu, inni dokonują racjonalizacji wiary, 
jeszcze inni jednostronnie uwypuklają elementy emocjonalne lub 
funkcje etyczne religii. 

Skrajny indywidualizm w eksplikacji wiary i jej źróde� wi� 
doczny jest u Marcina Lutra (tl546), który zakwestionował 
poznawcze możliwości rozumu ludzkiego w odniesieniu do 
problematyki Boga. W następstwie tego wiarę pojmował jako 
indywidualno-osobiste przeżycie, deprecjonując element doktry
naln�dogmatyczny nauczania Kościoła. Była to subiektywizacja 
doświadczenia religijnego, połączona z nastawieniem wyraźnie 
antyintelektualnym. Podobny trend zaznaczył się w pismach 
duńskiego egzystencjalisty, S. Kierkegaarda (t1 855). Wiara była 
dla niego nie tyle doktryną, co przede wszystkim egzystencjalną 
postawą zaufania i uległości wobec Boga. Przykładem auten
tycznej wiary był Abraham, który "wierzył siłą absurdu, gdyż 
wszelkie ludzkie wyrachowania od dawna musiał porzucić"40• 
Kierkeggard, akcentując nieuchwytność przekazu wiary w ka� 
tegoriach racjonalnych, nawiązywał do Tertuliana. Dlatego 

•• L. K o ł  a k  o w s k i, Kultura i fetysze, Warszawa 1967, s. 254 - 255. 
'10 S. K i e r  k e g a a r  d, Bojaźń i drżenie. Choroba na §mierć, Warsza

wa 1969, s. 31 .  
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akcentował niemożliwość konceptualizacji wiary oraz niemożli
wość jej racjonalno-filozoficznego uza,adnienia. Wiara jest 

"ukrzyżowaniem rozumu"", wymaga bowiem wyjścia poza gra
nice racjonah�ej eksploracji bytu. Kierkegaard nie ·był rzeczni
kiem antyintelektualizmu, wyraźnie jednak opowiedział się za 
indywidualistyczno-subiektywistyczną koncepcją wiary, zapozna
j ąc wspólnotowy jej wymiar. 

Innym deformującym ujęciem doświadczenia religijnego jest 
nadmierna jego racjonalizacja. Rzecznikiem tej tendencji był 
Hegel, ll:tórego teoria panlogizmu była przeniknięta duchem ra
cjonalizmu. Rozgraniczył on trojaką drogę poznania Absolutu: 
poprzez sztukę, religię i filozofię. Pierwsza z nich posługuje się 
percepcją zmysłową, druga opiera się na wyobrabi i sferze 
emocjonalnej, ostatnia zaś bazuje na poznaniu pojęciowo-racjo
nalnym. Religia jest "świadomcścią absolutnej prawdy"'". Racjo
nalizm Hegla w ujmowaniu doświadczenia religij 1ego szczegól
nie jaskrawy jest w jego koncepcji objawienia. Nadprzyrodzony 
akt objawienia został zrozumiany jako odslanianie tajemnic 
bytu, dokonywane poprzez samą ludzką wspólnotę w ciągu wie
ków historii. Objawieniem jest naturalno-ontologiczny proces 
autorealizacji Absolutu w czło\vieku i jego historii. Heglowska 
interpretacja objawienia pomija w zasadzie kategorie w i a r y, 
redukując je do wiedzy opartej na wewnętrznym doświadczeniu 
człowieka48• Choć religię łqczył ze sferą imaginatywno-emocjo
nalną człowieka, to zdawał się dążyć do przebztałcenia religii 
w racjonalne poznanie filozoficzne. Racjonalistyczna koncepcja 
wiary jest nie do przyjęcia z wielu powodów. Religijne doświad
czenie przerasta domenę pojęć i myśli logiczno-dedukcyjnej, 
gdyż Bóg transcenduje wszelkie ludzkie kategorie. Zracjonalizo
wana idea bóstwa jest karykaturalnym idolem, przed czym prze
strzega Biblia. Fenomen życia religijr.ego jest swoisty, autono
miczny wobec

· 
dociekań filozoficznych, bardziej od nich struktu

ralnie złożony. 

�� K i e r k e g a a r  d, Abschl il'ssende unwisscnschaftliche Nachsch rift, 
w: Gesammelte Werke, .Jena 1925, Bd 7, s. 220. 

<2 H e g e I, F!!nomenolo,qia ducha, t. I ,  s. 414. 

<3 H e g e I, Vorlesunpen ii ber d i c Phil osnphie der Religion, w: Samtli

che Werk<e,  Stuttgart 1928, Bd. 16,  s. 197 - 1 98, 321  nn. 
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Kolejną interpretacją doświadczenia religijnego jest nurt tych 
myślicieli, którzy w religii widzą przede wszystkim etykę. Re
preze;ltantem tego nurtu jest lmmanuel Kant, który podstawę 
religii upatrywał głównie w etycznym doświadczeniu woli. Bóg 
jest postulatem "rozumu praktycznego", mianowicie jest nieod
zowny jako ten, który kiedyś wynagrodzi wszelkie dobro i uka
rze każde zło. Istotną funkcją religii jest funkcja etyczna. "Wszy
stko, co człowiek poza dobrym postępowaniem w życiu, zamy
ślałby jeszcze uczynić, by być miłym Bogu, jest tylko złudą re
ligii i pseudosłużbą Bogu"44• Podobne poglądy głosili inni myśli
ciele. A. Loisy pojmował religię jako "\vłaściwość moralną i to 
wszystko, co umożliwia człowiekowi urobienie duchowe oraz na
kierowanie zgodne z jego przeznaczeniem"45• W powyższej inter
pretacji doświadczenia religijrego nastąpiło zubożenie tego fe
nomenu, związane z identyfikacją religii i etyki. Religia, choć 
niewątpliwie pełni funkcje moralno-formacyjne i ascetyczne, po
siada również istotną funkcję soteriologiczną oraz funkcję po
znawczą. 

Istnieje również emocjonalistyczna interpretacja doświadcze
nia religijnego, ciostrzegająca w nim głównie emocjonalno-popę
dowy fenomen. Klasycznym przedstawicielem tego nurtu był 
F. Schleiermacher (tl834), który religię nazwał "uczuciem i pra
gnieniem Nieskończoności"48• Myśliciel ten znajdował się pod 
wpływem Braci Morawskich, którzy pietystycznie pojmowali re
ligijność. Również inni autorzy przesadnie akcentują emocjonal
ny funktor życia religijnego: C. P. T:iele religię rozumie jako 
uczuciowe oddanie się i uległość wobec ponadludzkiego sakralne
go przedmiotun, A. Sabarier widzi w religii rodzaj kosmicznego 
uczucia. Elementy emocjonalizmu i irracjonalizmu występują 
także u twórcy pragmatyzmu, W. Jamesa (tl 9 1 0), autora dzieła 
Doświadczenia religijne. Istotę doświadczenia religijnego widział 

44 I. K a n  t, Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft. 

Cyt. za: B. Haring, Swiętość a dobro. Wzajemny stosunek religii i moral
ności, Poznań 1963, s. 80. Por. J. H i c k, Faith and Knowledge, s. 57 - 68. 

" A. L o 1 s y, Religion et humanite, Paris 1926, s. 2-11. 
•& S c h l e i e r  m a c h e r, O reliaii, w: Filozofowie o religii, Warszawa 

1960, t. II, s. 181 .  
47  Por. P.  O r t  e g a t, Philosophie de la religion, s.  16 - 17. 
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on w uczuciu, a jego genezę upatrywał w podświadomości48• Zy
cie religijne ma obejmować wrażenia, myślenie refleksyjne, akty 
woli, popędy, przeżycia emocjonalne. W jego przekonaniu "uczu
cie jest najgłębszym źródłem religii a formuły filozoficzne i reli
gijne są wytworami wtórnymi, przypominającymi przekład tekstu 
na język obcy"; prawdy dogmatyczne zostały uznane za "pewien 
rodzaj nadbudowy, wzniesiony przez intelekt w kierunkach, ku 
którym zwraca nas uczucie"". James, jak widać z powyższego, 
deprecjonował rolę funktorów pozaemocjonalnych w doświad
czeniu religijnym. Dlatego nie interesowała go zbyt prawdzi
wość religii, bardziej zaś jej użyteczność. Emocj onalno-pragma
tyczna interpretacja religii jest kontrowersyjna, gdyż pomija 
ważne jej funkcje intelektualno-poznawcze i sakralno-zbawcze. 
"Użyteczność" religii jest konsekwencją prawdy religii, nigdy 
zaś odwrotnie. 

Religia nie jest racjonalno-filozoficzną -wiedzą o Bogu, nie 
jest także fenomenologią przeżycia religijnego, etycznym kodek
sem, ideologią, a nawet wyłącznie światopoglądem czy teologią. 
Doświadczenie religijne zawiera wiele elementów składowych 
i pełni różnorodne funkcje. 

3. INTEGRALNA STRUKTURA DOSWIADCZENIA RELIGIJNEGO 

Doświadczenie religijne ujmowane globalnie, zwłaszcza zwią
zane z religiami monotei1ltycznymi, posiada dwojaki aspekt: ho
ryzontalny i wertykalnys0• Rozgrywa się ono w podmiocie, lecz 
zarazem istotnie powiązane jest z zewnętrznym transcendentnym 
przedmiotem czci. Można więc mówić o dwubiegunowości do
świadczenia religijnego: dynamizmie podmiotu - człowieka, oraz 
przedmiotowym korelacie - Bogu. Podmiotem życia religijne-

48 Doświadczenia religijne. Tłum. J. Hempe1, Warszawa 1958, 
s. 453 - 458. 

49 Tamże, s. 391. 
50 G. Van der L e e u w, Einfiihrung in die Phii nomenologie der Reli

gion, Darmstadt 1961, s. 10 - 12; J. P a s t u s z k a, Struktura świadomości 

religijnej, w: Pastori et Magistra, Lublin 1966, s. 307 - 335; J. A. K ł o
e z o w s k i, Doświadczenie rel igijne, "Znak" 25 (1973), s. 1221 - 1 233. 
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go jest człowiek, przedmiotem bóstwo. Oba elementy dopełniają 
się wzajemnie, będąc równie integralnymi składnikami religijne
go przeżycia. Autentyczne i integralne doświadczenie religijne 
powstaje w wyniku spotkania człowieka z Bogiem w prawdzie 
·i miłości. 

Najpierw omówiony będzie przedmiot doświadczenia religij
nego. Czołcwi współcześni przedstawiciele religioznawstwa i filo
zofii religii uznają obiektywny charakter religii, to jest realność 
jej przedmiotu czyli bóstwa. Tak sądzą między innymi: M. Sche
ler, R. Guardini, J. Hessen, K. Adam, M. Buber, M. Eliade, 
W. Schmidt, R. Vancourt, J. Mouroux. Poszczególni autorzy róż
nią się częściowo: jedni akcentują aspekt sakralności, inni uży
wają kategorii ogólnoaksjologicznych, niektórzy odwołują się do 
klasycznej filozofii chrześcijańskiej mówiąc o Bogu jako Bycie 
Koniecznym, wreszcie jeszcze inni główną uwagę zwracają na 
osobowe "Ty" Boga. Najczęściej ,  charakteryzując przedmiot do
świadczenia religijnego, mówi się o następujących cechach Boga: 
realności, wszechmocy, transcendencji i immanencji, osobowości, 
miłości i świętości51• 

Realność Boga jest integralnym współelementem przeżycia 
religijnego, gdyż jest ono doświadczeniem Jego obecności w życiu 
i ciągle ponawianym aktem spotkania z Nim. Postawy agnosty
cyzmu, sceptycyzmu i tym bardziej antyteizmu uniemożliwiają 
aktualizację doświadcrenia religijnego. Doświadczenie takie może 
pojawić się jedynie wówczas, kiedy bóstwo uznaje się za realną 
bytowość. Człowiek zajmuje wobec Absolutu postawę ufnej wia
ry: oczekuje zachowania swej egzystencji, pomocy w uświęceniu, 
zbawienia, darowania win itd. Doświadczenie religijne, interpre
towane wyłącznie w kategoriach emocjonalnych czy jako przeży
cie analogiczne do poetyckiej fascynacji, staje się karykaturą. 

W doświadczeniu religijnym Bóg jest przeżywany jako abso
lutna moc: stwórcza i aktywizująca. Źródłem ontologicznym re
ligijności jest doświadczenie przygodności bytu: ludzkiego i poza
ludzkiego. Dostrzegamy, że rzeczy są stworzone i dlatego ciągle 

51 H. O g i e r  m a n n, Die Problemutik der religiiissen Erfahrung, 
"Scholastik" 37 (1 962) s. 481 - 513;  R. Ł u k  a s z y k, Akt religijny, w: Ency

klopedia Katolicka, Lublin 1973, t. I, k. 270 - 271. 
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zachowują status przygodnego bytu. Nic nie jest bytem autono
micznym, st1d potrzebuje ustawicznie wszechmocy Bożej"". Prze
życie absolutrej mocy Boga wywołuje niejednokrotnie uczucie 
lęku, częściej zaś inicjuje uczucie bezwarunkowego oddania się 
Bogu. 

Jeśli realność Boga jest conditio sine qua non autentycznego 
doświadczenia religijnego, to sposób motywacji istnienia bóstwa 
jest sprawą wtórną i stanowi przedmiot ciągłych kontrowersji. 
Scheller i Hessen wychodzą z fenomenologicznego opisu religij
ności, następnie zaś odwołują się do przedmiotowego charakteru 
wszelkich wartości - w tym także religijnych51• R. Guardini od
wołuje się do idei symbolu, wskazując na skończoność i przygod
ność świata. K. Jaspers posługuje się kategorią szyfru, mówiąc 
o tajemniczej obecności Boga ("zaszyfrowanej") w człowieku 
i wszechświecie. Autorzy inspiracji tomistycznej mówią o spon
tanicznym rozpoznaniu obecności Boga jako prawdy, dobra 
i szczęścia51• Uzasadnienie istnienia Absolutu wykracza poza te
ren filozofii religii, stanowiąc przedmiot filozofii Boga. 

Kolejnym atrybutem Boga, uchwytnym w ramach doświad
czenia religijnego, jest Jego transcedencja. Podważają ją różno
rodne formy panteizmu, które życie religijne opierają na me>ni
zującej wizji rzeczywistości55, Religie monoteistyczne ( judaizm, 
chrześcijaństwo, muzułmanizm) zdecydowanie uznają ontologicz
ną i epistemologiczną transcendencję bóstwa. Współcześnie ten 
właśnie aspekt Absolutu uwypuklił niemiecki egzystencjalista, 
Karl Jaspers56• Doświadczenie religijne wybiega poza sferę pro-

52 R. G u a r  d i n i, Die Sinne und die religiOse Erkenntnis, Wlirzburg 

1940, s. 26 - 27, 3 1 ;  M. J a  w o r s k i , Religijne po:::nanie Boga (Próba cha

rakterystyki na tle poglądów R. Guardiniego), "Zeszyty Naukowe KUL" 

4 (1961) nr 3, s. 39 - 58. 
58 M. S c h e l e r, V om Ewigen im Menschen, Miinchen 1968, s. 169 nn, 

240 nn; J. H e s s e n, Wertph i losophie, Paderborn 1937, s. 239 nn. 

54 J. B. L o t z, Zur Struktur der religiOsen Erfahrung, w: Interpreta
tion der We!t, Festschrift fiir Romano Guardini, Wlirzburg 1965, s. 205 -
226. Por. Sw. T o m a s z z Akwinu. S. th. I, q. 87, a. l ;  q. 79, a. 8. 

55 Dziś coraz częściej mówi się o monistyczno-panteistycznym misty
cyzmie. Por. G. P a r  r i n d e r, 1\Iysticism in t he World's Religions, New 
York 1976, s. 19 - 86. 

56 J a  s p e r  s, Von der Wahrheit, M\.inchen 1947, s. 1 031 nn. 
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fanum, poszukując osobowego transcendentr.ego Sacrum. Jest to 
rzeczywisteść "inna" w swej naturze od bytów nas otaczaj .\cych: 
bóstwo jest wiekuiste, transcendujące kategorie miejsca i prze
strzeni, �ie podlega mechanice prawd przyrody itp. Desakraliza
cja i temporalizacja Absolutu, widoczna w niektórych systemach 
panteistycznych, niejednokrotnie prowadzi do ateizmu. Uznanie 
transcendencji Boga nie podważa w niczym faktu, iż jest On 
także immane11tny wobec świata. Wszystko, cokolwiek posiada
my - istnienie, życie, osobowość, wartcści duchowe, trwa Jego 
mocą. 

Przedmiotem doświadczenia religijnego nie jest rzecz, lecz 
osoba - podmiot. Na osobowość Boga wskazuje struktura aktu 
religij ,:ego, zawierającego refleksję umysłu i akty woli. Dialog 
rozumu i woli nawiązuje się wyłącznie z Kimś, bytem osobowym. 
Na ten atrybut bóstwa zwrócił szczególną uwagę Martin Buber 
(tl 963), który w Bogu widział przede wszystkim absolutne "Ty"57• 
Doświadczenie religijne posiada charakter dialogiczno-egzysten
cjalny, stanowiąc relację pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Rela
cja człowieka wobec bóstwa winna być relacją typu: ja - Ty. 
Jeżeli Bóg przestaje być osobowym partnerem dialogu, to prze
istacza się w bezosobowe "ono". Takie niebezpieczeństwo pojawia 
się w par.teizujących i idealistycznych koncepcjach Absolutu. 
W autentycznym cleświadczeniu religijnym osobowość Boga jest 
wyraźna, czego przykładem jest modlitwa. Człowiek modlący 
się - mówi do Boga osobowego, oczekuj:}c odpowiedzi (pomocy, 
pouczenia, objawięnia). 

W doświadczeniu religijnym Absolut jawi się jako Sacrum. 
Doskonale to przedstawił Rudolf Otto, w znanym dziele Świę
tośe9. Wiele o tym pisali Scheler i Hessen, przedstawiciele aksjo
logicznego nurtu fenomenologii. Spośród przedstawicieli etnologii 
religii najwięcej pisał o sakralnym charakterze bóstwa M. Elia
de5". W religijnym przeżyciu j awi się świadomość granicy, jaka 

57 B u b e r, Ich und Du, w: Das dialogische Prinzip, Heidelberg 1965, 
s. 106 - 108. 

sa O t t o, Swiętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich sto

sunek do elementów racjonaln ych. Tłum. B. Kupis, Warszawa 1968, 
s. 85 nn. 

s• M. E l i a d e, mając na myśli ideę bóstwa, pisał: .,Chcąc ustalić jego 
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dzieli sferę profanum od sfery sacrum. Człowiek uznaje swą nie
doskonałość, nawet grzeszność, dlatego oczekuje pomocy łaski nie
zbędnej dla wewnętrznej odnowy. W tym celu modli się, adoruje 
Boga, składa ofiary. Bóg, ujmowany jako najwyższa świętość, 
zmusza człowieka c.o reorientacji swego życia - podporządkowa
nia wszelkich wartości absolutnej wartości Boga. Świętość Boga 
jest przedmiotem ciągłej fascynacji, nieraz wyrzutem, częściej 
nadzieją na znalezienie trwałego sensu życia. Kiedy świadomość 
sacrum zanika i pogrąża się ono w profanum, powstaje fenomen 
ateizmu. Na jego bazie negacja absolutnego Sacrum niejedno
krotnie łączy się z traktowaniem profanum jako Absolutu. · Od
rzuca się więc sakralny Absolut, przyjmuje natomiast nowy "ab
solut" znajdujący się w sferze profanum. 

Doświadczenie religijne, w odróżnieniu od doświadczenia me
tafizycznego, stawia człowieka w obliczu absolutnej Miłości. Sac
rum transcendentne jest także osobową Miłością. Bóg, miłość 
absolutna, wypowiada się poprzez.. relację miłości. Miłość Boga 
wymaga od człowieka cdzewu, całkowitego oddania się. Deforma
cja życia religijnego powstaje najczęściej z tego p owodu, że czło
wiek przeżywa wewnętrzne opory wobec bezgranicznej miłości 
Boga. Dlatego obawia się całkowitego oddania i zawierzenia bez
granicznego Bogu00• Zycie religijne wymaga więc nieustannego 
oczyszczania i wzmacniania miłości. 

Omówione dotąd najważniejsze atrybuty bóstwa stanowią 
element przedmiotowy doświadczenia religijnego. Drugim inte
gralnym jego składnikiem jest człowiek, który w życiu religij
nym angażuje różne sektory i płaszczyzny swego bytu. Religia, 
ujmowana jako wyraz swoistej aktywności człowieka, może być 
traktowana w dwojakim wymiarze: indywidualnym i społecznym. 
Indywidualne przeżycie religijne obejmuje kilka funktorów: do-

granicę za pomocą fizjologii, psychologii, socjologii, ekonomii, języko
znawstwa, sztuki - to znaczy sprzeniewierzyć mu się, pozwolić, aby 

wymknęło się to, co właśnie w tym zjawisku jest jedyne i oryginalne, nie 

dające się sprowadzić do czegoś innego, czyli właśnie jego sakralny cha

rakter". Traktat o historii religii. Tłum. J. Wierusz-Kowalski, Warsza
wa 1966, s. l. 

oo Por. J. B. L o t z, Von der Gotteserfahrung im Denken unserer Zeit. 
,.Stimmen der Zeit" 172 (1963), s. 321 - 334. 
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ktrynalno-poznawczy, wolicjonalno-etyczny i emocjonalny. Reli
gia, ujmowana jako zjawisko socjologiczne, obejmuje takie ele
menty jak: organizację kościelną, kult i zespół rytów, obrzędo
wość, sakramenty, księgi święte. Interesuje nas aktualnie indy
widualno-personalny aspekt religijnego doświadczenia. 

Doświadczenie religijne zawiera elementy poznawcze, dąże
niowe, etyczne, emocjonalne, pragmatyczne, socjologiczne itp., 
lecz do nich nie sprowadza się. Jest więc fenomenem swoistym 
i nieredukowalnym do innych przeżyć człowieka. Swoistość życia 
religijnego nie oznacza jednak, aby w ludzkiej osobie istniały 
odrębne władze czy odrębne sfery zarezerwowane wyłącznie dla 
aktów religijnych. Religijność nie jest czymś na wzór getta izo
lowanego od reszty przeżyć człowieka, gdyż byłaby wówczas 
czymś sztucznie dołączonym do spontanicznych działań. Doświad
czenie religijne jest aktywnością c a ł e g o człowieka, jego zaan
gażowaniem osobowym. Uznają to psychologowie religii, filozo
fowie i teologowie. K. Girgensohn widzi w akcie religijnym fun
kcję jaźni człowieka (Ich - Funktion)61• W Gruehn wypowiada 
się podobnie: cała jażń ludzka jest zaangażowana w religijnym 
przeżyciu, nie zaś jej peryferyjne elementy62• Personalny profil 
religijnej wiary podkreślał również katolicki teolog i filozof, John 
H. Newman (tl890),  który akceptację teizmu traktował j ako 

"przyświadczenie" (assent) całej ludzkiej osoby68• Doświadczenie 
religijne jest splotem aktów, w których uczestniczy cały człowiek. 
Personalny wymiar mają akty wiary, miłości, przyjaźni, wierno
ści itp. Podkreśla to nomenklatura biblijna, ujmująca wiarę jako 
funkcję "serca", "wnętrza", "piersi" itp. 

Akt religijny to oddanie się całego człowieka Bogu: intelek
tualna asercja Jego istnienia, zawierzenia Mu poprzez decyzję 
woli, zaangażowanie emocjonalne, respektowanie etycznych norm, 
adoracja modlitewna, poczucie tajemnicy. Na doświadczenie reli
gijne składają się więc elementy poznawcze, dążeniowe, afektyw
ne, etyczne. Przeakcentowanie jednego z elementów składowych 
prowadzi do deformacji: spekulatywnego intelektualizmu, wolun-

u Der seelische Aufbau des religiosen Erlebens, Gutersloh 1930. 
62 Religijność współczesnego człowieka, Warszawa 1966. 
'·' Por. A. B o e k r e  a d, 'l' he Personel Conąuest of Truth according to 

J. H. Newman, Louvain 1955. 
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taryzmu lub emocjonalizmu w eksplikacji życia religijnego. Ra
cjonalizm sugerował, iż akt religijny to przede wszystkim akt 
poznawczo-intelektualny. Etycyzm religijny za istotną właści
wość doświadczenia religijnego uważał wolę realizującą moralne 
powinności wobec Boga. Wreszcie religijny sentymentalizm za 
podstawę życia religijnego uznał sferę emccjonalną. Powyższe 
koncepcje izolują poszczególne funktory doświadczenia religijne
go, wyolbrzymiają jedne a deprecjonują inne. Zaroznają fakt, że 
wiara religijna jest wyrazem dynamiki całości ludzkiej osoby: jej 
intelektu, woli, uczuć, codziennej praxis itd."' 

Istotnym elementem doświadczenia religijnego jest funktor 
poznawczo-intelektualny. Doświadczenie to jest wyrażane przy 
pomocy języka religijnego, który - obok szeregu innych funk
cji - pełni również funkcję poznawczą: eksplikatywną i aserto
ryczną. Intelektualna refleksj a  nie tworzy religijnej wiary, ale ta 
nie może ignorować rozumu, który funkcjonuje dalej w przeży
ciach religijnych. Nie rozum jest groźny dla wiary, lecz jego nad
mierne uroszczenia, przekształcające się nieraz w swoistą "wiarę 
w rozum". Doświadczenie religijne nie tyle jest domeną pozna
nia, co głównie egzystencjalną postawą człowieka wobec Boga. 
Autentyczne przeżycie religijne nie może jednak opierać się na 
doktrynalnej pustce, jest �owiem zawsze wiarą w określoną 
prawdę. Czołowi myśliciele chrześcijal1scy, łącznie ze św. Augu
stynem i św. Tomaszem z Akwinu, wiarę w Boga charakteryzo
wali jako obsequium rationabile, a nie oparte na szeroko rozu
mianej tradycji obsequium sentimentale65• W doświadczeniu reli
gijnym intelekt odgrywa dwojaką istotną rolę: podaje motywy 
wierzytelności depozytu wiary, oraz dokonuje logiczno-rzeczowej 
systematyzacji i werbalizacji treści wiary. Ujmowanie religijnych 

64 Zob. M. S c h e l e r, V om Ewigcn im Menschen, s. 240 - 258; 
M. S i m p s o n, E!ements of Reli9ious E:rperience, "The Way" (1977) 
s. 247 - 255: L. K a c z m a r e k, Istota i pacllod::enie religii, Faznań-War
szawa-Lublin 1958, s. 86 - 113 :  Z. J. Z d y b  i c k  a, C::lowick i religia, Lublin 
1977 l s. 143 - 153, 162 - 165. 

'5 K. A d a m, Glaube und Glaubcnsu:issenschaft im Katholi:::ismus, 
Rottenburg 1912, s. 37 nn; G. W u n d e r  l e, Grund::: i.ige der Rec iyi ?nsphi
losoph ie, Paderbron 1924, s. 67 nn; H. F r i e s, Die katholische Rcligions
philosophie der Geg�nwart, Heidelberg 1949, s. 347 - 355. 
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treści w formuły słowne nie jest jeszcze ich racjonalizacją. Rozu
mowe wyjaśnianie doktrynalnej treści wiary nie jest równo
znaczne z jej logicyzacją. 

Z doświadczenia religijnego wyrasta filozofia religii i filozofia 
Boga. Ta ostatnia racjonalnie analizuje przeżywany egzystencjal
nie fakt kruchości naszego bytu, jego nieskończoność i zależność 
wobec Boga. Rozum ludzki, opierając się na metafizycznej zasa
dzie przyczynowości, wykazuje niezbędność Boga jako stwórcy 
i zachowawcy istnienia bytu przygodnego. W samym przeżyciu 
religijnym związek ontycznokauzalny jest obecny, choć najczę
ściej nie jest uwyraźniony w formułach słownych. Zaufanie wo
bec Boga implikuje niedwuznacznie Jego realność i bytową he
teronomię człowieka. Trwałym elementem aktu religijnego jest 
funktor poznawczy, związany z dynamiką intelektu. Religijne 
poznanie nie jest jednak poznaniem dyskursywno-pojęciowym, 
lecz jest percepcją intuicyjną przepojoną wartościowaniem ... Ra
cjonalizacja religii, dokonana przez deistów i Hegla, deformuje 
w sposób istotny strukturę doświadczenia religijnego. Samo my
ślenie o Bogu nie jest równoznaczne z egzystencjalnie rozumianą 
wiarą, dociekliwe rozważania filozoficzne i teologiczne nie zaw
sze łączą się z nawiązaniem osobistego kontaktu z bóstwem. Ra
cjonalna motywacja realności Boga, dokonywana w ramach filo
zofii Boga, nie musi łączyć się z wewnętrznym oddaniem i umi
łowaniem Go. Istotą doświadczenia religijnego nie są poprawne 
formuły słowne wyrażające prawdę, lecz egzystencjalna opcja 
Boga jako najgłębszej prawdy ludzkiego życia. 

Kognitywny funktor doświadczenia religijnego, choć ' niepod
ważalny i istotny, nie wyczerpuje jego psychologicznej struktury. 
Najlepsza nawet kodyfikacja prawd religijnych, jeśli jest pozba
wiona potwierdzenia ze strony woli człowieka, może przekształcić 
się w swoistą reizację bóstwa. Bóg, choć opisywany jest przy uży
ciu pojęć, dosięgalny jest dopiero poprzez akty zawierzenia, od
dania się, miłości87• Asercja Boga jest aktem intelektu, natomiast 
opcj a  Boga jest wolnym aktem wyboru jako przedmiotu miłości. 

se J. G e y s e r, Kliiru.ngen zu.r Frage der naturlichen Gotteserkenntnis, 

"Wissenschaft und Weisheit" 7 ( 1940) nr 2, s. 55 - 66. 
67 J. H i c k, Faith and Knowledge, s. 120 - 148. 

a - Drogi ku Bogu 
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Miłość, stanowiąca szczytowy punkt samotranscendencji człowie
ka, stanowi najbardziej istotny element doświadczenia religijne
go. Wiara religijna jest "przyświadczeniem" całej ludzkiej osoby. 
W "przyświadczeniu" tym istotną rolę odgrywa element woli, 
sumienia i miłości. Chrześcijański aksjolog, Johannes Hessen, 
trafnie zwrócił uwagę na etyczne uwarunkowania życia religij
llegc' 5. Życie religijne wymaga uwrażliwienia człowieka na wyż
sze duchowe wartości, mianowicie: dobroć, czystość serca, mi
łość, prostotę, pokorę, piękno duchowe itp. Jest to etyczne a priori 
w religijnej noetyce. Asceza intelektualna i moralna jest nie
zbędna dla autentycznego doświadczenia religijnego. Bóg uch
wytny jest tylko na drodze wartości. Rewaloryzacja funktora clą
żeniowo-etycznego w życiu religijnym nie jest jednak równo
znaczna z ignorowaniem innych elementów. · Z tego względu 
kontrowersyjne jest stanowisko l. Kanta, który religię zdawał 
się redukować w głównej mierze do domeny wolicjonalno-etycz
nej. Miłość jest inspiratorem życia ludzkiego, ale sama musi być 
kierowana •światłem naturalnej i objawionej prawdy. Doświad
czenie religij ne kulminuje się w miłości Boga i ludzi. Każda mi
łcść eksterioryzuje się w formie życia etycznie wartościowego, 
gdyż wiara bez uczynków jest martwa (Jk 2,26). 

Innym elementem doświadczenia religijnego, ujmowanego 
podmiotowo, jest sfera emocjonalr.1a. Na szczególną rolę tej wła
śnie domeny zwrócił uwagę R. Otto (tl 937). W jego przekonaniu 
uczucie "żyje w każdej religii jako coś, co dla niego jest czymś 
najbardziej skrytym i bez czego nie byłaby ona w ogóle religią. 
Ze szczególną jednak mocą żyje to w religiach semickich, a zwła
szcza w religii biblijnej"6D. Podstawą aktu religijnego jest "uczu
cie stworzoności", które Otto charakteryzował następująco: "Na
zywam to uczucie uczuciem zależności stworzenia, uczuciem stwo
rzenia, które pogrążone jest we własnej nicości i przemijaniu wo
bec tego, co jest ponad wszelkim stworzeniem"70• W przekonaniu 

sa A. N o s s o l, Cognitio Dei experimentalis, s. 50 - 62; W. S l o m k a, 
Doświadczenie ch r::eścijańskie i jego rola w poznaniu Boga. Studium 
w świetle fenome nologicznej metody Husserla, Lublin 1 972, s. 15 - 16. 

69 R. O t t o, Swiętość, d:: cyt., s. 35. 
70 Tamże, s. 39. Por. J. G e y s e r, Intellek t oder Gemiit? Eine philoso

phische Studie ilber Rudolf Ottos Buch "Das Hei!ige", Freiburg 1921.  
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autora dzieła Swlętość, doświadczenie religijne zawiera elementy 
irracjonalne nie podlegające konceptualizacji. Takim elementem 
jest emocjonalne przeżycie Sacrum, doświadczenie boskości. Otto 
niewątpliwie nadmiernie akcentował rolę domeny emocjonalnej 
w religii, choć zarazem byłoby poważnym błędem ignorowanie 
tej domeny w przeżyciu religijnym ogółu ludzi. 

Doświadczenie religijne zawiera bogatą mozaikę uczuć i prze
żyć. Otto eksponował dominującą rolę dwu kategorii uczuć: lęku 
i fascynacji''. Z jednej strony bóstwo budzi w człowieku lęk, 
obawę, poczucie winy, nieraz grozę. Z drugiej jednak strony Ab
solut {)Ociąga ku sobie, wywołuje uczucie fascynacji, następnie 
zaś chęć zaprzyjaźnienia się i miłości. W religijnym doświadcze
niu niejednokrotnie pojawia się psychiczne napięcie, nieraz także 
przeżywanie wewnętrznych konfliktów, jest ono bowiem ze swej 
natury ambiwalentne. Złożoność i ambiwalencję przeżyć religij
nych uwypuklił św. Augustyn, pisząc: "Wzdrygam się i pałam; 
wzdrygam się o ile jestem doń niepodobny, pałam, o ile jestem 
doń podobny"72• Człowiek, stając wobec Boga, przeżywa dwoja
kiego typu uczucie: widzi swą niedoskonałość i grzeszność, rów
nocześnie zaś pragnie spotkania z Nim. Inne stany emocjonalne, 
występujące w religijnym doświadczeniu, to akty: wiary, nadziei, 
szacunku, oddania się, nawrócenia, ekstazy itp. Oczywiście nie są 
to stany czysto emocjonalne, gdyż angażują całą osobowość czło
wieka. 

Doświadczenie religijne, jak wynika z dotychczasowych roz
ważań, zawiera elementy poznawczo-intelektualne, wolicjonalne, 
etyczne i emocjonalne. Nigdy jednak nie identyfikuje się ono 
w pełni z żadnym. z tych elementów. Dlatego doświadczeniem 
religijnym nie jest jeszcze czysto spekulatywna refleksja o Bogu, 
życie etycznie prawe, ani przeżywanie podniosłych stanów emo
cjonalnych. Religijne doświadczenie jest aktem osobowym, wyra
zem całej ludzkiej egzystencji: rozumnym przyjęciem prawdy 
o Bogu, opcją woli potwierdzoną aktami miłości, wreszcie przeży
ciem emocjonalnym. Całe ludzkie "ja" idzie ku boskiemu "Ty", 
wszystkie władze człowieka są zaangażowane w autentycznym 

71 O t t o, Swiętość, s. 41 nn, 64 nn. 
72 Confessiones 9, 9 PL 32, 1773. 
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życiu religijnym. J. Hessen doświadczenie religijne określa mia
nem "intuicji totalitarnej", mając na uwadze uaktywnienie cało
ści osoby ludzkiej73• Zycie religijne, choć zawiera elementy racjo
nalne, to zasadniczo posiada charakter supraracjonalny. Jest fe
nomenem sui generis: w s"Wej istocie nie jest poznaniem racjonal
no-dyskursywnym, lecz spontaniczno-intuicyjnym rozpoznaniem 
obecności absolutnego Sacrum. Doświadczenie religijne posiada 
charakter responsoryczny i dialogiczny, dlatego jest czymś wię
cej aniżeli poznawaniem Boga. Zycie religijne jest wewnętrzno
osobowym spotkaniem z Bogiem: przyjmowaniem Go w swoim 
sercu i zarazem oddaniem się Jemu. Tajemnica spotkania czło
wieka z Bogiem dokonuje się zawsze w kręgu oddziaływania ła
ski Bożej, lecz ten czynnik wymyka się analizie filozoficznej. 

4. DOSWIADCZENIE RELIGIJNE - ARGUMENTEM REALNOSCI BOGA? 

Zycie religijne jest doświadczeniem, w którym dawniej i dziś 
współuczestniczy przeważająca część ludzkości. Nic więc dziw
nego, że zjawisko religijnego doświadczenia jest badane w róż
nych dyscyplinach naukowych: historii, etnologii, socjologii, psy
chologii, filozofii, estetyce itd. Analizując ten fenomen, nie można 
pominąć istotnego pytania. Jaką wartość posiada doświadczenie 
religijne: egzystencjonalno-psychologiczną, społeczną, aksjologicz
ną, czy także naukowo-poznawczą? Tradycyjna myśl katolicka, 
obok szeregu innych wartości, fenomen życia religijnego trakto
wała jako jeden z argumentów potwierdzających istnienie Boga74• 

Już starogrecki myśliciel-moralista, Plutarch, wskazywał na 
powszechność oraz trwałość religii w dziejach ludzkości. "Gdy 
przewędrujesz ziemię - pisał - znajdziesz może miasta bez mu
rów, bez pisma, bez praw, bez domów, bez bogactw, bez monety 

73 H e s s e n, Griechische oder biblische Theo!ogie, Miinchen 1962, 

s. 65, 71 nn. 
74 Por. W. S ł o m k a, Religijne doświadczenie jako podstawa i kres 

pozna.nia Boga, "Collectanea Theologica" 38 (1967) z. 2, s. 126 - 144; t e n ż e, 
Doświadczenie chrześcijańskie i jego rola w poznaniu Boga, Lublin 1972. 
Autor omawia głównie teologiczne aspekty zagadnienia, tu uwzględnione 
są przede wszystkim aspekty filozoficzne. 
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pieniężnej, bez placów gimnastycznych, bez teatrów, ale miasta 
bez świątyń i bogów, bez modlitw i przysiąg, bez wyroczni, bez 
ofiar ( ... ) nikt jeszcze nie widział"75• Fakt powszechności wiary 
w Boga akcentowała również teologia wczesnego chrześcij aństwa. 
Wyrazem tego jest znane powiedzenie Tertuliana, że istota 
ludzka to anima naturaliter christiana; każdy człowiek ze swej 
natury kieruje się ku Bogu poprzez wiarę. Współcześnie, do nie 
tak dawna, wielu teologów (głównie apologetów) i filozofów 
chrześcijańskich istnienie Boga uzasadniało odwołuj'łc się do 
dowodu etnologicznego. Należy do nich ks. Franciszek Kwiat
kowski, autor pracy Filozofia wieczysta. Pisał w niej: "To 
powszechne przekonanie ludzkości [o istnieniu Boga] tłumaczy 
się częściowo szczątkami pierwotnego objawienia, ale jeszcze 
więcej przyczynowym myśleniem człowieka, który z widoku 
tego świata wznosi umysł ludzki do jedynego Boga"78• Podobnie 
wypowiadał się również ks. Józef Pastuszka, który bardziej jed
nak wyakcentował psychologiczny aspekt zagadnienia. Zycie re
ligijne implikuje istotne normy moralno-społeczne, dlatego 
trudno przypuścić, aby było powszechnie przyjmowane bez 
obiektywnych podstaw77• 

Tradycyjna teologia i filozofia chrześcijańska, mówiąc o po
trzebie probacji istnienia Boga, odwoływały się głównie do 
faktu powszechności religii. Współcześnie zarzuca się taką formę 
argumentu etnologicznego, natomiast zwraca się uwagę przede 
wszystkim na bytowe podstawy życia religijnego. Wyrazem tej 
tendencji jest wypowieciż krakowskiego teologa, ks. Ignacego Ró
życkiego: "Religia jest wśród ludzi zjawiskiem powszechnym: 
nie tylko obecnie, ale i w przeszłości; nie tylko wśród ludzi 
o niskiej kulturze, ale nawet wśród wielkich myślicieli i wy
nalazców. Ta powszechność religii wymaga wystarczającego 
uzasadnienia, a może nim być tylko to, co jest równie powszech
ne jak religia. Równie powszechna jak religia jest natura ludzka, 
czyli struktura człowieczeństwa Wobec tego, zgodnie z meta
fizycznym prawem wystarczającej racji, należy stwierdzić, że 

75 Adversu.s Colot. c. 31.  

76 Filozofia wieczysta, Kraków 1947, t.  III, s.  57 (52 - 57). 
77 Wspó!czesne kierunki w filozofii religii, Warszawa 1932, s. 95 - 96. 
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istnieje Bóg jako przedmiot wrodzonej człowiekowi religijności 
Gdyby Bóg nie istniał, natura ludzka byłaby w rzeczywistości 
niezależna, a mimo to dążyłaby do podporządkowania się Bogu 
poprzez wrodzoną religijność. Wówczas zaś nie można by było 
zrozumieć i uzasadnić wewnętrznej struktury człowieka"78• Pro
ponowana wersja argumentacji teodycealnej nie ogranicza się 
do powszechności religii (czasowej, geograficznej, kulturowej), 
lecz wskazuje również na ontologiczne korzenie doświadczenia 
religijnego. 

Współcześnie wielu autorów, nie wyłączając chrześcijań
skich, wyraża zastrzeżenia i wątpliwości odnośnie noetycznej 
wartości doświadczenia religijnego. Sądzą oni, że nie może ono 
stanowić naukowego argumentu za realnością Boga. Wiadomo 
przecież, że subiektywne przeżycia człowieka nie stanowią wy
starczającego dowodu za realnością przedmiotu tych przeżyć: 
uczuć, wyobrażeń czy pojęć. Subiektywnym ideom i pragnie
niom nie zawsze odpowiada obiektywna rzeczywistość. Nawet 
powszechność pewnych idei i poglądów nie stanowi, sama w so
bie, rozstrzygającego argumentu ich prawdziwości. Ilustracją 
tego jest choćby fakt, że geocentryzm przez wiele wieków był 
powszechnie przyjmowany przez ogół ludzi. W • wypadku do
świadczenia religijnego dochodzi jeszcze nowa trudność. Czy 
przedmiotem ludzkiego doświadczenia może być nieskończony 
Bóg? Czy absolutna miłość i świętość jest uchwytna w przeży
ciach moralnie ułomnego człowieka? Konsekwencją sygnalizo
wanych tu obaw jest postawa agnostycyzmu wobec doświadcze
nia religijnego jako argumentu za istnieniem Boga79• Postawa 
taka potęguje się wówczas, jeżeli jest konsekwencją agnostycyz
mu teoriopoznawczego i metodologicznego, typowego między in
nymi dla radykalnego empiryzmu i neopozytywizmu. Jeśli mia
nowicie mianem "doświadczenia" obejmuje się wyłącznie krąg 
zmysłowego poznania człowieka, to tym samym podważa się 
wartość tego wszystkiego, co nim nie jest. Taka interpretacja 

7B I. R ó ż y  c k  i, Wypowiedź ankietowa, w: B. Bejze, Wśród głównych 
zagadnień filozofii Boga, w: O Bogu i Q człowieku, Warszawa 1969, t. II, 
s. 52. Por, I. R ó ż y  c k  i, Istnienie Boga, Kraków 1948, nr 533 - 552. 

79 Por, C. B. M a r  t i n, "Seeing" Gad, w: Philosophy of Religion. Ed. 
by S. M. Cahne, New York 1970, s. 246 - 273. 
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doświadczenia jest jednak jego depersonalizacją dehumaniza-
c ją. 

Współcześnie istnieją również pozytywne oceny wartości 
poznawczej doświadczenia religijnego. Taka postawa jest cha
rakterystyczna dla czołowych przedstawicieli aksjologii i filo
zofii religii: Schelera, Guardlniego i. Bergsona. Dwaj pierwsi 
z nich to przedstawiciele fenomenologii, nawiązujący do myśli 
św. Augustyna. Max Scheler (tl 928) stwierdził wyraźnie, że fe
nomenologiczna analiza aktu religijnego stanowi "materialne 
źródło dla naturalnej teologii", tym samym zaś jest "podstawą 
naturalnej teologii jako realnego poznania Boga"80• Teza jest 
przełomem w nurcie samej fenomenologii, gdzie dotąd ograni
czano się do opisu idei bóstwa, pomijaj :']C problem jego realności. 
Scheler dotychczasowej filozofii postawił zarzut, że swą uwagę 
ogniskowała przede wszystkim na świecie rzeczy a pomijała 
świat w a r  t o ś  c i. W konsekwencji tego ludzkie poznanie za
wężała do poznania zmysłowo-intelektualnego, rezygnując z poz
nania intuicyjnego i emocjonalnego. Argumenty klasycznej 
teodycei również odwoływały się do świata rzeczy, pomijajłc 
niestety świat wartości. Niemiecki aksjolog pragnął zmienić 
taki stan rzeczy, dlatego dowartościował aksjologiczną drogę ku 
Bogu. 

Wartości nie są funkcją czy wytworem przeżyć emocjonal
nych człowieka, lecz współtworzą obiektywny bogaty świat, 
w którym człowiek naprawdę jawi się jako osoba. Wartości nie 
są jakościowo identyczne, lecz są · hierarchicznie zróżnicowane. 
Istnieją mianowicie wartości niższe - związane ze sferą życia 
biologiczno-wegetatywnego człowieka, oraz wartości wyższe -
duchowe. Te ostatnie obejmują wartości poznawcze, etyczne 
i estetyczne. W przekonaniu Schelera najwyższą odmianę war
tości stanowią wartości religijne. "Wszystkie możliwe wartości 
są 'oparte' na wartości nieskończonego osobowego Ducha i zwią
zanego z nim 'świata wartości'"81• Hierarchia świata wartości fi
nalizuje się więc ostatecznie w transcendentnej absolutnej war
tości, tj. w Bogu. 

ao Vom Ewigen im Menschen, Bern - Munchen 1954, s. 285. 
et S c h e l e r, Der �ormal ismus in de1· Ethik und die mat� riale Wer

tethik, Halle 1921, s. 94. 
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Autor dzieła O wiekuistych pierwiastkach w człowieku uwy
pukla swoisty charakter wartości religijnych. Są one autono
miczne i nieredukowalne do żadnych innych wartości, będąc 
trwale włączone w ludzką naturę. Człowiek w życiu religijnym 
transcenduje świat materii i samego siebie, poszukując i odkry
wając rzeczywistość ducha, świętości, Boga. Jest on dlatego "po
szukiwaczem Boga"82• Autentyczne życie religijne zawiera 
element miłości Boga. Każda miłość jest reakcją na czyjąś mi
łość. Ta forma miłości, jaka występuje w doświadczeniu religij
nym, jest spontaniczną odpowiedzią człowieka na miłość Boga 
skierowaną ku niemu. Dlatego można sądzić, że człowiek jako 
istota wartościująca, zdolna do miłości i życia religijnego, staje 
się zrozumiały dopiero przy uznaniu realności Boga. Bóg jest za
korzeniony w osobie ludzkiej nie poprzez spekulatywne idee, 
lecz poprzez całą aktywność życia duchowego. Akt religijnej 
wiary nie jest racjonalno-dyskursywnym dowodem obecności 
Boga, lecz intuicyjnym przeżywaniem Jego jako najwyższej 
wartości: dawcy istnienia, miłości i łaski. Scheler, wykazując 
nieodzowność Boga w świecie ludzkich wartości, pisał: "Tylko 
realny Byt, będący w swym istotnym charakterze Bogiem, 
może być przyczyną religijnych przeżyć człowieka. ( ... ) Przed
miot religijnych aktów jest zarazem przyczyną ich istnienia. 
A więc: cała wiedza o Bogu jest zarazem wiedzą przez Boga"11• 
Autor uznał samooczywistość aktu religijnego, wskazującego tak 
na istnienie jak naturę Boga. Przeżycie religijne posiada wy
miar osobowy: nie jest marginalnym wycinkiem życia człowie
ka, lecz obejmuje i angażuje istotne elementy jego osobowości: 
umysł, wolę, ucz4cie, domenę czynu. Akty religijne są więc nie
odzownym elementem duchowego życia człowieka, ponieważ 
musi on zawsze w coś wierzyć. Człowiek wierzy "albo w Boga 
albo w bożki"8\ Religijność przynależy do ontycznego statusu 
człowieka, który może jedynie wybierać przedmiot swej wiary. 
Nawet agnostyk w coś wierzy, mianowicie w nicość. 

•• Tamże, s. 302. 
83 Vom Ewigen im Menschen. s. 255. 
84 Tamże, s. 261. Por. S. K o w a  l c z y  k, Bóg w myśli współczesnej, 

dz. cyt., s. 188 - 212. 
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Scheler zwrócił uwagę na clialogiczność aktów religijnych. 
Nie są one fenomenem subiektywno-emocjonalnym, lecz uzew
nętrznieniem relacji bytowo-przyczynowej. Człowiek bowiem 
przeżywa fakt swej przygodności, odkrywając status stworze
nia55. W doświadczeniu religijnym dostrzegamy, że nie jesteśmy 
zdolni do samodzielnego bytowania, dlatego swoje istnienie 
zawdzięczamy bytowi samoistnemu. "Obecność Boga w stworze
niu jest analogiczna d o  tego, w jaki artysta jest obecny w dziele 
sztuki, jest dostrzegalna i odczuwalna w akcie religijnym"86• 
Zycie religijne, jako cząstka ludzkiego bytu, wskazuje na obec
ność Absolutu. Doświadczenie religijne, w wypadku nieobecności 
Boga, byłoby niezrozumiałe i wewnętrznie · sprzeczne. Dialo
giczny ze swej natury akt religijny nie może więc kierować 
człowieka do nieobecnego Boga. 

Czy Scheler uzasadnił istnienie Boga poprzez swą analizę 
aktu religijnego? Sam nie używał nazwy "dowód" (Beweis), lecz 
mówił jedynie o egzystencjalnym ukazaniu Jego obecności 
(Aufweis). Zastosował metodę fenomenologicznego opisu, która 
w przekonaniu twórcy fenomenologii - Edmunda Husseria -
mówi jedynie o jakości (Sosein) bytu a nie o jego realności 
(Dasein).. Wielu oponentów Schelera niepokoi jego teoriopoznaw
czy emocjonalizm, w myśl którego uczuciom przyznaje się mię
dzy innymi funkcję poznawczą. Domena przeżyć emocjonalnych 
jest rzeczywiście nazbyt indywidualno-subiektywna, aby spro
stać wymogom poznania obiektywno-uniwersalnego, Wydaje się 
jednak, że Max Scheler wyszedł poza granice fenomenologii 
i uprawiał j uż metafizykę Boga. Jego epistemologia ukazuje 
w s p ó ł u d z i a ł  sfery dążeniowej i emocjonalnej w rozpozna
waniu najwyższej wartości absolutnej. Dlatego analizy tego my
śliciela wymagają dopełnienia, ale same w sobie są interesujące 
i ukazują nowe drogi dla chrześcijańskiej filozofii Boga. 

as Scheler był inspirowany w tym przedmiocie przez R. Otto. Por. 
Vom Ewigen im Menschen, s. 138, 163, 181. 

"' Tamże, s. 162 - 163. Por. J. P. C h e v r o l e  t, Le sacre dans la phi
losophie de Max Scheler, Freiburg 1970, s. 154 - 167; H. M a r t i n - I  z
q u i e r  d o, Das religidse Apriori bei Max Scheler, Bonn 1964: J. E d I i n g, 
Problem poznania Boga u Maxa Schelera. Maszynopis. Lublin 1 982. 
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Zagadnieniem doświadczenia religijnego interesował się rów
nież inny wybitny myśliciel katolicki, Romano Guardini (tl968). 

Chociaż nie widział w tym doświadczeniu argumentu formalne
go za istnieniem Boga, to jednak uznawał jego wartość poznaw
czą w tym względzie. Jego analiza życia religijnego uwzględnia
ła w większym stopniu domenę ontologii, ukazując swoistość 
tego fenomenu i jego nieredukowalność wobec sfery emocjonal
no-popędowej człowieka87• Akt religijny to dialektyczne poł'l
czenie poznania dyskursywnego i intuicyjnego, sfery poznawczej 
i emocjonalno-dążeniowej, myśli i działania. Doświadczenie re
ligijne, mimo swej nie:r;owtarzalnej specyfiki, łączy się z co
dziennym doświadczeniem człowieka. To ostatnie bowiem wska
zuje na przygodność człowieka. "Wszystkie rzeczy świadczą 
o tym, że są prawdziwe i istotne, ale jednocześnie pozwalają 
przypuszczać, że nie są czymś ostatecznym, lecz raczej pewny
mi punktami, przez które przenika to, co jest istotne, są jego 
formami wyrazu, które go ukazują. Wszystkie rzeczy posiadają 
charakter symboliczny. Wzrok spostrzega w nich jakiś swoisty 
dynamizm, w którym byt istniejący poza rzeczami przenika 
przez nie, ogarnia ducha ludzkiego i prowadzi go poprzez te 
rzeczy tam, skąd sam wypływa"88• Poznanie symboliczne., zawie
rające elementy intuicji i wartościowania, umożliwia dojrzenie 
Boga jako stwórcy wszystkiego. Istnienie "świętego" rozpozna
jemy wszędzie : ogromie kosmosu, wewnętrznym milczeniu 
duszy, moralnym obowiązku, wartościach prawdy i dobra, naj
bardziej zaś w zjawisku życia religijnego. Według Guardiniego 
doświadczenie religijne inicjuje analizę filozoficzną, gdyż symbo
liczny charakter rzeczy skłania człowieka do postawienia py
tania o genezę i sens świata. ,.Ta rzeczywistość znajduje się 
w sferze. na którą wskazuje doświadczenie dotyczące pierwiastka 
'świętego' i 'innego' i symboliczna struktura rzeczy, mówiąca 

B7 G u a r  d i n i, Objawienie. Natura i formy Objawienia, dz. cyt., 

s. 32 - 45; M. J a  w o r s k i, Religijne poznanie Bopa wedlug Romano Guar
diniego, Warszawa 1967, Autor dość szeroko rozumie koncepcję poznania 
religijnego Guardiniego, gdyż włącza w jego ramy między innymi pozna
nie symboliczne, doświadczenia przygodności bytu i poznanie poprzez 
związki generacyjne. 

"' Objawienie. Natura i formy Objawienia, s. 30 - 31.  
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o tym, co jest istotne. W niej zbiegają się linie doświadczenia 
religijnego i pytania teoretycznego. ( . . .  ) To, co religijne do
świadczenie pojmuje jako istotne, w pełni zaspokajające, osta
teczne i zbawiające, jest równoznaczne z tym, co intelekt rozu
mie jako pierwszą przyczynę, jako byt istniejący sam w sobie 
i uzasadniający wszystko inne, słowem jako Absolut"80• Do
świadczenie religijne nie stanowi więc samoistnego argumentu 
za istnieniem Boga, ale przez swą spontaniczność i intuicyjność 
posiada niewątpliwie walor epistemologiczny. Jest ono rozpoz
naniem obecności bóstwa jako miłości i świętości, ukazując jego 
nieodzowność dla pełnego wymiaru człowieczeństwa. ' 

Teoria symbolicznego poznania Boga, jaką głosił R. Guardini, 
jest interesl!jącą próbą nowego spojrzenia na zagadnienie pozna
walności Boga. Nie jest to jednak teoria całkowicie j'edno
znaczna i dopracowana, między innymi niejasny jest jej stosu
nek do zasady przyczynowości. W każdym razie Scheler 
i Guardini trafnie wskazywali na fenomen doświadczenia reli
gijnego jako egzystencjalną i poznawczą drogę ku Bogu. Wska
zywali oni również na złożoność aktu religijnego, w którym 
występuje wiele funktorów: poznawczo-intelektualne, dążenio
wo-etyczne, emocjonalne, pragmatyczne, społeczne itd. 

Pewnym mankamentem referowanych wyżej stan0wisk 
było zawężenie optyki w analizie doświadczenia reli�ijnego. 
Mianowicie odwoływano się do metody historycznej, zadowala
jąc się stwierdzeniem powszechności życia religijnego. Takie 
stanowisko przeważało w tradycyjnym nurcie myśli chrześcijań
skiej. Przedstawiciele nurtu fenomenologicznego w sposób twór
czy korzystali z metody opisu psychologicznego i fenomenolo
gicznego zjawiska religii, rezygnowali natomiast zwykle z innych 
metod. W niedostatecznym stopniu korzystano dotąd z metody 
metafizycznej przy badaniu zjawiska religii, a ta właśnie me
toda pozwala dojrzeć jej trwałe bytowe korzenie w naturze 
człowieka. Korzystanie z tych wszystkich metod iunctim pozwa
la zauważyć, że doświadczenie religijne - obok innych funk-

8'J Tamże, s. 48 - 49. Por. s. 58 nn. J a  w o r s k i  (dz. cyt., s. 1 2 1 - 159) 
podaje obszerną rzeczową ocenę poznania Boga w ujęciu Romano 
Guardiniego. 
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cji - posiada także funkcję epistemologiczną90• Nie jest ono ar
gumentem teodycealnym w sensie właściwym, ale mimo to 
w sposób obiektywny z dużym prawdopodobieństwem wskazuje 
na nieodzowność istnienia Boga. Człowiek ze swej natury to 
ens adorans i homo religiosus, dlatego bytowa struktura osoby 
ludzkiej wskazuje na obecność absolutnego Sacrum. Integralna 
eksplikacja życia religijnego, z zastosowaniem metod historycz
nej, fenomenologicznej i metafizycznej, pozwala dostrzec nie
zbędność istnienia Boga jako przedmiotu religii. 

Metoda historyczna jest stosowana przez wielu uczonych: 
etnologów, religiologów, fenomenologów i filozofów. Korzystali 
z niej badacze historii religii związani z tzw. szkołą wiedeń
ską: W. Schmidt, P. Schebesta i W. Koppers. Wykazywali oni, 
korzystając z bogatego materiału etnologicznego i historyczne
go, istnienie monoteizmu jako pierwotnej formy wierzeń reli
gijnych ludzkości. Dziś mówi się o pramonoteizmie, częściowo 
różnym od monoteizmu wielkich współczesnych religii ludz
kości. Metodą historyczną posługiwał się także rumuński reli
gioznawca, Mircea Eliade. Badał on strukturę zjawisk religij
nych, opisując szczegółowo i porównując różnorodne hierofanie, 
to znaczy sposoby ujawniania się bóstwa i wiary w nie. W Swej 
analizie uczony ten doszedł do wniosków filozoficznych: zakwe
stionował pośrednio teorię ewolucjonizmu religijnego, uznając 
istnienie pewnego constans w różnych religiach i trwałe zespo
lenie religijności z naturą człowiekaDl. Eliade nie kwestionował 
zależności wierzeń religijnych od czynników zewnętrznych: 
geograficzno-klimatycznych, historycznych, kulturowych, cywi
lizacyjnych itp., lecz równocześnie uznał obecność trwałej 
substancjalnej treści zjawiska religijnego. Najbardziej istotnym 
z nich jest uznanie realności transcendentnego absolutnego 
Sacrum

· 
jako korelatu sfery profanum obejmującej widzialną 

rzeczywistość. 

so Zob. M. J a  w o r s k i, Problem filozofii religii, "Studia Philosophiae 
Christianae" 3 (1967) nr 2, s. 169 - 194; Z. J. Z d y b l c k  a, Filozoficzna 
koncepcja religijności cz!owieka, w: O Bogu i o człowieku, Warszawa 
1968, t. I, s. 1 79 - 200. 

91 L. K o l  a k o w s k i, Wstęp, w: M. Eliade, Traktat o historii religii, 
Warszawa 1 966, s. XI - �VI. 
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Historyczną metodę w badaniu religii stosuje rówmez feno
menolog holenderski, G. Van der Leeuwllł. Wskazuje on, że róż
norodność form życia religijnego - związana z odmiennością 
uwarunkowań - koegzystuje z istnieniem zbieżności pomiędzy 
nimi. Każda mianowicie religia jest uznaniem relacji człowieka 
z bóstwem. Metoda historyczna doskonale ukazuje zadziwiającą 
powszechność oraz trwałość wierzeń religijnych, co kontrastuje 
ze zmiennością i różnorodnością warunków w jakich one istnieją. 

Faznawczy walor doświadczenia religijnego ujawnia się mię
dzy innymi wówczas, gdy korzystamy z metody fenomenolo
gicznej. Jej celem jest wykrycie istoty fenomenu religii: jej 
trwałych struktur, wewnętrznego sensu i powiązania z ludzką 
osobą. Dokonuje się to poprzez możliwie dokładny opis fenoqJ.e
nologiczny religijności, oraz analizę semantyczno-lingwistyczną 
i epistemologiczną języka różnych religii. Wybitne osiągnięcia 
w tej dziedzinie posiada francuski protestancki teolog i filozof, 
Paul Ricoeur98• Słusznie zauważył on, że filozofia religii winna 
umieć odczytywać ję:;:yk symboli i mitów, którymi często posłu
gują się różne religie. Opis

· 
fenomenologiczny i refleksja filozo

ficzna mają za zadanie wykrycie racjonalnego jądra znaczenio
wego, zawartego w symbolice i metaforach języka religijnego. 

Fenomenologiczny opis doświadczenia religijnego pozwala 
stwierdzić, że posiada ono profil receptywny, intencjonalny 
i dialogiczny94• Przede wszystkim życie religijne jest d o ś  w i a d
c z e n i e m, to jest rozpoznaniem czegoś istniejącego poza czło
wiekiem. Posiada więc charakter receptywny: jest przyjmowa
niem, uznaniem istnienia czyjegoś, nie zaś dowolnym fantazjo
waniem. Doświadczenie religijne jest aktem intencjonalnym: 
choć rozgrywa się we wnętrzu człowieka, to jednak ze swej 
natury skierowane jest na zewnątrz. Intensywność i specyfika 
życia religijnego związana jest z przekonaniem, że istnieje byt 

•• Einfiihrung in die Phiinomenologie der Religion, Darmstadt 1961, 
s. l - 14. 

93 Por. G. Van R i e t, Foi et rćflexion philosophiąue, Louvain 1961, 

s.  76 - 79. 
94 R. V a n c o u r t, La phćnomenologie et Za foi, Paris 1953, s. 53 - 90; 

H. O g i e r  m a n n, Die Probiernatik der religiosen Erfahrung, "Scholastik" 

37 (1962), s. 493 nn. 
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absolutny niezależny od świadomości człowieka. Do istoty aktu 
religijnego należy wreszcie dialogiczność. Nie jest on więc 
monologiem człowieka z samym sobą, lecz próbą nawiązania 
kontaktu z absolutno-transcendentnym Sacrum. Akt religijny 
jest dialogiem, wymianą myśli i wartości, wewnętrznym kon
taktowaniem się człowieka z bóstwem. Metoda fenomenologicz
na doskonale opisuje charakter życia religijnego, ale sama w so
bie nie dowodzi w sposób niepowątpiewalny istnienia Boga''. 
Analiza fenomenologiczna doświadczenia religijnego stwierdza, 
że człowiek poszukuje istoty absolutnie doskonałej ,  świętej, 

"innej" aniżeli otaczający go świat, zdolnej go uświęcić i zba
wić. Akt religijny łączy człowieka z rzeczywistością sakralną, 
w konsekwencj i  zaś ostatecznej posiada funkcje soteriologiczne. 
Autentyczne doświadczenie religijne r.akierowane j est na Boga 
jako byt rzeczywisty, wszechmocny, święty i osobowy. 

Metoda historyczna i opis fencmenologiczny wymagają do
pełnienia poprzez zastosowanie metody metafizycznej .  Akt reli
gijny to nie tylko zjawisko historyczne i psychologiczne, lecz 
także cząstka ludzkiego b y  t u. Specyfiką rozumnej wolnej oso
by ludzkiej jest to, że wierzy w Absolut, szuka kontaktu z nim, 
adoruje go, modli się, kocha go, często przeprasza, sens swego 
życia widzi w zjednoczeniu z nim. Dlaczego człowiek wierzy 
w Boga? Dlaczego uznaje potrzebę absolutnego Sacrum? Prze
życie religijne, tak w skali spOłecznej jak indywidualnej, zawie
ra element tajemnicy. Najczęściej jednak u podstaw doświad
czenia religijnego znajdują się: egzystencjalne przeżycie kru
chości istnienia. fascynacja pięknem przyrody, poszukiwanie 
sensu życia. pragnienie uświęcenia i zbawienia, refleksja nad dzie
jami ludzkości, oraz kontakt z objawieniem Bożym. U poszcze
gólnych ludzi dominują różne motywy wiary, odmiennie się ona 
profiluje, inna jest głębia życia religijnego itp. Zależy to od 
indywidualnych predyspozycji psychicznych, uwarunkowań śro
dowiskowych, tradycji historyczno-kulturowych, czy wreszcie 
osobistych doświadczeń. 

95 l\letoda fenomenologiczna jako taka "bierze w nawias" realność ba
danego przedmiotu. 
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U podstaw przeżycia religijnego wielu ludzi znajduje się 
kontakt z przyrodą, dojrzenie jej wielkości i majestatu, często 
piękna, trwałości itd. Kontemplatywna zaduma nad ogromem 
i harmonią kosmosu stanowi częstą drogę ku Bogu. Niemiecki 
filozof nowożytny, Immanuel Kant, był niezwykle krytyczny 
wobec dotychczasowej argumentacji za istnieniem Boga. I on 
jednak przyznał, że "niebo gwiaździste" mówi o obecności 
Stwórcy. Znaną powszechnie jest rzeczą, że kontakt człowieka 
z przyrodą zwykle potęguje intensywność życia religijnego. Na
tura staje się wówczas "śladem Boga" (vestigium Dei). Natu
ralny rytm przyrody, uzależnienie od niej, trwałość praw -
to wszystko oczyszcza wewnętrznie człowieka i łączy z Bogiem. 
Nie jest przypadkiem, że ludy prymitywne tak często mówiły 
o hierofanii bóstwa poprzez przyrodę'". Uznawano między inny
mi hierofanie solarne, lunarne, akwatyczne, agrarne. Błażej Pas
cal wskazywał na kontrast pomiędzy wielkością natury i ma
łością człowieka, co wywołuje religijne przeżycie obecności 
Stwórcy". Romano Guardini mówił o przyrodzie jako symbolu 
bóstwa. Karl Jaspers otaczający nas wszechświat nazwał "szy
frem" Transcendencji. Doświadczenie codzienne i wybitni myśli
ciele zgodnie stwierdzają, że kontemplacja przyrody stanowi 
jedno ze źródeł doświadczenia religijnego. 

Zycie religijne inicjuje się również na płaszczyźnie przeżycia 
przemijalności naturalnego życia i kruchości jednostkowego 
istnienia. Ten właśnie motyw dominuje w wypowiedzi św. Au
gustyna:  "Te dni nie mają prawdziwego istnienia; właściwie już 
ich nie ma, zanim nadejdą; a kiedy przyjdą, nie mogą trwać; ( . . .  ) 
Z przeszłości nic nie powraca; to, co jeszcze ma nadejść, jest 
czymś, co znowu przeminie"08• Człowiek, doświadczając własnej 
przygodności, spontanicznie szuka trwałej podstawy własnego 
i wszelkiego bytu. Ontologiczna i aksjologiczna przygodność, choć 
jest doświadczeniem "tego" świata, wywołuje pragnienie nie
śmiertelności. Rodzi się wówczas przeżycie religijne, związane 

•s Pisze o tym obszernie M. E l i a d e (Traktat o historii religii). 
01 I\Iyśli, nr 205, Warszawa 1952, s. 87. 
"" Enarrationes in Psalmos 38, 7 PL 36, 419. 
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z potrzebą bytowego i moralnego oparcia w tym,, co jest abso
lutnie trwałe, wieczne, czyste i święte. Przeżycie religijne jest 
szczególnie żywe w momentach "granicznych" życia ludzkiego: 
ważnych decyzji, niebezpieczeństw, perspektywy śmierci, feno
menu pojawiającego się życia itp. Wówczas szczególnie dobitnie 
przeżywamy własną ograniczoność i kruchość, stąd potrzeba 
oparcia się na Bogu. 

Doświadczenie religijne wyrasta również na bazie poszuki
wań pełnego sensu życia. Człowiek, chcąc zrozumieć siebie i do
strzec · trwały sens życia, musi patrzeć na siebie w wymiarze re
ligijno-nadprzyrodzonym. To właśnie miał na myśli Papież Jan 
Paweł II, mówiąc podczas Mszy św. na placu Zwycięstwa: "Czło
wiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. 
Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa 
godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznacze
nie. Nie może zrozumieć tego bez Chrystusa""'. Człowiek, po
szukując "całościowego horyzontu" swego życia, odkrywa jego 
sens ostateczny w Bogu. W Nim widzi pełnię prawdy, dobra, 
piękna, świętości; w Nim odnajduje wewnętrzny pokój , nieprze
mijający sens życia, poczucie bezpieczeństwa, zakorzenienie 
w miłości, zbawienie. 

Czy doświadczenie religijne jest b e z p o ś r e d n i m do
świadczeniem Boga? Istnieje w tym wypadku bezpośredniość ro
zumiana jako wykluczenie refleksji pojęciowo- dyskursywnej. 
Akt religijny wiary jest aktem osobowym, spontanicznym i pro
stym, stanowiąc wewnętrzne przeżycie zespołu wartości. Nie jest 
owocem filozoficznej argumentacji czy nawet teologicznego 
wykształcenia, lecz jest wewnętrzno-osobistym spotkaniem z Bo
giem. Oczywiście, trudno mówić o bezpośredniej percepcji Ab
solutu w sensie ścisłym, analogicznej do oglądu zewnętrznego 
świata. Zycie religijne jest jednak doświadczeniem Boga wprost, 
choć równocześnie w znaku, symbolu, szyfrze, podobieństwie, 
obrazie. Można je nazwać "doświadczeniem interpretacyjnymm00• 
Mianowicie doświadczając bezpośrednio własnego ,bytu (jego 
przemijalności), zewnętrznego świata przyrody (wielkości i pięk-

o• "Chrześcijanin w Swiecie" 1 1  ( 1979) nr 8, s. 30. 
1oo J. E. S m i t h, Doświadczenie i B6g, Warszawa 1971,  s. 59 nn. 
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na), przeżywając domenę wartości ( w  jej pozytywnych ne
gatywnych formach), egzystencjalnie rozpoznajemy obecność 
Boga. Przyroda i ludzka osoba nabierają nowego wymiaru, sta
ją się jakby przezroczyste, zawierając ślady tajemniczej obec
ności Istoty Najwyższej. Doświadczenie religijne jest realizacją 
tego programu, który został wpisany w bytową strukturę czło
wieka jako istoty rozumnej, wolnej i wartościującej. Progra
mem tym jest dążenie do wartości nieprzemijalnych, związanych 
z życiem wewnętrznoduchowym. Życie religijne pojawia się 
wówczas, kiedy człowiek odkrywa w swej duszy obecność i dzia
łanie ducha Bożego. Jest to doświadczenie specyficzne: anga
żuje wszystkie sektory osoby ludzkiej - nie wyłączając rozu
mu, ale nie da się do końca wypowiedzieć w formułach pojęcio
wych czy definicjach. Dlatego kresem doświadczenia religijnego 
jest milczenie, a przede wszystkim zawierzenie. 
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R o z d z i a ł  c z w a r t y  

DOŚWIADCZENIE RELIGIJNO-MISTYCZNE 

Problematyka doświadczenia mistycznego stanowi przedmiot 
zainteresowań wielu nauk: historii, psychologii, filozofii i teolo
gW. Najważniejsze są trzy aspekty fenomenu przeżycia mistycz
nego: fenomenologiczno-psychologiczny, filozoficzny i teologicz
ny. Aktualnie interesuje nas przede wszystkim aspekt filozoficz
ny, dokładniej zaś mówiąc - podjęta zostanie próba ukazania 
implikacji epistemologiczno-teodycealnych związanych z religij
no-mistycznym doświadczeniem. Na płaszczyźnie filozoficznej do
świadczenie mistyczne można rozpatrywać z uwzględnieniem na
stępujących elementów: doświadczenie mistyczne jako takie, pod
miot - warunki pojawienia się i konsekwencje tego typu do
świadczeń, przedmiot doświadczenia mistycznego - jego realność, 
oraz semantyczne aspekty mistyki. Przedmiotem rozważań bę
dzie zwłaszcza podmiot i przedmiot doświadczenia mistycznego. 

l. WIELOśC FORM DOśWIADCZENIA MISTYCZNEGO 

Fenomen mistycyzmu jest integralnym elementem historii 
chrześcijaństwa, ale nie zawęża się wyłącznie do niego. Dotąd 
w teologii najczęściej rozgraniczano mistycyzm chrześcijański 
i pozachrześcijański. Pierwszy określano jako nadprzyrodzony mi
stycyzm łaski, drugi jako mistycyzm naturalny-2. Niektórzy auto
rzy kwestionują pojęcie "mistyki naturalnej", bojąc się zatarcia 

1 Por. "Zycie i Myśl" 27 (1977) nr 12 , s. 14 - 54. Jest to zapis dyskusji 
na temat istoty i wartości doświadczenia mistycznego, której uczestnicy 
posługiwali się często różnymi językami. 

2 W. J o h n  s t o n, Zen et connaissance de Dieu, Paris 1973, s. 131 - 132. 
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granicy pomiędzy naturą a łaską. To stanowisko reprezentuje 
Jacques Maritain (tl973), który pisał: "Nie ma żadnego bezpo
średniego doznawania Boga w porządku naturalnym; kOIIltempla
cja mistyczna (autentyczna) porządku naturalnego jest sprzecz
nością w terminach; autentyczne doświadczenie głębokości Bo
ga, odczuwany kontakt z Bogiem, pati divina, mogą mieć miejsce 
tylko w porządku łaski uświęcającej i przez nią"8• Autor przy
znawał, że istnieje ontologiczne nakierowanie człowieka ku Bo
gu, coś w rodzaju "naturalnej sympatii". Człowiek, pragnąc po
znać Boga i usiłując spotkać się z Nim, przekracza granice wie
dzy metafizycznej. Maritain zastrzega się jednak:. "Jasnym jest, 
że istnienie tych pośrednich stopni nie oznacza żadnej wewnętrz
nej konieczności natury filowfii, by miała ona dochodzić do kon
templacji mistycznej"4• 

Francuski myśliciel słusznie potwierdzał powiązanie mistycz
nej kontemplacji z działaniem łaski Bożej, lecz nadmiernie ogra
niczał działanie Boga do ram chr;r.eścijaństwa. Sam był zresztą 
świadomy istnienia mistycyzmu pozachrześcijańskiego: w ju
daizmie, muzułmanizmie i hinduizmie. Ostatnią formę misty
cyzmu interpretował nie jako bezpośrednie poznanie .Boga, ale 
jako dotarcie do Niego p oprzez przeżycie pustki własnego pozna
nia i istnienia o�obowego5, 

Współcześnie dość często w literaturze katolickiej' mówi się 
o mistyce pozachrześcijańskiej.  Sobór Watykański II, poprzez 
swój ekumenizm, dowartościował religie niechrześcijańskie. Dla
tego uznaje się, że łaski Bożej - a więc i doświadczenia mi-

3 J. M a r  i t a i n, Distinguer pour unir o u !es degres d u savoir, Paris 
1946, s. 543. 

• Tamże, s. 550. 

5 J. M a r  i t a i n, L'experience mystique naturelle et le vide, w: Qua

tre essais sur l'esprit dans sa condition charnelle, Paris 1939, s. 142 - 144. 

Por. W. S ł o m k a, Doświadczenie mistyczne w ujęciu Jacques Maritaina, 

"Chrześcijanin w Swiecie" 13 (1981) nr 3, s. 62 - 71.  

6 L. G a r  d e t ,  Experiences mystiąues en terres non chretiennes, Paris 
1953; A. R a v i e r, H. de L u b a c, La mystique et les mystiques, Paris 
1965; E. O'B r i e n, Varietes ot Mystic Experience. A n Anthology and 
Interpretation, New York 1965; Mistyka w życiu cz!owieka, Praca zb. pod 
red. W. Słomki, Lublin 1980. 
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stycznego - nie można ograniczać do wspólnot chrześcijańskich. 
Nie tylko mówi się o mistyce pozachrześcijańskiej, ale nie wy
klucza się też jej profilu nadprzyrodzonego. Mistyka pozachrze
ścijańska może być dalekim echem pierwotnego objawienia, które 
w różnym stopniu przetrwało w wielu religiach. 

Za pluralizmem doświadczeń mistycznych przemawia również 
fakt "otwartości" metafizyki wobec sfery nadprzyrodzonej. 
Zwrócił na to uwagę Maurice Blondel, pisząc: "Jeżeli mówię 
o nadprzyrodzoności, to przeze mnie przemawia wołanie natu
ry, wezwanie sumienia oraz wymaganie rozumu. Oto, dlaczego 
badam to co wydaje się przekraczać właściwą rolę rozumu, nie 
wychodząc poza jego obręb, po prostu idąc za stałym rozwojem 
myśli naukowych, moralnych i religijnych. W ten sposób do
chodz.ę do wskrzeszania w samej świadomości tego, co wyda
wało się na początku tego procesu czymś narzuconym z zew
nątrz. Nasze czyny zamykają w swym naturalnym składzie 
wszystko to, czym nadprzyrodzoność w nich może być"7• Po
wyższe stwierdzenie można odnieść do zagadnienia życia mi
stycznego. Choć bezpośrednio jest ono owocem łaski, to jednak 
metafizyka - zwłaszcza opierając się na intuicyjnym poznaniu 
ludzkiej osoby - ukazuje potrzebę pełniejszego poznania Boga 
i zjednoczenia z Nim8• Taką drogę filozoficznej analizy wybrał 
we wczesnym chrześcijaństwie św. Augustyn, który w głębi 
ludzkiej jaźni odkrył obecność Boga. Doświadczenie mistyczne 
jest dopełnieniem metafizycznej kontemplacji prawdy. 

Wielość form doświadczenia mistycznego sugeruje potrzebę 
ich klasyfikacji. Jezuita francuski, Pierre Teilhard de Chardin 
( t l 9 55), akcentował opozycyjny charakter mistyki Wschodu 

mistyki Zachodu9• Pierwsza rozumie ascezę jako rezygnację 

7 M. B l o n d e 1, Lettres philosophiques de Btondel, Paris 1961 ,  
s .  35 - 36. 

B E. M o r o t - S i r, Philosophie et mystique, Paris 1948; M. T. S y l
w e s t r e  - R e  y, L'experience mystique peut-elle se passer de metaphysi
ąue? Peut-on se passer de metaphysique? Paris 1954, s. 278 - 322; 
W. S ł o m k a, Mistyczne doświadczenie naturalne, w: Mistyka w życiu 
człowieka, d:::. cyt., s. 9 - 27. 

• Cz B a r  t n i k, Mistyka ch rześcijańska w ujęciu P. Teilharda de 
Chardin, w: tamże, s. 85 - 92. 
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z zaangażowania w transformację widzialnego świata pojmowa
nego jako ułuda, druga afirmuje potrzebę czynu oraz uznaje 
powiązanie świata i Boga. 

Rudolf Otto zastosował dychotomiczną klasyfikację mistycz
nego doświadczenia. Może być ono mianowicie mistyką intro
spekcji albo mistyką wizji jednoczącej10• Pierwsza z nich jest 
"wycofaniem się" z zewnętrznego świata wielości rzeczy do 
świata wewnętrznego, oraz poszukiwaniem jego ostatecznych 
podstaw: Nieskończoności, Boga, Brahmana itp. Mistyka unifi
kacyjna jest inspirowana pragnieniem znalezienia jedności 
w mnogości widzialnego świata. Zaproponowana klasyfikacja 
nie jest dość ostra. Pośrednio uznał to Otto, mówiąc o wzajem
nych powiązaniach obu typów mistycyzmu. 

Wyróżnia się czasem mistycyzm ekstrawertyczny i i.ntrawer
tyczny. Pierwszy z nich jest poznawaniem Absolutu przez 
świat zewnętrzny czyli przyrodę, drugi natomiast poprzez wew
nętrzny świat człowieka11• Istnieje odmienna również wykładnia 
obu form doświadczenia mistycznego. Mianowicie mistycyzm 
intrawertyczny to mistycyzm wertykalny, nakierowany na abso
lutnego Ducha jako ducha12• Mistycyzm zaś ekstrawertyczny, 
czyli horyzontalny, skierowany jest ku Absolutowi utożsamia
nemu z przyrodą. 

Referowane klasyfikacje nie wyczerpują zagadnienia, są bo
wiem cząstkowe. Mistycyzm, pojmowany szeroko, występuje 
w formie dwojakiej : monistycznej i dualistycznej. Mistycyzm 
monistyczny jest z kolei bądź panteistyczny, bądź naturalistycz
ny. Ostatni z nich jest typowy dla buddyzmu, w którym brak 
jest wyrainej idei bóstwa. Mistycyzm dualistyczny związany 
jest z monoteizmem albo z politeizmem. Monoteistyczny misty
cyzm może być chrześcijański, j udaistyczny i muzułmański. Mi· 
stycyzm politeistyczny obejmuje między innymi mistycyzm 
hinduizmu i mistycyzm starogrecki. Powyższa klasyfikacja do
świadczenia mistycznego uwzględnia głównie różnorodność kon

cepcji natury Absolutu. 

1o R. O t t o, Musticism East and West, Meridian 1 932. 
11 E. M i l i  e r, God and Reason, New York 1972, s. 107. 
12 J. P r o k o p  i u k, "Zycie i Myśl" 27 (1977) nr 12, s. 43. nn. 
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Jedna z najstarszych form doświadczenia mistycznego ludz
kości związana jest z religiami starożytnymi Indii11• Stanowią one 
konglomerat różnych wierzeń, dlatego są wyjaśniane w sposób 
często odmienny. W hinduizmie można wyróżnić dwa nurty: 
dualistyczny i monistyczny14• Pierwszy z nich łączy się z dość 
wyraźnym henoteizmem, uznającym w panteonie bóstw wy
jątkową rolę jednego z nich. Najwyższe bóstwo to Bóg (Iśvara) 
obecny we wszystkich bytach, podstawa każdego istnienia, osią
galny poprzez medytację oraz miłośe1• Elementy dualistycznego 
teizmu są widoczne między innymi w Upaniszadach: 

"Z niego powstał oddech, rozum, 
I zmysły wszystkie zeń powstały, 
Powietrze, wicher, światło, wody, 
I ziemia, która wszystko nosi. 

N aj wyższy Brahman, A tman bytu, 
Potężna przystań wszelkiej rzeczy, 
Od najmniejszego mniejszy - wieczny, 
On tobą jest, ty jesteś nim"16• 

Wypowiedź eksponuje rolę Brahmana, praprzyczyny wszech
świata i sprawcy skuteczności każdego działania. Brahman to 
święta potęga, uniwersalny duch, byt 

·
kosmiczny i wszechbyt. 

Atman natomiast to duch indywidualny człowieka. Upaniszady 
relację między Brahmanem a Atmanem pojmują ambiwalent
nie: raz identyfikują je, innym razem dostrzegają różnicę. To 
właśnie wskazuje na trend monizmu związany z hinduizmem. 
Dlatego celem ascezy i mistyki jest ostateczna identyfikacja 
z Absolutem (Brahmanem). Wielość rzeczy, choć naocznie ewi-

13 E. S ł u s z k i  e w i c z, Religia Indii, w: Zarys dziejów religii, War
szawa 1968, s. 45 - 81 ;  H. von G l a s e n a p p, Die Religionen Indiens, 1 955. 

tł M. D h a v a m o n y, Orientaliste Religionen und Gottesdienst: Hin
duismus, "Concilium" 9 (1973) nr 2, s. 1-12 - 1-15. 

ts M. D h a v a m o n y, Love of God according to Saiva Siddhanta, 
Oxford 1971. Opinia autora, przyznającego istotną rolę miłości w mistyce 
hinduizmu, jest odosobniona. 

16 Upanis;;ady. Wiedza ta;emna Wed indyjskich. Tłum. S. Michalski, 
Warszawa-Kraków 1913, s. 122 - 123. Upaniszady, będące częścią składową 
brahman, pochodzą z w. VIII - VII przed Chr. Starsze są od nich księgi 
Wedy, zapoczątkowane w II tysiącleciu przed Chr. 
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dentna, jest tylko częścią ukrytej prawdy. Doświadczenie mi
styczne transcenduje domenę zwykłego ludzkiego p oznania, 
odkrywając wewnętrzną jedność wszystkiego w Absolucie. W ten 
sposób teistyczny i monistyczny nurt hinduizmu wzajemnie 
się przenikały. Mistyka hinduizmu p ojawiała się w · kilku for
mach, między innymi jako: jedność z bóstwem osiągalna poprzez 
gnozę czyli swoiste poznanie, bhaki - tożsamość z Absolutem 
na drodze emocjonalnej, oraz karma - mistyka czynu i woli11• 

Druga orientalna forma mistycyzmu związana jest z buddy
zmem. Istnieje wiele odmian buddyzmu, a jeszcze więcej jego 
doktrynalnych interpretacji. Ograniczymy się do buddyzmu 
Zen, wywodzącego się z nurtu Mahayany ("wielkiego �ozu") 
w Indiach, a później przeniesionego do Chin i JaponiP8• Współ
czesnym głośnym przedstawicielem buddyzmu Zen jest Japoń
czyk, D. T. Suzuki, opowiadający się za teizującą interpretacją 
tej religii. 

Buddyzm akcentuje rolę ascezy w życiu" człowieka jako jedy
nej drogi zbawienia. Na drodze tej wyróżnia kilka etapów (trzy 
lub cztery). Etap inicjujący (koan) polega na rezygnacji z myśle
nia dyskursywnego, a nawet posiadania jakichkolwiek wyobra
żeń oraz idei. Cęlem tego jest umożliwienie działania podświa
domości. Drugi etap (sammai) to zdolność głębokiej koncentracji, 
zarazem zaś świadomość jedności z całością otaczającego nas 
świata - posuniętą aż do zatraty własnej indywidualności. Etap 
kolejny (Makyo - świat demonów) charakteryzuje się występo
waniem halucynacji, będących rezultatem dominacji podświa
domości nad świadomością. Wreszcie ukoronowaniem drogi asce
zy jest etap satori, nie tak często - stwierdzają buddyści -
osiągalny. Stan ten polega na "oświeceniu" i wewnętrznym 
"przebudzeniu się". Suzuki opisuje go jako "dojrzenie sensu ży
cia rozumianego jako wzajemne oddziaływanie relatywnego ja 
i absolutnego ja", to j est "dojrzenie absolutnego ja odbitego w ja 

17 J. p r o  k o p i u k, dz. cyt.,. s. 43. 
18 C. H u m p h r e  y, Zen. A Way of Life, London 1962; A. W. W a t t s, 

Le buddhisme Zen, Paris 1960; D. T. S u z u k i, Mysticism, Ch ristian and 
Buddhist, New York 1971,  zwłaszcza s. 85 - 1 04 ;  S. W i t e k, Mistyka dale
kiego Wschodu w ujęciu budcly::mu (Zen), w: Mistyka w życiu człowieka, 

s. 29 - 39. 
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relatywnym i poprzez nie działającego"". "Oświecenie" jest 
więc odkryciem obecności wyższej istoty, znajdującej się poza 
obrębem tak poznania zmysłowego jak intelektualnej refleksji. 
Intuicyjno-mistyczny wgląd w naturę rzeczywistości, jej po
rządek i sens, pozwala przeżyć ekstazę. Jest to przeżycie obec
ności istoty absolutnej, lecz zarazem przeżycie nirwany czyli 
pustki i milczenia. Na tym etapie zanikają kategorie myślenia 
racjonalno-logicznego, związane ze światem empiryczno-widzial
nym. Człowiek się od nich "wyzwala", co pozwala przeżyć mu 
pełnię szczęścia. Choć doktryna filozoficzno-teologiczna Zen nie 
da się pogodzić z chrześcijaństwem, to niewątpliwie jego kon
cepcje. ascezy i mistyki mogą odegrać inspirującą rolę dla chrze
ścijan. Mianowicie mogą one stanowić fazę wstępną mistyki 
chrześcijańskiej, przygotowując człowieka do oczekiwania na 
łaskę Bożą20• 

Kolejna forma doświadczenia mistycznego pojawiła się w sta
rożytnej Grecji, gdzie istniały dwa jej nurty: religijny i filozo
ficzny21. Pierwszy z nich obejmuje misteria eleuzyjskie, dionizej
skie, orfickie oraz tajemne nauki Pitagorejczyków. Drugi nurt 
mistyki starogrecki,ej uzewnętrznił się w pismach Platona, 
a zwłaszcza Plotyna ('1270) .  Autor Ennead wiele pisał o zjed
noczeniu człowieka z bóstwem, jego warunkach, etapach 
i konsekwencjach. Zwłaszcza Enneada szósta uwidacznia prze
życia mistyczne autora. Stan wewnętrznego zjednoczenia 
z Bogiem opisuje Plotyn następująco. "1 tak, nic się w nim 
nie poruszało, nie był obecny w nim zapał, nie była żą
dza czegoś innego, bo stanął na szczycie, a także ani ro
zum, ani myśl żadna, ani on sam w ogóle nie był obec
ny, jeżeli i to trzeba mówić, lecz doznał jakby porwania, czy też 
uniesienia bożego w spokoju i oto pozostaje w samotności oraz 
bezruchu, bo swoją substancją nie odchyla się nigdzie ani też 
wokół siebie wiruje, lecz 'stoi' całkowicie i stał się nie
jako spoczynkiem. Nie przebywa w dziedzinie piękna, lecz 

19 D. T. S u z u k i, dz. cyt., s. 5 1 .  
2 0  W. J o h n  s t o n, Zen et  connaissance de Dieu, s .  1 80 nn. 
21 Por. M. P. N i l s o n, Geschichte der griechischen Religion, t. I - II, 

Munchen 1 96 1 ;  H. W ó j t  o w i c z, Z helleńskich nurtów mistyc::nych, w: 
Mistyka w życiu człowieka, s. 41  - 56. 
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przesc1ga już nawet piękno, przekroczył już nawet krąg cnót, 
podobnie jak kiedy ktoś wstąpi w niedostępne wnętrze świąty
ni, pozostawiwszy w tyle znajdujące się w niej posągi, które 
wtedy, kiedy wyjdzie z owego wnętrza, stają znowu przed nim 
jako pierwsze po tamtym widzeniu wewnątrz i obcowaniu nie 
z posągiem i nie z obrazem, lecz z Nim Samym"11• Już same wy
rażenia, przy pomocy których autor opisuje swe religijne prze
życie, wskazują na fenomen życia mistycznego. Mówi więc 
o 

"
porwaniu", "uniesieniu bożym", "obcowaniu z Nim Samym". 

Wypowiedź sygnalizuje zanik funkcjonowania zmysłowych 
i umysłowych władz poznawczych, a nawet utratę poczucia 
własnej jednostkowości. To wszystko charakteryzuje właśnie 
przeżycia mistyczne. 

Plotyn, nawiązując do platońskiej koncepcji troistości duszy 
(rozumnej, popędliwej, pożądliwej), wyróżnił trzy etapy życia 
moralno-ascetycznego. Są to: uwolnienie się od pożądliwości 
zmysłowych, poznanie umysłowe oraz kontemplacja. Ostatni 
etap kulminuje się w ekstazie mistycznej, będącej doskonałym 
zjednoczeniem człowieka z Absolutem. Tego właśnie etapu do
tyczy następujący fragment Ennead : "Skoro zaś duszy z Nim 
[bóstwem] się poszczęści i Ono przyjdzie do niej, a ra
czej ujawni Swoją obecność, skoro dusza wyzwoli się z do
raźnych nalotów, to i piękna będzie po takim przygoto
waniu, jak tylko być może najbardziej, i dojdzie do podo
bieństwa z Nim. Owo przygotowanie i przystrojenie jest chyba 
dobrze znane tym, którzy się sami przygotowują. I nagle ujrzy 
dusza w sobie objawionego Boga (por. Platon, Epist. VII 341nn), 
albowiem nie ma niczego pomiędzy nimi w pośrodku i nie są 
już dwojgiem, lecz Jednym są oboje; oto już 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, 
więc ani człowiekiem, ani żywiną, ani bytem, ani nawet świa
tem całym"13• Powyższy fragment sugeruje fakt życia mistycz
nego u autora Ennead. Miał on na myśli nie bytową immanen-

21 P l o t y  n, En. VI, 9, 10. Tłum. A. Krokiewicz, Warszawa 1959, t. II, 
s. 694. Por. J. M a r  e c h a I, Etudes sur la psychologie des mystiques, 
Paris 1937, t. II, s. 51 - 82. 

23 En VI, 7, 34; wyd. cyt., t. II, s. 616 - 617. 



DOSWIADCZENIE RELIGIJNO-MISTYCZNE 141 

cję bóstwa w człowieku, ale specyficzną więź powstającą z prze
życia mistycznej jedności Doświadczenie mistyczne obejmuje 
zarówno kontemplację prawdy, jak fenomen miłości24• 

Doświadczenie mistyczne jest charakterystyczne dla wiel
kich religii monoteistycznych: judaizmu, chrześcijaństwa i mu
zułmanizmu. W judaizmie występuje kilka nurtów mistycyzmu, 
jeden z nich jest związany z chasydyzmem nawiązującym do 
tzw. kabały25• Był to ruch rozwijający się w średniowieczu na 
terenie Europy zachodniej i Palestyny, inspirowany przez 
neoplatońską teorię o kolejnych emanacjach istoty boskiej. 
Dysharmonia i zło, istniejące obecnie w świecie; są następ
stwem separacji pomiędzy wewnętrzną naturą Boga a Jego 
chwałą (szekinach). Ich ponowne zjednoczenie będzie stanowić 
moment zbawienia, do czego człowiek może się przyczynić po
przez mistyczne zjednoczenie z Bogiem. Do nurtu rozważań 
kabalistycznych nawiązywał ruch chasydyzmu, który zainicjo
wał polski Żyd rabi Izrael ben Eliezer (tl 760), zwany Baalszem
tow ("Mistrz dobrego imienia") z Międzyboża. Chasydyzm prze
ciwstawiał się rabinistycznemu formalizmowi, preferując dzia
łanie i dobrą wolę człowieka przed wiedzą. Dlatego polski 
przedstawiciel chasydyzmu oponował przeciw podziałowi na 
"ziemię" i "niebo". Był przekonany, że wszystko jest napełnio
ne bóstwem. Swiat jest drogą ku Bogu. Ludzkie czyny, choc po
zornie mało ważne, są dobre - o ile łączą się z "chwałą Bożą". 
Każdy człowiek jest jakby cząstką Boga, dlatego winien jedno
czyć się z nim poprzez miłość. Chasydyzm głosił powszechny 
mesjanizm, realizowany etapami - zwłaszcza w ramach wspól
noty. Mistycyzm chasydyzmu zainteresował Marcina Bubera 
(tl965)28• 

Mało jest znany mistycyzm muzułmański, związany głównie 
z sufizmem11• Jego czołowym reprezentantem był Mansur al-Hal-

24 En. VII, 9, 8 - 9. 
2.1 G. S c h o 1 e m, Major Trends in Jewish Mysticism, London 1955; 

Pnina von Nave, Kabbala und Glaubenspraxis. Die Auswirkung der jildi

schen Mystik auf das konkrete Leben, w: Mystische Erfahrung. Die Gren
ze menschlichen Erlebens, Freiburg 1976, s. 51 - 74. 

26 M. B u b e r, T he Legend of the Baal-Shem, London 1955. 
27 J. M a r  e c h a l ,  dz. cyt., t. II, s. 487 - 531 ;  J. B i e l s k i, Islam, w: 
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ladż (t922) ,  skazany na śmierć przez ortodoksów islamu. W miej
sce wiedzy rozumowej i praktyk religijnych, akcentował on rolę 
wewnętrznego doświadczenia, intuicji i ekstazy, dzięki którym 
możliwe jest doskonałe zespolenie z Bogiem. Wybitnym mu
zułmańskim teologiem i zarazem mistykiem był Al-Ghazali 
(XI - XII w.), który swoim autorytetem doprowadził do zjedno
czenia nurtów mistycyzmu i ortodoksyjno-teologicznego islamu. 
Oczyścił on również mistycyzm z elementów panteistycznych. 

Prawdziwą kopalnią wiedzy o życiu mistycznym jest Biblia, 
opowiadająca o różnych formach zjednoczenia z Bogiem: wizji 
kontemplatywnej, aktach miłości, modlitewnej ekstazie itp:28• 
N a szczególną uwagę, obok samego Chrystusa (scena przemie
nienia), zasługują Mojżesz i Paweł Apostoł. Księga Wyjścia 
stwierdza j ednoznacznie: "A Jahwe rozmawiał z Mojżeszem 
twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem" (Wj 33,1 1). 
Temat ten podejmuje również Księga Powtórzonego Prawa: "Nie 
powstał więcej w Izraelu prorok podobny do Mojżesza, który by 
poznał Jahwe twarzą w twarz'' (Pwt 34,1 0). 

Zjawisko życia mistycznego jest wielokrotnie potwierdzane 
na kartach Nowego Testamentu. Św. Paweł w jednym z li
stów pisał, mając siebie samego na uwadze: "Znam człowieka 
w Chrystusie, który przed laty czternastu - czy w ciele - nie 
wiem, czy poza ciałem - też nie wiem, Bóg to wie - został 
porwany aż do trzeciego ńieba. I wiem, że człowiek ten ( . . .  ) zo
stał uniesiony aż do raju i słyszał tajemne słowa, których nie 
godzi się człowiekowi wypowiadać" (2 Kor 12,2-4). Tenże Apostoł 
opisywał swoje doświadczenie mistyczne, mówiąc o nawróceniu 
pod Damaszkiem (Dz 9,3-6). Na fakt doświadczenia mistycznego 
wskazuje również obietnica Chrystusa objawienia siebie same
go (J 14 ,21) ,  wzmianka św. Pawła o wyższym poznaniu (l Kor 
14,2; Ef 1 , 1 7- 1 8) ,  opis charyzmatów ( l  Kor 12-14), oraz sugestia 
św. Jana Apostoła wskazująca na zależność pełnego poznania 
Boga od posiadania miłości ( l  J 3,23-24; 4,7-8). 

Zarys dziejów religii, d:::. cyt., s. 939 - 943. Mistycyzm muzułmański pomi

nął w swych rozważaniach Henri Bergson. 

'" F. H e s s e, l\1ystische und bibl isch-prophetische Transzendenzer
fahrung, w: Mystische Erfahrung, d:::. cyt., s. 129 - 158. 
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W chrześcijaństwie nurt mistycyzmu istniał niemal zawsze, 
dotyczy to również wczesnego chrześcijaństwa. Fotwierdzeniem 
tego jest życie i pisma św. Augustyna (t430). Unikał on definio
wania fenomenu życia mistycznego, poprzestając zwykle na psy
chologiczno-biograficznym opisie. Sz�ególnie ekspresywny w tym 
względzie jest opis sceny pożegnania z umierającą matką Moniką 
w Óstii, sugerujący wyraźnie wewnętrzne "dotknięcie" Boga29• 
Siady przeżyć mistycznych znajdujemy również w komentarzach 
do psalmów 41 i 42, gdzie Augustyn wypowiada swoją nostalgię 
za domem Ojca niebieskiego i zarazem wzmiankuje o przeżyciu 
"wewnętrznej słodyczy"30• Biskup Hippony, obok opisów auto
biograficznych, również na płaszczyżnie doktrynalnej uznał fakt 
przeżyć mistycznych. Pisał o tym więdzy innymi w komentarzu 
do Księgi Rodzaju, uznając bezpośredni ogląd Boga przez Mojże
sza i św. Pawła Apostoła81• 

Sw. Tomasz z Akwinu (tl274), choć najprawdopodobniej po
siadał osobiste doświadczenia mistyczne32, w swych pismach wy
stępuje jako teolog teoretyk. W Sumie teologicznej poświęcił wie
le uwagi (II - II, q. 1 80, aa. l - 8) tematyce życia kontemplatyw
nego związanego z doświadczeniem mistycznym. Wyróżnił trzy 
typy intuicyjno-kontemplatywnego poznania Boga: zmysłowo
-wyobrażeniowy, intelektualny oraz bezpośrednie poznanie Jego 
istoty88• Samą kontemplację określił jako "prosty ogląd prawdy" 
Bożej84• Zagadnieniem życia mistycznego zainteresował się współ
cezsny Akwinacie, św. Bonawentura (tl 274), w przekonaniu 
którego "najlepszy sposób poznania Boga polega na doświadcze-

29 Confessiones 9, 10 PL 32, 773 - 775; por. 10, 40 PL 32, 807; J M a r  e-
c h a l, dz. cyt., t. II, s. 145 - 189. 

3D Enar. in ps. 41, 10  PL 36, 471; 42, 6 - 7 PL 36, 480 - 481. 
31 De Gen, ad litt. 12, 26, 55 PL 34, 476; 12, 34, 67 PL 34, 483. 
32 Por. E. C o 1 1  e d g e, The Legens of St. Thomas Aąuinas, w: 

St. Thomas Aquinas 1274 - 1974. Commemorative Studies, Toronto 1974, 
s. 13 - 28. 

33 S. th. II  - II, q. 175, a. 3, ad l. 
34 Sed contemplatio pertinet ad ipsum simplicem intuitum veritatis. 

S. th. II - II, q. 180, a. 3,  ad l. Por. J. M a r  e c h a l ,  dz. cyt., t. II, 
s. 193 - 254. 
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niu słodkości"8n. Dowartościował on rolę doświadczenia religijne
go w poszukiwaniu Boga. 

Węzłową rolę w dziejach mistyki chrześcijańskiej odgrywają 
mistycy hiszpańscy: Jan od Krzyża i Teresa z Avila. Sw. Jan 
od Krzyża (t1591) wskazywał na potrzebę oczyszczenia zmysłów 
i umysłu jako nieodzownego warunku mistycznego zjednoczenia 
z Bogiem. Pierwszym etapem na tej drodze jest sytuacja określa
na jako "noc zmysłów": człowiek pozostaje wewnętrznie oschły, 
rozdarty, przeżywa gorycz i zniechęcenie18• Ten etap nie jest 
jeszcze całkowitym oczyszczeniem człowieka, dlatego następuje 
"noc ducha". Polega ona na niezwykle uciążliwym wyzwalaniu 
człowieka z ludzkiego sposobu myślenia i postępowania, zarazem 
zaś na uzdalnianiu do działania na sposób boski. 

"
Przez oczy

szczenie i oświecenie duszy przygotowuje ją do miłosnego zjed
noczenia z Bogiem. Oczyszczając i oświecając duszę działa to ta 
sama pełna miłości Mądrość, która oczyszcza duchy błogosławio
ne i napełnia je świadomością"". W tym stanie dusza poddaje się 
działaniu Boga, następują wówczas "zaślubiny między duszą 
a Synem Bożym"88• Stan mistycznego zjednoczenia "to jakby 
substancjalne dotknięcie w boskim zjednoczeniu duszy i Boga"89• 
Mistyczna kontemplacja, choć nie jest jeszcze wizją uszczęśliWia
jącą, powoduje transformację osobowości człowieka. Mianowicie 
uczestniczy on - przy pośrednictwie swych władz - w mąd
rości i miłości Boga40• 

Drugim czołowym reprezentantem hiszpańskiego mistycyz
mu była śvv. Teresa z Avila (t1582), autorka dzieła Twierdza 
wewnętrzna. W swych pismach sugeruje istnienie kilku etapów 
w życiu religijno-mi�tycznym. Są to: niedoskonała unia mistycz
na czyli modlitwa pokoju, unia doskonała czyli tzw. modlitwa 

35 Sw. B o n a w e n t u r a, In III Sent. d. 35, q. l ,  a. l ,  ad 5. 
:MI Sw. J a  n o d K r z y ż  a, Noc ciemnd, w: Dzieła, Kraków 1961 ,  t. I, 

s. 451 - 452 - 455. 

37 Tamże, s. 494. 

38 Tamże, s. 579. 
39 Tamże, s. 577. . 
'0 Tamże, s. 126 - 128. Por. W. S ł o m k a, Teologiczna koncepcja życia 

mistycznego w chr:::eścijaństwie, w: Mistyka w życiu człowieka, dz. cyt., 
s. 58 - 62. 
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jednocząca, ekstaza, oraz "duchowe zaślubiny duszy z Bogiem
" 

będące unią przemieniającą człowieka". Łatwo zauważyć istnie

nie zbieżnych elementów w charakterystyce doświadczenia mi

stycznego, podjętej przez św. Jana od Krzyża i św. Teresę. 

2. OPIS DOSWIADCZENIA MISTYCZNEGO 

Czym jest doświadczenie religijno-mistyczne? Termin "mi

styczny" pochodzi od greckiego myst erion czyli tajemnica. Opisy 

przeżyć mistycznych są różnorodne. Średniowieczni mistycy 

i współcześni autorzy, opisując doświadczenie mistyczne, używa

ją terminów: odczuwanie Boga, smakowanie, kosztowanie, rozko

szowanie się, upojenie, wchwycenie, przedsmak życia wieczne

go. itp.42 Pseudo-Dionizy Areopagita określił mistykę jako prze

życia człowieka "doznającego biernie rzeczy Bożych"48• św. Jan 

od Krzyża następująco charakteryzuje najwyższy stopień do

świadczenia mistycznego - kontemplację: "Poznanie bez pozna
wania. Poznanie to bowiem nie dokonuje się w rozumie dzia
łającym ( . . .  ), posługuj ącym się formami, fantazją, i \Vrażeniami 

wład'f cielesnych, lecz dokonuje się w rozumie biernym bez tych 

wszystkich form itd., gdzie tylko biernie otrzymuje poznanie sub

stancjalne wolne od wszelkiego obrazu. To poznanie udziela się 

mu bez jakiegokolwiek działania z jego strony"". Wypowiedź· 
wskazuje na odmienność poznania mistycznego, w trakcie które

go następuje wyjście poza dcmenę poznania zmysłowego oraz in
telektualnego, co łączy się z rezygnacją z kategorii zmysłowych, 

wyobrażeniowych i konceptualnych. Choć terminologia używana 

przez hiszpańskiego mistyka nawiązuje do nurtu filozofii arysto

telesowskiej, to jednak sens cytowanej wypowiedzi kontrastuje 

z noetyką scholastyczną. "Poznanie" mistyczne jest całkowicie 

u Por. A. P o u l a i n, Des G rtl.ces d'oraison, traite de th rolooie mysti
que, Paris 1922, s. 58 - 59. 

42 J. F i l e k, Doświadczenie mistyc:ne, w: Encyklopedia Katolicka, 
Lublin 1983, t. IV, 154 - 1 56. 

43 De div. nominibus l ,  5, 8 PG 3, 648. 
44 Sw. J a  n o d K r z y ż  a, Pidń duchowa, Zywy pi Jmień miłości, 

w: Dzieła , t. II, s. 248. Por. J. 1\I a r  e c h a I, d:. cyt., t. II, s. 325 - 362: 
J. M a r  i t a i n, Le s degTiłs d u savoi1·, Paris 19-t6, s. 615 - 697. 

10 - Drogi ku Bogu 
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adyskursywne i akonceptualne, łączy się natomiast z elementem 
przeżycia aksjologicznego. Jan od Krzyża stwierdza lapidarnie, że 

"w jednym akcie Bóg udziela jej [duszy] światła i miłości ra
zem"45. Element poznawczy integralnie złączony jest więc z ak
tywnością woli. 

Sw. Teresa z Avila, charakteryzując mistyczne zjednoczenie 
człowieka z Bogiem, pisze: "Nic ona [ludzka dusza] nie widzi, nic 
nie słyszy, nic nie rozumie przez cały czas, gdy trwa to zjedno
czenie, choć to zawsze czas krótki, i jej daleko krótszym się je
szcze wydaje, niż jest w istocie. Za to Bóg sam tak głęboko prze
nika wnętrze tej duszy, że gdy wróci do siebie, żadną miarą 
o tym wątpić nie może, iż była w Bogu i Bóg w niej"4". Doświad
czenie mistyczne łączy się więc z zawieszeniem funkcjonowania 
władz poznawczych człowieka, stanowiąc bezpośrednie zjedno
czenie ludzkiego "ja" z Bogiem, wynikiem czego jest "pewność 
niewzruszona" Jego istnienia. 

Warto przytoczyć jeszcze kilka innych opisów doświadczenia 
mistycznego. J. Hessen, nawiązując do św. Augustyna, przeżycie 
mistyczne określa jako cognitio experimentalis: duchowy ogląd, 
odczucie, poznanie doświadczalne47• S. Louismet mistyczne po
znanie Boga nazywa "ślepą świadomością", nawiązując do wyra
żeń mistyków hiszpańskich ("ciemna noc duszy" , "Boska ciem
ność" itp .)'8• A. Poulain doświadczenie mistyczne opisuje jako 
"proste wejrzenie", któremu towarzyszy miłość", "duchowe od
czuwanie' ' 19. Trapista amerykański, Thomas Merton, zauważa, że 
w wyniku doświadczenia mistycznego człowiek jest nie tyle "do
puszczony do oglądania prawdy", co bardziej " przez tę prawdę 
pochłonięty - poznanie bowiem dokonuje się poprzez akty mi
łości50. 

45 Pieśń duchowa. Zywy plomień mi!ości, w: Dzieła, t. II, s. 346. 

46 Sw. T e r  e s a, Twierdza wewnętrzna. Tłum. P. Kossowski, Kraków 
1943, s. 143. Por. Mater Spiritualium. Praca zb. pod red. J. Filka, 

Kraków 1974. 
47 Lehrbuch der Philosophie, Munchen 1948, t. II, s. 250. 

48 Mistyc.::ne po::nanie Boga. Tłum. A. Kicińska, Warszawa 1933, 
s. 30 nn. 

•9 Des Grdces d'omison, Paris 1931,  s. 64, 1 17. 
so Posiew kontemplacji, "Znak" 7 (1952), s. 282; 12 (1957), s. 40. 
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Opis doświadczenia mistycznego, proponowany przez autorów, 
uzależniony jest od kontekstu kulturowo-religijnego. Przedsta
wiciele myśli chrześcijańskiej za nieodzowny warunek autentyz
mu przeżycia mistycznego przyjmują świadomość jedności z Bo
giem osobowym51• Takie pojmowanie tego fenomenu jest adek

watne dla religii monoteistycznych i niektórych politeistycznych, 
wyklucza natomiast możliwość życia mistycznego na bazie pan
teizmu i monistycznego naturalizmu (w tym także buddyzmu}. 
Geoffrey Parrinder, uznając uniwersalność mistyki w różnorod
nych nurtach religijnych i moralno-filozoficznych, proponuje 
szerokie rozumienie mistyki. Może ono być teistyczne lub pan
teistyczne, dlatego doświadczenie mistyczne jest przeżywaniem 
jedności lub nawet tożsamości z boską naturą52• 

Fenomen życia mistycznego pojawia się w kontekście najróż
norodniejszych koncepcji bóstwa, a czasem także - jak w wypad
ku buddyzmu - mimo braku formalnej idei istoty absolutnej. 
Najważniejszy jest w tym wypadku element egzystencjalno-oso
bowy: intensywność życia wewnętrznego, jego głębia, prawość 
etyczna itp. czynniki. Zawsze jednak doświadczenie mistyczne 
jest odkrywaniem transcendentnego wymiaru świata, utożsamia
nym najczęściej z istotą absolutną. Doświadczenie religijno-mi
styczne jest nawiązaniem kontaktu z Kimś, kto przerasta natu
ralny wymiar bytu: Bogiem, duchem absolutnym, jednią, nirwa
ną53, praprzyczyną itp. 

Z doświadczeniem mistycznym kojarzą się zwykle nadzwy
czajne fenomeny: ekstazy, wizje, bilokacje, stygmaty, lewitacje, 
komunikowanie się na odległość, proroctwa oraz inne tego ro
dzaju zjawiska54• Nie stanowią one jednak samej istoty doświad

czenia mistycznego, dlatego nie mogą uchodzić za kryterium 
autentyzmu życia mistycznego. 

SI R. C. Z a e h n e r, Mysticism Sacred and Projane, London 1 957, 
s. 33. Por. M. G o g a c z, Zrozumieć do�wiadczenie mistyczne, "Zycie 
i Myśl" 29 (1972) nr 2, s. 23 - 34. 

52 Mysticism in the World's Religions, New York 1976, s. 29. 

53 W hinduizmie i buddyzmie "nirwana" nie oznacza całkowitej nico
ści, ale istnienie w formie apersonalnej i nieświadomej. 

5c Por. Z. P ł u ż e  k, Psychologiczna analiza doświadczenia mistyczne
go, w: Mistyka w życiu człowieka, s. 93 - 108. 



1 48 DROGI KU BOGU 

Zjawisko mistycyzmu pojawia się w kontekście głębokiej 
wiary religijnej, stanowiąc jej naturalne zwieńczenie. Zawsze 
jednak kontemplacja (ekstaza) różni się istotnie od wizji uszczę
śliwiającej w niebie. Doświadczeniem mistycznym nie jest nigdy 
poznanie naturalno-filozoficzne istnienia Boga, związane z myślą 
refleksyjną. Doświadczenie mistyczne jest wewnętrznym oglą
dem Boga przepojonym miłością. 

Bogactwo form życia mistycznego utrudnia wykrycie cech 
wspólnych wszystkim nurtom mistycyzmu. Najważniejsze z nich 
wydają się jednak następujące: transsubiektywność (przeżycie 
obecności bóstwa), pasywność, element poznania, pojęciowa nie
wyrażalność przeżyć11• 

Autentyczne doświadczenie mistyczne nie jest przeżyciem su
biektywno-iluzorycznym, wywołanym np. przez stosowanie nar
kotyków16. Dlatego nie są doświadczeniem mistycznym chorobli
we urojenia, omamy wizualne czy słuchowe - charakterystycz
ne dla ludzi przyjmujących narkotyki (heroina, haszysz, kokaina, 
opium, morfina). Przeciw teorii mistycyzmu naturalnego przema
wia kilka argumentów. Z punktu widzenia historycznego mało 
poważna jest hipoteza, że wszyscy mistycy korzystali z narko
tyków. Oni właśnie przestrzegali, aby podejrzanych zjawisk 
(wizji, głosów itp.) nie traktować jako przeżyć mistycznych. Zre
sztą mistycy chrześcijańscy istotę doświadczenia mistycznego 
upatrywalj w wyjściu poza domenę wrażeń zmysłowych i wy

obrażeń. Sztuczne wprowadzenie się więc w stany "mistyczne" 
jest niemożliwe. Mówienie o mistyce naturalnej jest konsekwen
cją redukcjonistyczno-materialistycznej koncepcji człowieka. 

Autentyczne doświadczenie mistyczne posiada charakter trans
subiektywny, wykraczając poza krąg ludzkiej natury. Jest ono 
zawsze spotkaniem Boga, a więc niewzruszoną pewnością Jego 
istnienia. W tym względzie wypowiedzi mistyków chrześcijań-

ss W. G r  a n a t, Dogmatyka katolicka, t. I. Bóg w Trójcy Osób, 
Lublin 1962, s. 122, 149 nn. 

51 Aldous H u x l e y (The Doors ot Perception, London 1 954) usiluje 
wykazać, że przeżycia mistyczne wywołane są czynnikami chemiczno
-farmakologicznymi, między innymi stosowaniem narkotyków. Polemizują 
z tym stanowiskiem: R. C. Z a e h n e r, dz. cyt., s. 1 - 29; G. P a r  r l n
d e r, dz. cyt., s. 165 - 169. 
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skich i z poza chrześcijaństwa są zgodne�7• Swiadomość obecności 
Boga, związana z doświadczeniem wewnętrznym, obejmuje ele
ment poznania i element wartościowania. Często jest to doświad
czenie związane z cierpieniem (psychicznym lub fizycznym), wy
maga bowiem długotrwałego oczyszczenia moralnego. Równo· 
cześnie jest to przeżycie dające wewnętrzną radość, płynącą z po
czucia więzi z bóstwem. Mistycy przeżywają coś więcej aniżeli 
obecność Absolutu, mianowicie doświadczają bliskości i jedności 
z nim. W pewnych stanach ekstazy zanika funkcjonowanie władz 
zmysłowych, umysłowych, niejednokrotnie także świadomość 
własnej osobowości�8• Jest to stan teopatyczny, określany jako 
"duchowe zaślubiny". Więź człowieka z Bogiem realizuje się po
przez "dno duszy", a więc posiada charakter substancjalno-we
wnętrzny&&. Doświadczenie mistyczne wymaga moralnego przy
gotowania, ascezy, samo w sobie jednak jest darem i łaską Boga. 

"Czysta kontemplacja polega na przyjmowaniu"00• Neoplatończy
cy i buddyści nadmiernie akcentowali rolę "technik" prowadzą
cych do pojawienia się przeżyć mistycznych: medytacji, praktyk 
ascetycznych związanych np. z określoną pozycją ciała, odwró
cenie się od świata itp. Nie są one w stanie doprowadzić do do
świadc�enia mistycznego, gdyż wewnętrzny kontakt z Bogiem 
wymaga łaski Bożej. 

Istotną cechą doświadczenia mistycznego jest jego fW1kcja 
kognitywna. "Stany mistyczne, jakkolwiek tak podobne do sta
nów uczuciowych, w oczach doznających ich wydają się jedno
cześnie stanami poznania. Są to stany wejrzenia w głębię praw
dy, niedostępnej dla intelektu rozważającego. Pomimo swej nie
wyrażalności są to pełne znaczenia i wagi rozjaśnienia· tajemnic 

&7 J. M a r  e c h a 1 ,  dz. cyt., t. I,  s. 72 nn; t. II, s. 1 5 - 1 6. 
sa "Bóg przenika samą substancję duszy, ubóstwiając ją przez całko

wite pochłonięcie jej w swój byt". S w. J a  n o d K r z y ż  a, Pieśń du

chowa. Zywy ptomień mitości, w: Dzieła, t. II, s. 287. 

�9 ,,Dusza bowiem łączy się ( ... ) tak ściśle z Bogiem, iż czuje, że 

wszystkie rzeczy są Bogiem". S w. J a  n o d K r z y ż  a,  dz. cyt., w: Dzieła 
t. II, s. 93. Por. Sw. T e r  e s a z A v i l a, Twierd;;a wewnętr;:na, wyd. cyt., 
s. 299. 

66 Sw. J a  n o d K r z y  ź a, Pieśń duchowa. Zywy ptomień miłości, w: 
Dzieła, t. II, s. 337. 
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i objawienia"61• Ta pozytywna ocena poznawczej funkcji życia 
mistycznego, prezentowana przez Williama Jamesa, znajduje od
powiednik w nauczaniu mistyków chrześcijańskich. Sw. Jan od 

Krzyża doświadczenie mistyczne nazwał "poznawaniem bez po
znawania", to jest poznawczym wniknięciem w tajemnice Bo
żych prawd. Jest to poZI!lanie wartościujące, oparte na aktach 
wiary i miłości62• Kontrowersyjny jest problem: czy doświadcze
nie mistyczne jest poznawaniem nowych prawd, czy też jedynie 
jakościowo nową formą poznania prawd znanych już poprzednio. 
Ja n od Krzyża doświadczenie mistyczne nazwał "niewiedzą" 
wyższą "nad wszelkie poznanie"63• Sw. Teresa dopuszczała możli
wość poznania nowych prawd na drodze doświadczenia mistycz
nego, ale najczęściej mówiła o głębszym poznaniu prawd wiary84• 

Chociaż doświadczenie mistyczne posiada funktor poznawczy, 
to jednak nie podlega racjonalizacji i konceptualizacji. Jest ono 
w swej istocie niewyrażalne w formie pojęciowo-dyskursywnej, 
i dlatego nieprzekazywalne. Jest to przecież właśnie egzystencjal
ne d o ś w i a d c z e n i e obecności Bożej, nie zaś analiza intelek
tualno-filozoficzna. Bóg poznawany poprzez życie mistyczne nie 
mieści się w ludzkich pojęciach oraz schematach werbalnych, 
dlatego bezpośrednie "dotknięcie" Jego wymaga rezygnacji ("ogo
łocenia") z naturalnych uzdolnień władz poznawczych. W do
świadczeniu mistycznym ludzki rozum winien "wyzbyć się siebie 
i swych pojęć i wierząc, a nie rozumując, przez wiarę dążyć do 
Boga""5• Kresem doświadczenia .mistycznego jest milczenie wobec 

61 W. J a  m e s, Doświadczenia religijne. Tłum. J. Hempel, Warszawa 
1 958, s. 345. Por. S w. J a  n o d K r z y ż  a, Dzieła, t. II, s. 248. 

62 Sw. Jan od Krzyża stwierdza, że w kontemplacji mistycznej Bóg 
daje "poznanie miłosne", przy czym dusza nie stosuje już aktów i rozwa
żań naturalnych, gdyż nie może tak jak przedtym nimi się posługiwać". 
Dzieła, t. II, s. 334. 

63 .,Tej dziwnej wiedzy tchnienia taką potęgę, mają, że mędrców do
wodzenia nigdy jej nie zrównają. Bo ich mądrość nie gubi się w owym 
niewiedzy

-
stanie, wyższym nad wszelkie poznanie'', S w. J a  n o d K r z y

ż a, Wszedłem w nieznane. Poezje, w: Dzieła, Kraków 1 939, t. IV, s. 281. 
&4 Por. H. S z u m i ł, Mistyczne po.:::nanie Boga według nauki św. Tere

sy od Jezusa, w: Mater Spiritualium, dz. cyt., s. 302 - 307. 
611 Sw. J a  n o d K r z y  ż a, Pieśń duchowa, Zywy plomień miłości, w: 
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Absolutu66• Rezultatem nieprzekładalności doświadczenia mi
stycznego na język pojęć i myśli refleksyjnej jest odwoływanie 
się do teologii apofatycznej, często zaś także do języka paradok
sów oraz dialektyki. Ostatni język jest szczególnie często uży
wany przez mistyków grawitujących ku panteizmowi. Przykła
dem tego jest Anioł Slążak67• Doświadczenie mistyczne jest po
znaniem swoistym, wykraczającym poza rygory myślenia logicz
nego. 

3. NOETYCZNY WALOR DOSWIADCZENIA MISTYCZNEGO 

Zjawisko mistycyzmu historycznie jest faktem ewidentnym. 
Dla ludzi wierzących posiada ono niekwestionowany walor egzy
stencjalny: moralny, formacyjno-osobowy i religijny. Czy do
świadczenie mistyczne posiada także walor doktrynalny, zwła
szcza noetyczny? Czy jest ono obiektywnym źródłem wiedzy 
o Bogu, przede wszystkim zaś potwierdzeniem Jego istnienia? 
Współcześni myśliciele coraz częściej dają twierdzącą odpowiedź 
na postawione pytania. W tym duchu wypowiadał się Henri Berg
son (tl941) ,  autor pracy Dwa źródła moralności i religii. Jego 
stanowisko zasługuj€ na uwagę, gdyż istnieje szereg kryteriów 
pozwalających stwierdzić autentyczność przeżyć mistycznych. 
Najważniejsze z nich to kryteria: epistemologiczne, psychologicz
ne, aksjologiczno-moralne i teologiczne. Ostatnie z nich zostaną 
pominięte, gdyż wykraczają poza kompetencje filozofii 

Przeżycie religijno-mistyczne jest integralnym elementem dl 
świadczeń wielu ludzi, stanowiąc w ten sposób cząstkę ludzkie i 
historii. Dlatego wobec zjawiska mistycyzmu można zastosować, 
oczywiście z uwzględnieniem swoistości przedmiotu, kryteria epi-

Dzieła, t. II, s. 345. Por. t e n ż e, Droga na górę Karmel, w: Dzieła, t. I, 

s. 197; W. J a  m e s, Doświadczenia religijne, s. 345. 
66 Por. P l o t y  n,  En. III, 8, 10; V, 5, 6 - 8; J a  n o d K r z y ż  a Dzie!a, 

t. II, s. 249. 1 
67 "Bóg to proste Nic. Nigdy nie jest Teraz ani Tu. Im bardziej chwy

tasz Go, tym bardziej wymyka się". Anioł Slążak. Cyt. za: W. J a  m e s, 
Doświadczenia religijne, s. 378. 
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stemologiczne. Słusznie stwierdził Bergson, że "nie ma innego 
źródła poznania jak doświadczenie "'8• Zakres ludzkiego doświad
czenia jest jednak równie bogaty jak somatyczno-psychiczna na
tura czło'.'.ieka. Rygory obiektyw,,ej nauki nie wymagają bynaj
mniej preferowania jedrwgo typu Cleświadczenia na niekorzyść 
pozostałych. Poznanie zmysłowe (wzrokowe, słuchowe, dotyko
we itp.) nie jest bardziej n<Llkowe :J.niżeli doświadczenie moralne 
i religijne. Ostatnie dwa typy cleświadczenia Bergson uznał za 
fundamentalne w życiu czlcwieka. Nie są one jednak identyczne 
w egzystencjalnym przeżyciu poszczególnych ludzi, dlatego moż
na mówić o statycznej i dynamicznej moralności oraz religii. Re
ligia i moralność przeżywane statycz,1ie OiJierają się na presji 
społeczoej, lęku wobec iimych, łączą się z nastawieniem egocen
trycznym. Jeżeli moralność i religia traktowane są altruistycznie, 
są efektem osobistego wyboru oraz inicjują postawę ofiarności, 
to można mówić o ich dynamicznym charakterze. 

Religia statyczna spełnia istotne funkcje społeczne, ale brak 
w niej osobistego kontaktu z przedmiotem przeżyć religijnych -
bóstwem. Do religii statycznych należą religie prymitywne: wia
ra w gnomy, animizm, fetyszyzm, j?Oliteizm antropomorfizujący 
ideę Absolutu. Również wyższe formy religii  można egzystencjal
nie przeżywać w formie statycznej, jeżeli głównym powodem 
wiary jest zneutralizowanie lęku przed śmiercią. 

Wyższą formą religii jest religia dynamiczna, ukor:mowaniem 
której jest zjawisko życia mist;. cznego. Francuski filozof uznał 
wartość poznawczą doświadczenia mistycznego, pisząc: "Jeżeli 
mistycyzm jest rzeczywiście zgodny z 1�a"zym opisem, powinien 
dostarczyć śrocJltów, byśmy mogli w jakiś .;posób doświadczalnie 
zahć się proble1�em istnienia i natu ·7 Bożej. Nie widzimy zre
sztą jak filozofia mogłaby post:opować inaczej""'. · Doświadczenie 
jest tu rozumiane szeroko, obejmując różne fermy doświadczenia 
personal11ego - zwłaszcza et:.·czne i religijne. Mistycy wierz-ą 
w Boga nie z lęku czy w wyniku presji społecznej, lecz o d k r y-

6H H. B e r �  s o n. Les deux s.' l i TCes de la m'lrale et de la religion, 

Paris 1�61 ,  s. �ti3. 
69 Tam:'::?, s. 255. Por. G. L e v e s q u e, Bergs?n. Vie et mort de !'horn

me e t  de Dieu, Paris 1973, s. 1 09 - 1�5 ;  H. S u n d e n, La theorie bergso
nic r•nt> de la reli . ;hn, T'ari.' 19-±6. 
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w a j  ą Kogoś w głębi swej osobowości, w przyrodzie, sensie ży
cia. Odnajdują obecność Boga w sercu bytu, zarazem zaś do
strzegają Jego duchową wielkość transcendującą jakikolwiek 
wymiar natury. Przeżycie religijno-mistyczne pozwala więc 
stwierdzić tak immanencję jak transcendencję Boga70• 

Istotnym rysem doświadczenia religijnego jest jego uniwer
salność: historyczna, kulturowo-geograficzna i wyznaniowa. Berg
son analizował różne formy, mistycyzmu: starogrecki, orientalny, 
judaistyczny, neoplatoński, a zwłaszcza chrześcijański. Pominął 
całkowicie mistycyzm islamu, a pozostałe formy mistycyzmu oce
niał w sposób zróżnicowany. Buddyzm kwalifikował jako misty
cyzm niepełny, gdyż brakowało mu apologii miłości. Mistycyzm 
neoplatoński, mimo wzniosłych rysów, uznał za pasywny. Misty
cyzm chrześcijański jest mistycyzmem pełnym, inspiruje bowiem 
tworzenie nowych wartości i wyzwala energię duchową. Do czo
łowych mistyków chrześcijańskich należą: św. Paweł Apostoł, 
św. Franciszek z Asyżu, św. Franciszek Salezy, św. Katarzyna ze 
Sienny, św. Teresa Wielka, św. Jan od Krzyża, św. Joanna d'Arc, 
św. Jan Vianney. Przeżycia religijno-mistyczne wyrastały z głę-

. bi ich osobowości, były osobistą intuicją prawdy o Bogu. Nie
świadomy elan vital, przenikający cały świat, w życiu ludzi głę
boko religijnych przekształca się w elan miłości unoszącej czło
wieka do Boga jako ostatecznego źródła stwórczej energii. 

Bergson trafnie akcentuje uniwersalność doświadczenia mi
stycznego. Mistycy różnych kultur, epok, religii zgodni są w jed
nym: uznaniu bezpośredniej więzi z bóstwem71• Uderzająca jest 
zbieżność wyrażeń i metafor, za pomocą których opisują Ab
solut i sposób kontaktowania z nim. Wszyscy swe przeżycia 

pojmują nie subiektywistycznie - jako efekt iluzji, pragnień 

czy halucynacji, lecz jako tajemniczy kontakt z istotą transcen
dentno-absolutną. Oczywiście występują różnice pomiędzy po

szczególnymi mistykami, zwłaszcza mistykami z różnych kręgów 
religijno-kulturowych. Asercja obecności bóstwa jest jednak 

7° M. S i m p s o n, Elements of Re:igz·,us Experiqtce, "The Way" (1977), 

s. 247 - 255. 
n Les deux sources . . .  , s. 262 - 265. Por. H. G o u h i e r, Bergson et Ze 

Christ des Evangi!es, Paris 196 1 ,  s. 147 nn, 1 94 - 195. 
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wspólnym mianownikiem przeżyć wszystkich mistyków. Swia
dectwo chrześcijańskich mistyków jest w tym względzie jedno
znaczne. Swiadomość realności bóstwa jest równie silna w Upa
niszadach. Czytamy tam: 

"Ani przez mowę, ni przez myśl 
można go objąć, ni przez wzrok, 
"ON JEST" - przez takie tylko słowa 
można go pojąć, nie przez inne. 
"ON JEST" - przez takie tylko słowa 
według prawdziwej tych dwóch słów istoty, 
"ON JEST", gdy go w ten sposób zrozumiemy, 
jasną nam będzie jego istność"72• 

Przeżycie obecności Absolutu jest najbardziej istotnym ele
mentem wszelkiego doświadczenia mistycznego. Choć jest ono 
przeżyciem osobistym, to podobny status posiada każde doświad
czenie człowieka, nawet percepcja zmysłowa. Wszędzie możliwe 
są pomyłki, ale trudno globalnie podważać walor noetyczny okre
ślonej formy doświadczenia. Wielość przeżyć religijno-mistycz
nych daje możliwość weryfikacji78• Naukowa metoda wymaga 
wielokrotnego powtórzenia eksperymentu. Możność weryfikacji 
nie jest jednak równoznaczna z możliwością dowolnego, tj. w każ
dym czasie i miejscu przeprowadzenia doświadczeń. Zaćmienie 
słońca jest doświadczalnie weryfikowalne, ale możliwe jest to 
tylko w określonym czasie, miejscu i przy użyciu odpowiedniej 
aparatury naukowej .  Doświadczenie mistyczne jest powtarzalne 
w tym sensie, iż nie jest jednorazowe. Zycie religijno-mistycz
ne wielokrotnie pojawiało się w dziejach ludzkości. Oczywisty 
jest jednak fakt moralnych uwarunkowań niezbędnych dla za
istnienia doświadczenia mistycznego. Piszą o tym tak mistycy 
chrześcijańscy jak niechrześcijańscy74• Skoro jednak istnieje moż
liwość powtórzenia, to można mówić o jego weryfikowalności. 
Doświadczenie mistyczne ze względu na swą uniwersalność, po-

72 Upaniszady, d;;. cyt., s. 59. 
" H. B e r  g s o n, dz. cyt., s. 260 - 263. 
74 Sw. J a  n o d K r z y ż  a, Droga na górę Karmel, w: Dzieła, t. I, 

s. 1 66 nn; Upanis;;ady, s. 69. 
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wiązanie z głębią ludzkiej osobowości i spontaniczność, można 
więc uznać za noetycznie wartościowe. Fenomen ten transcendu
je epoki, kultury, religie, rasy itp. czynniki, wskazujące na istnie
nie bóstwa jako misterium tremendum i zarazem misterium fa
scinosum. Chrześcijańscy mistycy widzą w Bogu zawsze element 
miłości, podobnie mówią noeplatończycy, oraz niektórzy mistycy 
muzułmańscy. 

Czy zróżnicowanie form doświadczenia mistycznego, jakie 
występuje, nie podważa jego wiarygodności? Niewątpliwie za
wiera ono implikacje ogólnokulturowe, filozoficzne i religijne, 
typowe dla określonych kręgów ludzi. Ujawnia się to w dobo
rze języka, sposobie opisu doświadczenia itp. Równocześnie 
trudno przypuścić, aby wszystko - o czym mistycy mówią -
wynikało z uwarunkowań historyczno-kulturowych, a nic abso
lutnie nie pochodziło z ich osobistego doświadczenia75• Przy ta
kiej hipotezie nie znajduje wyjaśnienia zbieżność ich istotnych 
sugestii, tj. przede wszystkim wewnętrzna pewność obecności 
Boga. Wszyscy mistycy byli przekonani, że życie człowieka jest 
nakierowane ku Bogu. 

Oceniając wartość noetyczną doświadczenia mistycznego na
leży zwrócić uwagę na kryteria psychologiczne76• Mistycy to lu
dzie prawdomówni i etycznie prawi, którzy nie chcieli i nie byli 
zdolni do okłamywania innych. Byli oni ludźmi psychicznie 
zrównoważonymi, dlatego ich religijne przeżycia nie mogły być 
rezultatem psychicznych dewiacji77• Mistycy chrześcijańscy są 
zbyt dobrze znani z historycznych przekazów, aby widzieć 
w nich neurotyków i ludzi psychicznie niezrównoważonych. Fa
twierdza to zresztą ich życie: siła przekonań, dynamika działa

nia, efektywność podejmowanych zamierzeń. Sw. Paweł Apostoł 
przeprowadził gigantyczne dzieło ewangelizacyjne, św. Franci
szek z Asyżu był założycielem prężnego zakonu, św. Teresa 

76 R. E d w a r d  s, Reason and Religion, New York 1972, s. 318 - 322. 
76 H. B e r  g s o n, Le s deux sources ... , s. 259 - 26-1 - 267 ; w: James, 

Dośu·iadc::enia religijne, s. 3-17 - 351 .  Por. Sw. T e r  e s a z A v i l a, Twier

dza wewnętrzna, w: Dzieła, t. II, s. 326 - 327. 
77 Marksiści, nie znajdując w swej filozoficznej antropologii miejsca 

dla religijnej wiary, wszelki mistycyzm określają jako psychiczną de
wiację. 
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Wielka dokonała reformy zakonu, św. Jan od Krzyża kierował 
klasztorami. Mistycy, mimo intensywnych religijnych przeżyć, 
działali w określonej społeczności i wpływali na nią. Charakte
ryzowała ich niezwykła energia, trzeźwość myślenia, dojrzałość 
psychiczna i moralna78• Doświadczenia mistyczne nie osłabiały 
więc ich aktywności, lecz ją potęgowały. Nie jest to możliwe, 
gdyby mistycyzm stanowił psychiczną chorobę. Oczywiście ist
niały chorobliwe urojenia u pseudomistyków, ale w każdej dzie
dzinie zdarzają się wynaturzenia czy kamuflaże. 

Analizując doświadczenie mistyczne jako nośnik prawdy 
o Bogu, należy odwołać się również do kryteriów moralnych79• 
Istotnym sprawdzianem autentyzmu przeżyć mistycznych nie są 
zewnętrzne objawy (widzenia, słyszenie tajemniczych głosów 
itd.), lecz ich wpływ na życie moralno-duchowe człowieka. 
Z tego względu ekscytacje wywołane przyjmowaniem np. narko
tyków nie są przeżyciem mistycznym, gdyż brak w tym wy
padku moralnej konwersji człowieka. Autentyczne doświadcze
nie mistyczne łączy się z rozwijaniem cennych dla życia ludz
kiego wartości: wewnętrznego pokoju, radości, życzliwości, ofiar
ności, miłości, praktykowaniem dobroci i sprawiedliwości. War
tości te są konsekwencją wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem, 
świadomością Jego istnienia i miłości nakierowanej ku człowie
kowi. Doświadczenie mistyczne, wpływając na postęp duchowy 
ludzkości, różni się istotnie od chwilowych halucynacji wywoła
nych farmakologicznymi środkami. 

Czy brak przeżyć mistycznych u ogółu ludzi nie podważa 
ich wartości poznawczej? Bergson odpowiada, że życie mistycz
ne wymaga specyficznych uwarunkowań80, W pewnej mierze po
dobnie jest w dziedzinie muzyki czy poezji, gdzie wymagane są 
równ�eż specjalne uzdolnienia i długofalowe przygotowanie. 
Artystyczne przeżycia nie są udziałem każdego człowieka, co nie 
podważa ich obiektywnego waloru. Życie mistyczne jest rodza
jem intuicji i aksjologicznego doświadczenia, które - choć nie 

78 Por. M. A r  g y l e, Religious Behat•iour, London 1958; H. Me C u r

d y, The Personale World, New York 1961. 
79 M. S i m p s o n, art. cyt., s. 254. 
80 Les deux sources . .. , s. 258 nn. 
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podlegają całkowicie werbalizacji - posiadają walor noetyczny. 

"Pędem życiowym" mistyków jest miłość, która pozwala im 
odkryć obecność bóstwa. 

Bergson, reasumując swe· rozważania, przypisuje doświadcze
niu mistycznemu pewność w rozpoznaniu istnienia Boga81• Inni 
mow1ą, że fenomen mistycyzmu pozwala wysunąć hipotezę 
Boga82• Jeszcze inni zadowalają się stwierdzeniem, że jest ono 
egzystencjalnym świadectwem, nie posiada natomiast waloru 
argumentu naukowego88• Pewne jest, że każdy redukcjonizm 
w wyjaśnianiu genezy religijnej mistyki jest nie do przyjęcia. 
Doświadczenia mistycznego nie da się wyjaśnić w katego
riach wyłącznie społeczno-ekonomicznych, kulturowo-historycz
nych czy psychologicznych. Jest to fenomen o takim zasięgu, że 
pełne wyjaśnianie znajduje dopiero w ramach teizmu. Samo 
w sobie doświadczenie mistyczne nie jest jednak spekulatywnym · 

argumentem, ono nie dowodzi w sposób racjonalno-dyskursywny 
istnienia Boga. Mimo to chcąc zasadnie wyjaśnić doświadczenie 
mistyczne, należy postawić hipotezę realności bóstwa oraz świa
ta nadprzyrodzonego. Doświadczenie mistyczne to ogólnoludzki 
fenomen pozwalający odkryć obecność "szerszego świata": róż
nego jakościowo od rzeczywistości widzialnej, absolutnego, 
transcendentnego, sakralnego, boskiego. Poprzez doświadczenie 
mistyczne człowiek "widzi" Absolut, doświadcza go, lecz nie 
może - ze względu na profil przeżycia - uzasadnić rozumowo 
odkrytej prawdy. 

Zagadnienie noetycznej wartości doświadczenia mistycznego 
łączy się z kontrowersyjnym problemem: czy takie doświadcze
nie jest poznaniem Boga pośrednim czy już bezpośrednim? Wy
powiedzi klasyków myśli chrześcijańskiej w tej sprawie nie są 
jednoznaczne, dlatego wyjaśniane są w różny sposób. Przykła
dem tego jest św. Augustyn, którego jedne wypowiedzi zdają 
się uzna wać fakt bezpośredniego widzenia Boga a inne kwestio
nować to. Do wypowiedzi pierwszego typu należy przede wszyst-

at Tamże, s. 262 - 267. 
82 W. J a  m e s, Doświadczenia religijne, s. 388 - 389. 
83 E. M i 1 1  e r, Gad and Reason, s. 115 nn. Autor mówi o świadectwie 

kolektywnym mistyków, mającym większą wagę niż świadectwo jedno
stkowe. 
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kim komentarz do Księgi Rodzaju, gdzie kilkakrotnie - ma
jąc na myśli Mojżesza i św. Pawła - potwierdza możliwość 
bezpośredniego poznania Boga. Widzieli oni Boga istotowo (per 
speciern) ,  a nie w "odbiciu" (non per aenigmata)8'. Na tych wy
powiedziach opiera się J. Marechal, który dostrzegł w pismach 
starochrześcijańskiego myśliciela afirmację bezpośredniego wi
dzenia Boga85• Odmienne stanowisko zajmuje F. Cayre, który 
wcześniejsze wypowiedzi Augustyna - afirmujące bezpośred
mosc poznania bóstwa - tłumaczy wpływem neoplatonizmu. 
Później jednak nastąpiła u niego zmiana poglądów, w wyniku 
której uznawał jedynie pośrednią poznawalność Boga88, Wyra
zem tego jest choćby list 1 47, którego streszczeniem są słowa: 
"Niewidzialna jest więc natura Boga"87• Bóg jest niewidzialny 
w życiu ziemskim, gdyź poznanie ludzkie - tak zmysłowe jak 
umysłowe - nie jest zdolne do bezpośredniego oglądu Boga. 
Zmysły informują nas, poprzez wrażenia wzrokowe, słuchowe 
itd., o świecie materialnym. Przedmiot bezpośredniej percepcji 
intelektualnej to akty psychiczne: myślenia, akty woli, odczucia 
wewnętrzne. Bóg nie podpada pod taki sposób poznania, dlatego 
nie może być ujmowany "twarzą w twarz". W dalszym ciągu 
listu św. Augustyn wspomina o teofaniach Mojżesza, św. Pawła 
i św. Jana, zaznaczając jednak, że i oni widzieli Boga w przy
branej postaci88• Bezpośredni ogląd Boga będzie dopiero udziałem 
zbawionych w niebie. Podobną w tonie wypowiedź znajdujemy 
w De Trinitate, polemizującą z twierdzeniem, że "oglądał on 
[Mojżesz] oczyma swymi istotę Boga"89• 

84 De Gen. ad litt. 12, 26, 54 PL 34, 476 - 477. Por. 12, 30, 59 PL 34, 479. 
85 Etudes sur la psychologie ... , t. II, s. 165 - 188, J. M a r  e c h a l, L'in

tuition de Dieu dans la mystique chretienne, "Recherches de Science Reli
gieuse" 5 (1914) ,  s. 145 - 162. Autor widzi u św. Augustyna afirmację "inte

lektualnej wizji" Boga, będącej poznaniem bezpośrednim. Podobne stano
wisko zajmuje C. B u t t l e r, W ester Musticism, London 1927, s. 87. 

80 La contemplation Augustienne, Paris 1954, s. 163 - 195, 270 - 272. 
Identycznie interpretuje św. Augustyna E. P o r  t a l i e, Saint Augustin, 
w: Dictionaire de la Theologie catholique, Paris 1931 ,  t. I, l ,  2335 nn. 

87 Epist. 147,8,20 PL 33, 605. 

88 Tamże. 
89 De Trinitate 2,16,27 PL 42, 863. Por. Contra Ma:riminum 2,12,2; In 

Joan. Evang. tr. 3,17, Ostatnie teksty zawierają podobne wypowiedzi. 
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Pozorną sprzeczność wypowiedzi św. Augustyna trudno wy
jaśniać ewolucją jego poglądów, tj. przejściem od etapu neopla
tońskiego do chrześcijańskiego. Przeciw takiej interpretacji 
przemawia fakt zbieżności czasowej powstania pism, które zdają 
się wzajemnie podważae0• Najprawdopodobniej św. Augustyn 
zasadniczo uznawał możliwość bezpośredniego oglądu Boga na 
drodze doświadczenia mistycznego. Wyrażnie to przecież stwier
dził w komentarzu do Księgi Rodzaju. W liście 147 i traktacie 
De Trinitate przeczył jedynie widzeniu Boga poprzez wizję zmy
słową, tj. przy pomocy władz cielesnych. Wskazywał również na 
fakt, że mistyczny ogląd Boga jest niedoskonały i niejasny, dla
tego różni się istotnie od szczęścia zbawionych w niebie. Mójżesz 
i św. Paweł bezsprzecznie oglądali Boga w _Jego naturze. Nie
które wypowiedzi Augustyna zdają się wskazywać, że ogląd taki 
nie był wyłącznie ich przywilejem. 

Drugi klasyk myśli chrześcijańskiej, św. Tomasz z Akwinu, 
jednoznacznie opowiedzia.ł się za możliwością bezpośredniego 
poznania Boga. Dokonuje się to w zachwyceniu, jakby w "po
rwaniu" (raptus) duszy przez Boga. Miało to miejsce w opisanych 
przez Biblię teofaniach Mojżesza i św. Pawła01• 

Św. Jan od Krzyża najczęściej stwierdzał, że bezpośrednie 
widzenie Boga jest zarezerwowane dla wizji uszczęśliwiającej. 
Motywacja jego jest częściowo filozoficzna: esencjalne widzenie 
bytów duchowych nie jest możliwe w życiu ziemskim9". Równo
cześnie jednak hiszpański mistyk uznał możliwość udzielenia 
przez Boga przywileju oglądania siebie. Pisał mianowicie: "Gdy 
dusza istotnie przebywa w Bogu, jak i wszystkie inne stworze
nia, usuwa Bóg niektóre z licznych zasłon i opon, które się przed 
nią rozciągały, by mogła ujrzeć jakim On jest. I wtedy prześwie
ca i daje się widzieć, chociaż jeszcze nieco niewyraźnie (gdyż nie 
wszystkie zasłony zostały usunięte), Jego oblicze pełne łaski"91• 

90 Komentarz do Ks. Rodzaju powstał w latach 401 - 415, De Trinitate 
w latach 400 - 416, List 147 około 413 roku. 

91 S. th. II - II, q. 174, q. 4, c ;  q. 1 75, a. 3, ad h Charakterystyczne, że 
Tomasz powołuje się na św. Augustyna (De Gen. ad litt. 12,27). 

"" Droga na górę Karmel, w: Dzieła, t. I, s. 257. Por. J. M a r  e c h a l, 
dz. cyt., t. II, s. 348 - 361.  

93 Zuwy płomień mi!ości, w :  Dzieła, Kraków 1939, t. IV, s.  159. 
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Nieco pozmeJ zauważył, że bezpośrednie widzenie miało mieJsce 
w wypadku Mojżesza, którego Bóg "umocnił swą prawicą, by 
mógł ujrzeć Jego chwałę"94. 

Wypowiedzi św. Teresy z Avila nie są jednoznaczne w oma
wianej kwestii. Akcentowała ona różnicę między doświadcze
niem mistycznym a wizją uszczęśliwiającą. "Z drugiej jednak 
strony jest zdania, że człowiek już tu na ziemi, w najwyższych 
stanach modlitwy, może być podniesiony przez Boga do ogląda
nia bezpośredniego, chociaż jeszcze niejasnego Bożej Istoty. 
Nawet w poznaniu mistycznym wiedza człowieka nie jest w peł
ni bezpośrednia jak w WlZJl uszczęśliwiającej"95• A przede 
wszystkim jest to stan nietrwały, · w odróżnieniu od szczęścia 
w niebie. 

U współczesnych autorów problem poznania Boga poprzez 
doświadczenie mistyczne jest przedmiotem kontrowersji. J. Ma
rechal uznaje bezpośrednią intuicję - wizję Boga, będącą koń
cowym etapem wyjątkowo intensywnych przeżyć religijno-mi
stycznych96. A. Sandreau i R. Garrigou-Lagrange kwestionują 
możliwość bezpośredniego poznania natury Bożej poprzez mi
styczne doświadczenie97• Sądzą oni, że zachodzi tam bezpośrednie 
doświadczenie nie Absolutu, lecz pochodzących od niego darów: 
wewnętrznego pokoju, nadprzyrodzonej radości, "słodyczy", 
szczęścia itp. Niektórzy autorzy (A. Farges, G. Picard, F. Joret, 

94 Tamże, s. 163. 

95 H. S z u m i ł, Mistyc::ne poznanie Boga, dz. cyt., s. 285. Por. 
Sw. T e r  e s a, Twierdza wewnętrzna VII, l, 11.  

96  Dz. cyt., t. I, s. 235 - 247; t. II, passim; t e n ż e, art. cyt., s.  159 nn. 
Merechal uznaje bezpośrednią wizję Boga różną od visio beatijica, gdyż 
pierwsza jest chwilowa a ostatnia trwała. Bezpośrednie widzenie Boga, 
typowe dla doświadczenia mistycznego, nie jest doskonałym poznaniem 
Jego istoty w rozumieniu formuł filozofii tomistycznej, tzn. aby natura 
Boża była przedmiotem ludzkiego umysłu. Doświadczenie mistyczne jest 
bezpośrednim widzeniem Boga z wykluczeniem pośredników (świata, sym
boli, języka), Istota Boża nie jest "formą" rozumialną przez człowieka, to 
będzie dopiero udziałem zbawionych w niebie. 

97 J. F i l e k, Doświadczenie r."istyczne, w: Encyk1opedia Katolicka, 
t. IV, 155. Niektórzy, m.in. P. G o d i n e z, Pra:�:is theologiae mysticae, Romae 
1945) twierdzą, że nawet św. Paweł nie posiadał bezpośredniego poznania 
Bożej istoty. 
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C .  V .  Truhlar) zajmują stanowisko pośrednie98• Sądzą mianowicie, 
że doświadczenie mistyczne to "poniekąd" bezpośrednie doświad
czalne poznanie Boga, analogiczne do świadomości własnego 
"ja". A. Gardeil, kwestionując istotną bezpośredniość poznania 
Boga, mówił jedynie o bezpośrednim kontakcie z Bogiem po
przez doświadczenie miłości99• A. Brunner bezpośredniość do
świadczenia Boga lokalizuje w płaszczyźnie afektywnej, nie zaś 
intelektualnej. 

Sygnalizowana różnorodność opinii odnośne problemu bez
pośredniości poznania Boga poprzez doświadczenie mistyczne 
dowodzi, że sprawa w dalszym ciągu wymaga przemyśleń. Jedno 
zdaje się nie ulegać wątpliwości: liczne wypowiedzi biblijne, 
mówiące między innymi o Mojżeszu, św. Pawle i diakonie 
Szczepanie, jednoznacznie wskazują na możliwość bezpośrednie
go oglądu Boga. Doświadczenie mistyczne jest różne od wizji 
uszczęśliwiającej zbawionych, mimo to jest bezpośrednim we
wnętrznym kontaktem z Bogiem. Można je nawet nazwać 
"poznaniem", lecz posiada ono swoisty profil. Jest ono: l. po
znaniem egzystencjalnym - byciem z Bogiem; 2. poznanie� 
aksjologicznym - zawartym w aktach wiary, nadziei, miłości, 
powierzenia się, przyjaźni; 3. poznaniem personalnym - wy
kraczającym poza sferę funkcjonowania władz poznawczych; 
4. poznaniem bezpośredni� - intuicyjnym 

"
dotknięciem" Boga 

z pominięciem myśli dyskursywno-logicznej. Doświadczenie mi
styczne, mimo swego bezpośredniego charakteru, jest zawsze 
zaczątkowym i niedoskonałym ujęciem Boga. 

4. IDEA BOST'W A A PLURALIZM DOSWIADCZEŃ MISTYCZNYCH 

Dzieje mistycyzmu, jak było wspomniane, obejmują dwa 
zasadnicze nurty: panteistyczno-monistyczny i teistyczno-plura-

98 R. G a r  r i g o u - L a g r  a n g e, Perfection chretienne et contempo
raine selon saint Thomas d' Aquin et saint Jean de la Croix, Paris 1923, t. II, 
s. 109 - 1 20;  E. A r  b m a n, Ecstasy or Religious Trance, Uppsala 1 963, 
s .  416 - 514. 

99 A. B r u  n n e r, Der Schrift uber die Grenzen., We sen und Sinn der 
Mystik, Wi.irzburg 1972. Por. W. G r  a n a t, Teologiczna wiara, nad;::ieja, 
mi!ość, Lublin 1960, s. 122 nn. 

U - Drogi ku Bogu 
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listyczny. Pierwszy z nich jest typowy dla myśli orientalnej, 
mianowicie niektórych odmian hinduizmu i buddyzmu. Przed
miotem mistycznego doświadczenia jest bezosobowe Ono, obej
mujące wszystko, konsekwencją czego jest zanik wielości -
często uznawanej jako pozorna - na rzecz fundamentalnej 
apersonalnej jaźni. Mistycyzm teistyczny uznaje wielość bytów, 
w tym także indywidualną osobowość Boga i człowieka. Relacja 
pomiędzy nimi jest "oparta na miłości, respektującej różnorodność 
natur. Jest to relacja 

"
ja - Ty" a nie relacja "ja - Ono", zjed

noczenie wiary i miłości nie przeistacza się w tożsamość. 
Jeżeli mistycyzm Zachodu jest w przeważającej mierze tei

styczny, to mistycyzm Wschodu w dużym stopniu zabarwiony 
jest panteistycznie. Na szczególną uwagę zasługują hinduizm 
oraz buddyzm. Dokryna hinduizmu zawarta jest w księgach 
sakralnych, między innymi Wedy i Upaniszadach, Te ostatnie, 
rozpatrywane w aspekcie doktrynalnym, są konglomeratem róż
nych wątków. Występuje w nich filozofia dość prymitywna, 
często niespójna i naiwna, ujawniająca niedostatek wiedzy 
w zakresie mechanizmów kierujących funkcjonowaniem przyro
dy. Równocześnie jednak znajdujemy w nich niejednokrotnie 
intuicyjnie trafne rozeznanie natury świata, człowieka i bóstwa. 
Preferowany jest w nich język psychologicznego opisu i moral
nych zaleceń, ale nie brak także twierdzeń natury ontologicznej. 
Najczęściej mówi się w Upaniszadach o działaniach, stanach czy 
procesach, lecz pośrednio wypowiada się sądy na temat natury 
bytu. 

Sakralne księgi hinduizmu nie są doktrynalnie jednolite, 
dlatego można w nich odnaleźć elementy wyrażające zarówno 
ontologiczny pluralizm, jak monizm, teizm oraz monizujący 

panteizm. Przedstawicielem monistycznego nurtu w hinduizmie 

był Sankara (VIII w.), związany z wedantyzmem100• Głosił on 

tożsamość bytu absolutnego (Brahmana) z najgłębszym pierwia

stkiem w człowieku (Atmanem), przyjmując równocześnie ilu

zoryczny charakter widzialnego świata. Tego rodzaju poglądy 

100 Sankara monistycznie interpretował Upaniszady, Brahmasutry i Bha
gawadgitę - sakralne księgi hinduizmu. Por. G. P a r  r i n d e r, Mysticism 
in the World's Religions, dz. cyt., s. 36 - 40. 
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można odnaleźć także w Upaniszadach, gdzie czytamy: "Najwyż
szy Brahman, Atman bytu, potężna przystań wszelkiej rzeczy. 
Od najmniejszego mniejszy - wieczny, On tobą jest, ty jesteś 
nim"101• Bóstwo to "życie, które nie zamiera, "rdzeń wszech
świata", zr:ajduje się ono "poza bytem i niebytem", tożsame jest 
z jaźnią człowieka102• Absolut opisywany jest w kategoriach 
immanencji i apersonalnego bytu, w którym człowiek zatraca 
swą indywidualność. Ontologiczna identyfikacja elementów bo
skiego i ludzkiego zawarta jest w następującym stwierdzeniu 
Upaniszad: "A oto nauka o 'ja'. Ja jestem w dole, ja jestem 
w górze, jestem na zachodzie i wschodzie, na południu i półno
cy - ja jestem całym tym światem. A oto nauka o Atmanie. 
Atman jest w dole, Atman jest w górze, jest na zachodzie 
i wschodzie, na południu i północy - Atman jest całym tym 
światem"108• Mistyka Sankary, znajdująca swój odpowiednik 
w wielu fragmentach Upaniszad, posiada charakter apersonalny. 
Wypowiada się poprzez realizację tożsamości pomiędzy człowie
kiem a bóstwem, osiągalną w wyniku głębszego poznania faktu, 
iż byt widzialny jest iluzyjną manifestacją (maya - ułudą) bytu 
absolutnego. Celem doświadczenia mistycznego jest szybsze 
zintegrowanie się - aż do utraty swef osobowości - z uniwer
salnoabsolutnym "ja". 

Istnieje również drugi nurt hinduizmu, związany z ontolo
gicznym pluralizmem i personalistycznym teizmem. Uzewnętrz
nia się on głównie w starohinduskim politeizmie, który prawdo
podobnie łączył się z henoteizmem. Wśród wielu bogów ekspono
wano rolę najwyższego z nich, różnie jednak nazywanego 
i rozumianego. Mistyka politeizmu posiadała niejednokrotnie 
elementy erotyzmu, ponieważ seksualną miłość traktowano jako 
uzewnętrznienie względnie obraz miłości pomiędzy człowiekiem 
a bóstwem104• Literatura hinduska szczególnie często przedsta
wiała postać Kriszny, wcielenia Wisznu, oddającego się miłości 
ziemskiej i zarazem jej patrona. Elementy henoteizmu są wyraź-

101 Upaniszadu, wyd. cyt., s. 122 - 123. 
101 Tamże, s. 12 - 16, 124. 

1o3 Tamże, s. 19. 

104 G. P a r  r i n d e r, dz. cyt., s. 99 - 110. 
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ne również w Upaniszadach, które przeciwstawiają najwyższy 
pierwiastek boski, tj.  Brahmana, innym. bóstwom. Tylko Brah
man jest "wcześniejszy niż inni bogowie"105, "nie jest ani bytem 
ani niebytem", "Jednią oddychającą bez oddechu", "samozacho
wującą siebie»�01• Zjednoczenie z boskim Brahmanem jest celem 
życia religijnego, łącznie z doświadczeniem mistycznym. Obie 
formy hinduizmu, tak panteistyczna jak teistyczna, zawierają 
świadomość istoty najwyższej. Afirmacja jej stanowi integralny 
element mistycznego przeżycia. 

Inną formą religii orientalnych jest buddyzm. Często twierdzi 
się, że jest on ateistyczny107• Faktycznie istnieje buddyzm atei
styczny i teistyczno-panteistyczny. Pierwszy z nich reprezentuje 
starszy nurt buddyzmu zwany hinajaną ("mały wóz

"
),  zawiera

jący szereg moralnych zaleceń dotyczących osobistego zbawienia, 
a pomijaj ący całkowicie tematykę filozoficzną oraz teologiczną108• 
Współcześnie niektórzy przedstawiciele buddyzmu podtrzymują 
element d oktrynalnego ateizmu, z czym łączy się negacja chrze
ścijańskich koncepcji duszy ludzkiej i Boga. Zwolennicy tej 
formy buddyzmu twierdzą, że fluktuacyjność ludzkich przeżyć 
i aktów psychicznych dowodzi braku substancjalnej osobowości 
człowieka109• W swej krytyce idei Absolutu odwołują się do 
filowfów europejskich, między innymi D. Hume'a i I. Kanta, 
podważając zarówno filozoficzną motywację istnienia Boga, jak 
całą teologię"0• Zwolennicy tej formy buddyzmu widzą w nim 
religię, ale zawężoną wyłącznie do etyki. Rozważania teologicz
no-filozoficzne, typowe dla klasycznych religii, uznają za zbędne 

przesycone szkodliwym kosmocentryzmem.. Choć przedstawia-

1os Upaniszady 3,10,6. Cyt. za: G. P a r  r i n d e r, dz. cyt., s. 34. 
1os Rygweda 1 0,129. Cyt. za: G. P a r  r i n d e r, jw., s. 33. 
101 I. T a k  a k  u s u, EssentiaZs of Bu.ddhist Philosophy, Honolulu 1949, 

s. 45. 
1oa E. S l u s z k i  e w i c z, Bu.ddy::m, w :  Encyklopedia Katolicka, Lub

lin 1 976, t. II, 1 160 - 1 161. 
IOP G. D h a r  m a s l r i, A Bu.ddhist Critiqu.e of the Christian Concept 

ot G od, Colom bo 1974, s. l - 30. 
uo Tamże, s. 3 1 - 49, 215 - 270. Autor reprezentuje antychrześcijański 

nurt buddyzmu, co współcześnie - zwłaszcza od czasu Vaticanum II -
jest raczej wyjątkową postawą. Wiele rozważań autora jest kontrowersyj
nych, cżasem nawet wzajemnie się podważających. 
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ny nurt buddyzmu określa się niejednokrotnie jako ateizm, to 
bardziej trafną wydaje się nazwa "agnostycyzm". 

Drugim odłamem buddyzmu jest nurt mahajany ("wielki 
wóz

"
),  powstały około II wieku po Chrystusie. Jest on bliski 

doktrynalnie teizmowi. "Byt absolutny mahajany pojmowany 
sam w sobie niczym się nie różni od pojmowania bytu absolut
nego, Boga w sobie samym, jakie powszechnie mamy na Zacho·
dzie. Byt absolutny w mahajanie jest prawdziwą nirwaną, do 
której należy zdążać, jest Summurn Bonum, ostatecznym celem 
mahajany - podobnie jak Bóg dla teisty111• Oczywiście zbieżność 
nie oznacza tożsamości stanowisk doktrynalnych. Byt absolutny 
mahajany nie jest stwórcą świata, bo ten ostatni jest interpreto
wany j ako pozbawiony autentycznej rzec;z;ywistości. W _każdym 
razie, jak podkreślił D. T. Suzuki, buddyzm nie może być rozu
miany jako filozoficzna apologia nicości i "

wiecznej śmierci"112• 
Celem ascezy oraz mistyki buddyzmu jest "stanie się Brahma
nem", to jest dojście do prawdy, stanu oświecenia wewnętrzne
go, wyzwolenie się do wszelkich pożądań. Nie jest to jednak 
równoznaczne z annihilacją bytu. Choć buddyzm nie przyjmował 
trwałości ludzkiego "ja", to jednak nirwany - ostatecznego 
celu człowieka - nie interpretował jako absolutnej nicości. 
Doświadczalne przeżycie "oświecenia" jest unifikacją z absolut
ną siłą, oraz intuicją wyższej prawdy o rzeczywistości111• Nirwa
na jest inną formą istnienia: apersonalną, oderwaną od jedno
stkowej jaźni i związanych z tym dążeń. Buddyzm mahajany 
głosi mistykę wewnętrznego pokoju, rezygnację z egoistycznych 
pragnień, oraz identyfikację z nieprzemijalnym bytem. Bud
dyzm ludowy postuluje zjednoczenie z Buddą, traktowanym 
jako wcielenie Absolutu. 

Mistycyzm Zachodu, na' czele z chrześcijaństwem, uznaje 
personalny profil Boga. Mistycyzm Wschodu, między innymi 
buddyzm i niektóre odłamy hinduizmu, nie kwestionując �sad
niczo istnienia Absolutu, odmiennie ujmuje jego naturę i relację 

at F. T o k  a r  z, W kwestii "teistycznych" i "ateistyc;;nych" · systemów 
indyjskich, "Roczniki Filozoficzne" 15 ( 1967) z. l, s. 82 (73 - 88). 

na S u z u k i, Musticism Christian and Buddhist, dz. cyt., s. 53 nn. 

m Tamże, s. 51 - 82; G. P a r  r i n d e r, d:::. cyt., s. 54 - 64. 
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wobec człowieka. W przeszłości, charakteryzując zachodnią 
i wschodnią duchowość zwykle popadano w ekstremy: bądź 
ekskluzywizmu bądź synkretyzmu114• Przykładem pierwszej po
stawy jest nazbyt negatywna ocena mistyki Wschodu, j aką za
prezentował francuski jezuita, Pierre Teilhard de Chardin (choć 
osobiście zetknął się z kulturą wschodnią). Mistyka Wschodu 
obejmuje różne formy: "heroiczną mistykę japońską, chińską 
mistykę niezmiennego rytuału życia, ściśle monoteistyczną mi
stykę islamu, a przede wszystkim panteistyczną mistykę hindu
izmu. Jednakże - mimo znacznego postępu w ostatnich cza
sach - 'droga wschodnia' jest jałową drogą rozwoju refleksji 
ludzkiej. Przyjmuje ona jedynie samo Bóstwo i to absolutnie 
nieokreślone. Wobec tego Bóstwa człowiek traci swoje indywi
dualne 'ja'. Swiat jest tylko pozorem bytu, nie ma realnych 
dziejów ludzkich, nie ma sensu żadne - zwłaszcza materialne 
działanie człowieka, nie istnieje żaden postęp. Jedynie mądrą 
postawą człowieka jest kontemplacja 'nieruchomego' Absolutu, 
negacja materii i wielości bytów, powierzanie się naturalnemu 
biegowi rzeczy i bierności, zamknięcie się w sobie, 'asceza' 
rezygnacji z istnienia"m. Tak skrajnie negatywna ocena ducho
wości i mistyki Wschodu jest jednostronna, pomija bowiem te 
ich elementy, które mogą korespondować z duchowością Zachodu 
i ją dopełniać. 

Istnieje również ekstrem odmienny - synkretyzm, mianowi
cie próba tworzenia superreligii jako konglomeratu istniejących 
dotychczas wierzeń religijnych. Takie próby podejmowali kiedyś 
deiści, traktując chrześcijaństwo jako syntezę prawd poznawal
nych w sposób naturalny, wspólnych wszystkim religiom118• 
Błędem religijnego synkretyzmu jest kwestionowanie Objawie
nia, a więc naturalistyczne wyjaśnianie genezy życia religijnego. 

114 J. A. C u t t a, Zur christlichen Erfahrung und Spiritualitiit des 

Ostens, "Concilium" 5 (1969), Ht. 1 1 ,  s. 708 - 713. 
m Cz. B a r  t n i k, Mistyka chrześcijańska w ujęciu P. Teilharda de 

Chardin, w: Mistyka w życiu człowieka, dz. cyt., s. 87 (92). Por. U. K i  n g, 

Teilhard's Comparison oj Western und Eastern Mysticism, ,.The Teilhard 
Review" 1 1  (1975), s. 9 - 16. 

116 S. K o w a  l c z y  k, Deizm, w: Encyklopedia Katolicka, Lublin 1979, 
t. III, 1 104 - 1 106. 
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Orientalny mistycyzm panteistyczny znajduje współcześnie 
szeroki odzew w kręgach kultury zachodniej .  Niejednokrotnie 
jest to recepcja globalna i mało krytyczna. Walter T. Stace pre
zentuje taką właśnie postawę, łącząc akceptację mistyki z mo
nizmem panteistycznym. Dlatego twierdzi, że doświadczenie 
mistyczne nie musi łączyć się z formalną asercją istnienia Boga, 
którego natura jest przedmiotem- ciągłych kontrowersji117• Stwór
cą świata jest "uniwersalna jażń", "stwarzanie" zaś to samo

zróżnicowanie, samodoskonalenie, podział itp.118 Stace nie kwe
stionuje realności bóstwa, ale usiłuje charakteryzować jego 
naturę przy pomocy paradoksów, opozycji, oraz języka negacji. 
Dlatego sądzi, że Absolut jest i nie jest tożsamy ze światem, jest 
i nie jest osobą119• Ostatecznie autor konkluduje, że ontologiczny 
dualizm jest sprzeczny z doświadczeniem mistycznym, ponieważ 
mówi ono o jedności wewnętrznej bytu realizującej się poza 
zjawiskową wielością rzeczyno. 

Fanteistyczno-monistyczna interpretacja doświadczenia mi
stycznego budzi wątpliwości, dlatego trudno ją inkorporować d o  
mistyki chrześcijańskiej. Zastrzeżenia można formułować n a  
różnych płaszczyznach: metafizycznej,  etycznej i teologicznej121• 
Aktualnie pomijamy merytoryczną ocenę panteizmu, ogranicza
jąc się do pytania: czy doświadczenie mistyczne potwierdza pan
teistyczno-apersonalną koncepcję Absolutu? Poświadczenie mi
styczne związane jest zawsze z przeżywaniem łączności z bó
stwem, ale nie oznacza to przecież tożsamości. W każdym razie 
nie może to być tożsamość bytowa i trwała, gdyż wówczas 
ś w i a d o m o ś ć jedności, typowa dla wszystkich mistyków, 
staje się niezrozumiała. Hinduski panteizm sugeruje depersona
lizację bytu ludzkiego, powrót do nirwany rozumianej jako by
towanie pozbawione świadomości i jednostkowości. Nirwana nie 
jest całkowitą anihilacją bytu, lecz zanikiem osobowej tożsa
mości - w konsekwencji więc także zanikiem wszelkich prag-

117 W. T. S t a c e, Mysticism and Philosophy, New York 1960, s. 124 nn. 
11a Tamże, s. 181 nn. 
11s Tamże, s. 212 nn., 246 - 247. 
120 Tamże, s. 230. 
121 S. K o w a l c z y  k, Czym jest panteizm? "Collectanea Theologica" 

47 (1977), nr l, s. 65 - 81 .  
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men i świadomości. Pokój, o jakim mówią często hinduscy 
mistycy, ma zrealizować się za cenę wyrzeczenia się siebie i sa
mowyniszczenia. Konsekwencją takiej interpretacji doświadcze
nia mistycznego jest jego zubożenie, mianowicie mistycyzm 
starohinduski pomija najczęściej element miłości. Miłość impli
kuje jedność w r ó ż n o r o d n o ś c i, co nie może mieć miejsca 
w monistycznym panteizmie. Fanteistyczna interpretacja misty
cyzmu jest jednostronna, zubożająca, a nawet mijająca się 
z realiami przeżyć większości mistyków. Depersonalizacja czło
wieka i bóstwa prowadzi do naturalizmu, co graniczy niejedno
krotnie z ateizmem. Fotwierdzeniem realności takich perspektyw 
jest uwaga W. T. Stace'go, że ateizm nie jest sprzeczny z do
świadczeniem mistycznym122• 

Mistycyzm Zachodu posiada z reguły profil teistyczny, w tym 
także mistycyzm chrześcijański, muzułmański i judaizmu. 
Sw. Jan od Krzyża jest klasycznym przykładem personalistycz
no-teistycznej wykładni doświadczenia mistycznego. Uznaje on, 
zgodnie z klasyczną myślą filozoficzno-teologiczną chrześcijań
stwa, osobowość Boga i człowieka. Bóg, stwórca świata, usta
wicznie podtrzymuje w istnieniu stworzenia121• Doświadczenie 
mistyczne jest nadprzyrodzoną więzią człowieka i Boga, uze
wnętrznieniem której jest język miłości. Absolut, kochając czło
wieka, "nie niszczy duszy" jegom. Na płaszczyźnie ontologicznej 
dystans, jaki dzieli mistycyzm chrześcijański i starohinduski, jest 
istotny. Pierwszy z nich uznaje odrębność Boga i stworzeń, któ
rych łączy więź bytowa, a w wypadku człowieka więź mistyczna 
(łaski, wiary, miłości). Ludzkie "ja" oddaje się ufnie absolutnemu 
"Ty", lecz się z nim nie identyfikuje, nie zatraca swej osobowej 
tożsamości. 

Opozycja 
n alistyczną 

pomiędzy mistyką panteistyczną i teistyczno-perso
jest bezsprzeczna na płaszczyźnie ontologicznej 

122 M11sticism and Philosophy, s. 124. 
123 Droga na górę Karmel, w: Dzieła, t. l, s. 137 - 1 38. 
1" Pieśń duch'Jwa. Zuwy plomień miłości, w: Dzieła, t. II, s. 290. Por. 

W. G r  a n a t, Dośu:iadc::alne spotkanie ;:; Osobami Boskimi według nauki 
i życia św. Teresy z Avila, doktora Kościoła, w: Mater Spiritualium, 
d::. cyt., s. 65 - 1 13. Teresa Wielka, drugi czołowy mistyk chrześcijaństwa, 

· również potwierdza osobowe zjednoczenie Boga i człowieka. 
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i teologicznej. Sytuacja ulega częściowo zmianie na płaszczyźnie 
psychologiczno-fenomenologicznych op1sow doświadczenia mi
stycznego. Mistycy chrześcijańscy, charakteryzując swe przeży
cia tajemniczego zespolenia z Bogiem, używają niejednokrotnie 
wyrażeń zbliżonych do sformułowań używanych w mistycyzmie 
orientalnym . św. Paweł Apostoł stwierdził: .,Teraz już nie ja 
żyję, to żyje we mnie Chrystus" (Ga 2,20). Pełną identyfikację 
człowieka z Bogiem sugeruje również św. Jan od Krzyża, pisząc: 
"Dusza bowiem łączy się ( .. .  ) tak ściśle z Bogiem, iż czuje, że 
wszystkie rzeczy są Bogiem"; mistyk odczuwa w tym stanie 
również .,całe dobro wszechrzeczy"125• Innym razem ten hiszpań
ski mistyk stwierdził: "Bóg przenika samą substancję duszy, 
ubóstwiając ją przez całkowite pochłonięcie jej w swój byt"1 ... 
Gdyby uznać literalny sens cytowanych wypowiedzi - zwłaszcza 
ostatniej, to można posądzić ich autora o sprzyjanie panteizmo
wi. Użyta terminologia posiada jednak prdfil fenomenologiczny, 
nie zaś ontologiczny. Wyrażenia użyte - pochłonięcie, pojedna
nie, utożsamienie, unic�stwienie itp. - uwypuklają intensyw
ność przeżyć mistycznych, nie oznaczają natomiast bytowego 
trwałego zaniku indywidualności człowieka na rzecz bóstwa. 
Doświadczenie mistyczne jest stanem krótkotrwałym, panteizm 
sugeruje definitywną absorpcję ludzkiego ego na rzecz apersonal
nego czy suprapersonalnego Absolutu. 

Wspólnym elementem mistycyzmu wschodniego i zachodnie
go jest eksponowanie integralnej łączności człowieka z bóstwem. 
Jedność ta jest rozumiana odmiennie przez oba nurty w zakresie 
sensu ontologicznego, ale w aspekcie fenomenologicznym zbież
ność formuł jest uderzająca. Języki, jakich używają zwolennicy 
mistyki dualistycznej i monistycznej,  są dość odmienne. Mi
styk - monista. (panteista) używa j ęzyka typowego dla świata 
rzeczy: byt, ogień, światło, moc, energia, nicość . Mistyk - teista 
korzysta z języka świata osób: świętość, miłość, osoba, współczu
cie itp. Oba języki w zasadzie nie wykluczają się, ale wzajemnie 
dopełn iają . Zresztą oba języki są w pewnym stopniu stosowane 

125 Sw. J a  n o d K r z y ż  a, Pieśń duchowa, Zywy plomień miłości, 
w: Dzieła, t. II, s. 93, 94. 

m Tamże, s. 287. 
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przez wszystkich mistyków, jedynie każdy z nich preferuje jeden 
z tych języków. Należy pamiętać, że doświadczenie mistyczne -
w trakcie którego człowiek nawiązuje bezpośredni kontakt 
z Bogiem - nie podlega jednoznacznej konceptualizacji i wer
balizacji. Różnorodność semantyczna p oszczególnych nurtów mi
stycyzmu, obok uwarunkowań historycznych i konfesyjnych, 
tłumaczy się także bogactwem oraz tajemniczością Bożej natury. 
Dlatego oba typy doświadczeń mistycznych nie muszą się wy
kluczać, gdyż mogą opisywać dwa bieguny tej samej rzeczywi
stości absolutnei27• Chrześcijanin nie może oczywiście solidary
zować się z wypowiedziami zwolenników hinduizmu i buddyzmu, 
mówiących o transcendentno-absolutnej rzeczywistości w kate
goriach apersonalnych. Ich szokujące nieraz stwierdzenia (bóstwo 
jest niebytem, pustką, nicością itp.) są jednak cennym przypo
mnieniem, że Bóg przerasta wszelkie ludzkie kategorie oraz 
rygory myśli dyskursywnej. Bóg jest większy od wszystkich 
obrazów oraz pojęć, przy pomocy których pragniemy go zrozu
mieć. Język apofatyczny i paradoksów, często stosowany przez 
mistyków Zachodu a szczególnie Wschodu, unaocznia odmien
ność natur ludzkiej i boskiej. 

Synkretyzm mistyki teistyczno-personalistycznej i mistyki 
panteistycznej nie jest wskazany, ani nawet możliwy. Ich do
ktrynalna podstawa też nie n;�oże być zacierana. William John
sten trafnie j ednak zauważa, że rozbieżność doktrynalno-teolo
giczna tłumaczy się częściowo odmienną mentalnością ludzi 
Wschodu i Zachodu. "Gdy duch zachodni, który uległ wpływowi 
myśli greckiej, troszczy się o prawdę metafizyczną i obiektyw
ną, buddyzm ( . . .  ) stara się wyzwolić od czasu, od niepokoju 
ludzkiego, od egzystencjalnej zagadki tego życia. To sprawia, że 
język, którego używa, jest najczęściej fenomenologiczny i opiso
wy, dostosowany raczej do tego aby prowadzić iudzi do doświad
czenia, aniżeli do określenia im natury rzeczywistości. ( ... ) 
Zamiast sądzić mistyków według wyłącznych norm teologii, 
p owinniśmy sobie konkretnie uświadomić, że pewne twierdzenia 
mogą być błędne jeżeli się je rozumie jako wyrażenie wypowie-

127 Por. R. E d w a r d  s, Reason and Religion, d::. cyt., s. 328; W. J o h n
s t o n, Zen et connaissance de Dieu, s. 92 - 94, 102 - 105. 
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dzi obiektywnej w kontekście teologicznym; tymczasem t e  same 
formuły, wzięte jako paradoksalny opis doświadczenia psycho
logicznego albo jako zachęta ascetyczna, mogą się okazywać 
całkowicie dokładne"128• W przekonaniu autora, należy rozróżniać 
pomiędzy fenomenologicznym opisem subiektywnych przeżyć 
mistycznych a językiem teologicznym wyrażającym prawdę 
obiektywną. Chrześcijaństwo, dystansując się od teologicznie 
kontrowersyjnych twierdzeń mistyków Wschodu, może wiele 
skorzystać z ich doświadczeń w zakresie etyki i ascetyki. 

Religie zWiązane z hinduizmem oraz buddyzm ogniskują 
uwagę na medytacji, milczeniu, dystansie wobec przemijalności 
czasu i materii, potrzebie ascezy itp. Posiadają one również 
niewątpliwy dorobek w zakresie życia monastycznego, docenia
jąc rolę ubóstwa i celibatu. Buddyzm Zen wypracował interesu
jącą technikę medytacji, pozwalającą przezwyciężyć egoizm 
jednostkowego 

"
ja" ludzkiego. To wszystko nie może być obo

jętne dla chrześcijaństwa, które - podobnie jak religie orien
talne - wskazują na transcendentny wymiar rzeczywistości 
i eschatologiczny sens życia człowieka. Eschatologiczną nadzieję 
hinduizmu wyrażają następujące słowa Upaniszad: 

"Prowadź mnie z nierzeczywistego ku rzeczywistemu; 
Prowadź mnie z ciemności ku światłu; 
Prowadź mnie ze śmierci ku nieśmiertelności"m. 

Chrześcijańscy mistycy mówią o Bogu osobowym, koncentru
jąc swą uwagę na Chrystusie ·wcielonym w ludzką naturę 
i dzieje świata. Mistycy myśli orientalnej często używają termi
nologii apersonalnej, zawsze jednak wskazują na byt absolutny 
jako głębszy wymiar rzeczywistości widzialnej. Oba nurty mi
stycyzmu łączy głębokie przekonanie realności Absolutu: różnie 
wyjaśnianego ale zawsze nadającego sens życiu ludzkiemu. Uni
wersalizm geograficzny i historyczny doświadczenia ludzkiego 
dowodzi, że jest ono powołaniem człowieka. Współcześnie za-

12a W. J o h n  s t o n, Dialog-ue avec Zen, "Concilium" 49 (1969), nr 1 1 ,  
s .  127 - 128. 

129 Brhad-aranyaka Upaniszady 1,3,28. Por. S. R a y a n, Eschatolo
giczna nadzieja hinduizmu, "Concilium" l - 5 (1969), Poznań - Warszawa 
1970, s. 70 - 76. 
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interesowanie mistyką nie wygasło bynajmniej ,  czego dowodzi 
między innymi prężny ruch charyzmatyczny. Są w nim zaanga
żowani zwłaszcza młodzi ludzie wielu krajów świata, których 
wciąż pociąga pragnienie pełnego zjednoczenia z Bogiem180• 
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R o z d z i a ł  p i ą t y  

POZNANIE INTUICYJNE 

Pojęcie intuicji posiada charakter interdyscyplinarny: wystę
puje w języku potocznym, naukach przyrodniczych, humanistycz
nych, matematycznych, filozoficznych i teologicznych. W życiu 
codziennym mówi się o intuicji zdrowego rozsądku, intuicji dzie
cka, lekarza, uczonego, odkrywcy. Rola intuicji jest szczególnie 
istotna na terenie aksjologii, gdzie wyróżnia się między innymi 
intuicję artystyczną, etyczną, religijną. Aktualnie chodzi wyłącz
nie o intuicję filozoficzną, a ściślej mówiąc jej przydatność w od
niesieniu do problemu poznawalności Boga. Historia filozofii uka
zuje różnorodność koncepcji poznania intuicyjnego, co prowadzi 
do ustawicznych nieporozumień przy ocenie tej formy ludzkiego 
poznania. W naszych rozważaniach wyjdziemy od próby zaryso
wania istotnych stanDwisk wobec problemu intuicji, następnie 
podjęta zostanie charakterystyka i klasyfikacja jej form, a wre
szcie omówiona wartość epistemologiczna intuicji - zwłaszcza 

w zakresie poznawalności Boga. 

l. STANOWISKA W ODNIESIENIU DO POZNANIA INTUICYJNEGO 

Poznanie intuicyjne jest różnorodnie wyjaśniane, interpreto
wane i oceniane, co jest powodem ustawicznych kontrowersji 
pomiędzy zwolennikami i oponentami takiego poznania. Ci ostatni 
bądź globalnie kwestionują walor intuicji na terenie filozofii, 
bądź podważają przydatność intuicji dla potrzeb filozofii Boga. 

Wartość poznania intuicyjnego kwestionuje generalnie i apo
dyktycznie Mario Bunge, autor pracy Intuition and Science1• Po
lemizuje on nie tylko ze zwolennikami skrajnego intuicjonizmu 

l M. B u n g e, Intuition and Science, Englewood Cliffs 1962, s. l - 28. 
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(Platonem, Malebranchem, Bergsonem), lecz także z tymi myśli
cielami, którzy intuicję traktują jako jedną z form ludzkiego 
poznania racjonalnego. Autor wychodzi z założeń humeowskiego 
empiryzmu, dlatego między innymi polemizuje z noetyką Arysto
telesa2. Zarzuca mu fundamentalizm i dogmatyzm, odejście od 
"naukowego" spo:::::>bu weryfikacji opartej na wąsko rozumianym 
doświadczeniu, oraz uznawanie podstawowych pryncypiów logicz
no-bytowych. Te ostatnie, jako uniwersalne i konieczne prawa 
bytu, nie dały się pogodzić ze scjentystyczną koncepcją nauki. 
Szczególnie negatywnie ocenił Bunge przedstawicieli intuicjonizmu 
nowożytnego i współczesnego. Za źródło nowożytnego intuicjoniz
mu i irracjonalizmu uznał filozofię I. Kanta, którą określił jako 
"chorobę kultury"1• E. Husserla, M. Schelera i H. Bergsona osą
dzał równie surowo, odmawiając ich filozofii jakiejkolwiek roli 
wiedzotwórczęj'. Twórczość wymienionych myślicieli ocenił jako 
wrogą wobec nauki i ludzkiego intelektu. 

Krytyka intuicjonizmu, jaką przeprowadził M. Bunge, była 
dokonywana z różnych pozycji: metodologicznej, epistemologicz
nej, psychologicznej, a nawet politycznej5• Autor, wychodząc 
z sensualizmu i scjentyzmu, podważał metodologiczny i noetycz
ny walor intuicji. Sądził także, że intuicja w interpretacji Karte
zjuszcza, Lebniza i Spinozy jest faktycznie skrótem rozumowania, 
przebiegającym poza kręgiem świadomości człowieka. Z psycho
logicznego punktu widzenia, intuicja ma być produktem lingwi
stycznych ekwiwokacji oraz pomieszania subiektywnej pewności 
z logiczną samooczywistością i merytoryczną zasadnością przyj
mowanycll tez. Ostatecznie należy więc stwierdzić, że nie istnie
je poznanie intuicyjne na terenie filozofii. Nurt filozoficznego 
intuicjonizmu uznany został za naukowo bezpłodny, przejaw ob
skurantyzmu, dogmatyzmu, ignorancji i irracjonalizmu. Autor są
dzi nawet, że hitleryzm jest społeczno-politycznym produktem 
intuicjonizmu jako odmiany autorytaryzmu i psychologicznej pa
tologii6. 

2 Tamże, s. 2 nn . 
• 1 Tamże, s. 1 12. 
• Tamże, s. 12 - 17. 
5 Tamże, s. 24 - 27. 
r. Tamże, s. 77. 
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Walor intuicji jest kwestionowany ze strony niektórych psy
chologów. Na uwagę zasługują E. Goblot i H. Codef. Pierwszy 
z nich rozgraniczył intuicję empiryczną oraz intelektualną. In
tuicja empiryczna dotyczy doświadczenia wewnętrznego lub ze
w�ętrznego, intuicja intelektualna była przyjmowana np. przez 
Platona i Malebrancha. Goblot zakwestionował autonomię wszy
stkich wyróżnionych form intuicji. Tak na przykład intuicja 
etyczna, zwana także doświadczeniem moralnym, ma stanowić 
faktycznie sąd intelektualno-aksjologiczny. Podobnie zinterpre
tował intuicję estetyczną, rrligijną itd. Goblot, w swej krytyce 
intuicji, rozgraniczył płaszczyznę psychologiczną i płaszczyznę 
epistemologiczno-logiczną. W aspekcie psychologicznym mało 
prawdopodobne jest istnienie intuicji, gdyż nie zawsze uświada
miamy sobie po prostu fakt myślenia dyskursywnego, które za
chodzi w naszym umyśle. W aspekcie logiczno-epistemologicznym 
w każdym akcie percepcji człowieka ma miejsce myślenie, a więc 
nie ma intuicji rozumianej w sensie ścisłym. Krytyka Goblota 
wykracza poza psychologię, stając na pozycji filozoficznego psy
choiogizmu oraz fenomenizmu. Dlatego autor kwestionuje real
ność bytów substancjalnych, opowiadając się za procesualną kon
cepcją bytu. Intuicjonizm filozoficzny ocenił jako werbalizm, 
stąd proponuje zaniechanie terminu "intuicja". H. Codet zajmu
je pozycję bardziej umiarkowaną: uznał istnienie intuicji intelek
tualnej, �westionując wyłącznili! intuicję emocjonal�ą. 

Szereg autorów, choć uznaje w pewnym stopniu przydatność 
intuicji na terenie filozofii, to kwestionuje jej walor w odniesie
niu do filozofii Boga. Należy do nich między innymi M. T. L. Pe
nido8. Jego krytyczny stosunek wobec intuicji opiera się na mo
tywacji psychologicznej i filozoficznej. Odwołując się do· opinii 
E. Goblota stwierdza, że dla psychologa istnieje jedynie "ogląd 
bez wnioskowania" , nie ma natomiast intuicyjnego poznania Bo
ga jako bezpośredniej percepcji. To, co w jednostkowosubiektyw
nym przeżyciu wydaje się być intuicją, jest faktycznie nieuświa-

7 E. G o b l o t, De l'intuition, "Journal de Psychologie" 29 (1932) , 
s. 337 - 368; H. C o d e t, Intuition normale et pathologique, "L'evolution psy
chistrique" (1929), octobre, s. 29 - 43. 

a M. T. L. P e n i d o, O "naturalnej intuicji Boga", "Życie i Myśl" 

7 (1957) nr l, s. 39 - 50. 

12 - Drogi ku Bogu 
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darnionym skrótem myślowym. Penido za przedmiot swej kryty
ki bierze czołowych współczesnych intuicjonistów; są to między 
innymi: R. Otto, M. Scheler, W. Sołowjew, N. Lossky. Jego kry
tyka dokonywana jest z pozycji filozoficznych, gdyż wymienio
nym myślicielom zarzuca pomijanie lub deprecjonowanie relacji 
ontyczno-kauzalnych w uzasadnianiu istnienia Boga. Konsekwen
cją tego jest przeakcentowanie emocjonalnej sfery człowieka na 
niekorzyść racjonalno-intelektualnej. Fotwierdzeniem tego jest 
stanowisko R. Otto i M. Schelera: pierwszy zogniskował uwagę 
n a  intuicji emocjonalnej, drugi eksponował rolę religijnej symbo
liki czytelnej dla intuicji. Ostatecznie Penido intuicję interpretu
je jako niewykończone refleksyjnie poznanie otoczone "mgłą 
uczuciowości"9• 

Intuicyjne poznanie Boga kwestionuje również amerykański 
tomista z uniwersytetu Notre Dame, Joseph Bobik10• Referuje 
krytycznie pracę zbiorową pt. Prospect for Metaphysics, w któ
rej piszą między innymi: D. J. B. Hawkins, Hywel P. Lewis, Jan 
Ramsey i Illtyd Trethowan11• Autorzy ci uznają częściowo traf
ność krytyki klasycznego teizmu przeprowadzanej z pozycji 
empiryzmu, dlatego rezygnują z refleksyjno-dyskursywnej meto
dy uzasadnień istnienia Boga. Sami uznają możliwość swoistego 
doświadczenia Boga: jego funkcja noetyczna byłaby analogiczna 
do poznania własnego "ja" czy poznania świata zewnętrznego. 
Krytyka prof. Bobika zawiera elementy trafne, ale .jest dość 
zawężona. Autor wykazuje jedynie, że nie jest możliwe intuicyj
ne poznanie Boga analogiczne do poznania bytu materialnego 
i ludzkiej jaźni. Bóg nie jest bytem materialnym ani duchem 
skończonym, dlatego poznawalny jest wyłącznie poprzez wnio
skowanie12. Intuicja ex definitione stanowi bezpośrednie pozna
nie określonego przedmiotu, rodzaj sądu analitycznego, ewen
tualnie poznanie drogą wizualnego oglądu czy autorefleksji. 

s Tamże, s. 50. 
to J. B o b i J; , Intuition and G od and Some new Metaphysicians, 

w: New Themes in Christian Philosophy, Notre Dame - London 1968, 

s. 254 - 274. 
11 Prospect for Metaphysics. Ed. by I. Ramsey, London 1961 .  
12 J.  B o b i k, dz. cyt., s .  269 - 270. ' 
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Wymienione typy aktów poznawczych nie są możliwe w odnie
sieniu do Boga. Sądy egzystencjalne nigdy nie mogą być samo
oczywiste. Dlatego teza "Bóg istnieje" rów�ież nie posiada 
bezpośredniej wewnętrznej samooczywistości. Nowa generacja 
teologów i filozofów, mówiąc o intuicji, faktycznie korzysta 
z "nierefleksyjnego wnioskowania". Najczęściej jest to wniosko
wanie z własnych przeżyć o obecności Boga18• Autorzy wspom
nianej wyżej pracy nie są konsekwentni wobec własnych zało
żeń: odrzucają klasyczną motywację istnienia Boga związaną 
z wnioskowaniem, sami zaś milcząco uznają nieodzowność wnio
skowania wychodzącego z doświadczenia wewnętrznego. 

Na terenie Polski napotykamy również krytykę intuicjoniz
mu. Rzeczową polemikę z nim przeprowadził Iwo Kołodziejczyk, 
kJ;óry - solidaryzując się z tomizmem - nie widzi możliwości 
uznania intuicji jako autonomicznej drogi poznawczej do Boga14• 
Autor odwołuje się przede wszystkim do św. Tomasza: jego 
teorii genetycznego empiryzmu i negacji teorii innatyzmu. 
Absencja pojęć wrodzonych stawia pod znakiem zapytania, sądzi 
autor, możliwość intuicji jako bezpośredniego poznania Boga. 
Rzekoma intuicja, wyjaśniana z punktu widzenia psychologicz
nego, jest "iluzją wywołaną przez uczucia". Faktycznie u pod
staw każdej intuicji znajduje się podświadome rozumowanie. 
W interpretacji tomistycznej epistemologii, każde ludzkie pozna
nie wychodzi od doświadczenia zmysłowego ujmującego esen
cjalny aspekt rzeczywistości materialnej. Percepcja ·  aspektu 
egzystencjalnego bytu jest konsekwencją włączenia się myśli 
dyskursywno-racjonalnej. Teoria empiryzmu genetycznego wy
klucza więc możliwość bezpośredniej percepcji poznawczej Boga, 
będącego rzeczywistością duchowo-transcendentną. Wynika stąd, 
iż Bóg jest poznawalny wyłącznie poprzez wnioskowanie zwią
zane z poznaniem racjonalno-dyskursywnym. Bóg, tak w swej 
istocie jak istnieniu, wykracza poza możliwości ludzkiego pozna-

t3 Tamże, s. 273. 
14 I. K o ł  o d z i e j c z y  k, The Intuitive and Discursive Cognition ot 

God (Thom&stic Point of View). W: The Human Pel'son and Philosophy in 
the Contemporary World, Kraków 1980, t. II, s. 437 - 441, Jest to tekst 
komunikatu wygłoszonego podczas Międzynarodowego Sympozjum Filozo
ficznego odbytego w Krakowie w r. 1978. 
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nia inicjowanego przez doświadczenie zmysłowe15, Poznanie Boga 
może być jedynie pośrednie i analogiczne. Stwórca, jako Pierw
sza Przyczyna i Akt Czysty, transcenduje sferę bezpośredniej 
percepcji poznawczej człowieka. 

Krytycznie ocenia rolę intuicji dla filozofii teistycznej Zofia 
J. Zdybicka, w przekonaniu której intuicyjnie nabyta "wiedza 
o Bogu nie jest kontrolowalna intersubiektywnie. Intuicjonizm 
de Lubaca, podobnie jak wszelki intuicjonizm, trudno byłoby 
obronić przed zarzutem irracjonalizmu i subiektywizmu"16• 

Poznanie intuicyjne, obok zdecydowanych oponentów, posia
da wielu gorących zwolenników. Wyróżnia się zwykle dwie 
formy intuicjonizmu: skrajny i umiarkowany. Jest to klasyfi
kacja poprawna, ale często kontrowersyjne jest zaliczanie do 
określonej formy intuicjonizmu konkretnego myśliciela. W na

szym przekonaniu intuicjonizm skrajny występuje niewątpliwie 
u takich myślicieli jak: Platon, Plotyn, Malebranche, w pewnej 

.mierze Bergson. Inni myśliciele, np. św. Augustyn, Blondel czy 
Scheler, nie opowiadali się za wyłącznością intuicyjnego pozna
nia Boga ani też nie interpretowali intuicji w sposób emocjonal
no-irracjonalny. Dlatego nie jest zasadne widzieć w nich zwo
lenników antyintelektualnego intuicjonizmu. Mając na uwadze 
trudności � rozpoznaniu profilu intuicji poszczególnych autorów, 
rezygnujemy z wyróżnienia skrajnego i umiarkowanego intuicjo
ni�mu -; na tym etapie rozważań. Dlatego, uwzględniając po
rządek chronologiczny, przypomnieni zostaną bardziej typowi 

i znani przedstawiciele dawnego i współczesnego intuicj onizmu. 
Platon (t 347 przed Chr.), wyróżniając odwieczny świat nie

�miennych idei i gignetyewy świat widzialny, opowiedział się 
za ontologicznym dychotomizmem. Jego konsekwencją był dy
chotomizm epistemologiczny, w ramach którego preferowane 
było poznanie umysłowo-intuicyjne na niekorzyść poznania zmy
słowego. To ostatnie nie pełni roli pośrednika, gdyż poznanie 
intelektualne sięga wprost idei - świata pierwotnie i najbar-

ts Zob. Sw. T o m a s z z A k  w i n u, I Sen t. d.3, q. l ,  a. 2, c.; C.G. I, 

c. 10 - 11 ;  III, c. 38; De Verit. q. 10, a. 18, De Pot. q. 7, a. 2, ad 1 1 .  
t s  Z. J .  Z d y b i c k  a ,  Poznanie Boga w '!l-jęciu. Henri d e  Lu.baca, Lu

blin 1973, s. 131. 
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dziej realnego w rozumieniu platońskim. Dominującą rolę po
znania intuicyjnego doskonale ukazuje dialog Fajdros, w którym 
czytamy: "Miejsce to zajmuje nie .ubrana w barwy, ani w kształ

ty, ani w słowa, istota istotnie istniejąca, którą sam jeden tylko 
rozum, kierownik duszy, oglądać może. Naokoło niej świat 
przedmiotów prawdziwej wiedzy. A że boski umysł rozumem 
się karmi i najczystszą wiedzą, a podobnie umysł każdej duszy, 
która chce przyjmować to, co jej odpowiada, przeto każda radością 
się napełnia, kiedy byt od czasu do czasu zobaczy, widokiem 
prawdy się karmi i rozradowuje ( ... ). Ogląda wiedzę nie tę, która 
się zwolna tworzyć musi, a jest różna o różnych rzeczach, które 
my dziś bytami nazywamy, ale wiedzę rzeczywiście istniejącą, 
o tym, co jest istotnym bytem"17• Starogrecki myśliciel nabywa
nie autentycznej wiedzy (episteme) łączył z poznaniem intelektu
alno-intuicyjnym, mającym za swój przedmiot świat idei - na 
czele z Absolutem. Wiedza o tym świecie nie jest inicjowana 
przez zmysłowy ogląd świata, ani też nie realizuje się poprzez 
myśl dyskursywną. Teoria preegzystencji, jaką przyjmował Pla
ton, pozwoliła mu uznać istnienie wiedzy wrodzonej związanej 
z poznaniem intuicyjnym. 

Wśród idei specyficzną rolę odgrywa idea dobra, która praw
dopodobnie w Platońskiej wizji rzeczywistości stanowi odpo
wiednik Absolutu18• Funkcję noetyczną idei dobra porównał 
Platon do słońca, które swym światłem warunkuje akty ludzkie
go poznania. Rzeczpospolita wyraźnie sugeruje, że poznanie 
istnienia .�dei Dobra" oraz jej ontologicznej funkcji posiada 
charakter umysłowointuicyjnyl'. Intuicyjne widzenie idealnego 
Dobra, to jest Absolutu, posiada uwarunkowania moralne. Mia
nowicie poznanie Boga nie ogranicza się do płaszczyzny speku
latywno-teoretycznej, lecz zazębia się z aktami wartościowa
nia - przede wszystkim z miłością. 

Arystoteles (t 322 przed Chr.) początkowo akceptował noety
kę platońską, później jednak - przyjmując teorię hylemorfiz-

11 P l a t o n, Fajdros 247 d-e, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1958, s. 73. 
1s J. S o u I ł  h e, La philosophie religieuse de Platon, "Archives de Phi

losophie" 26 (196�). s. 387 - 436. 
19 Rzeczpospolita VII, 517 c, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1958, t. I, 

s. 73. 
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mu - aktywność ludzkiego intelektu (nous) powiązał genetycz
nie z domeną pomania zmysłowego. Konsekwencją tego była 
teoria empiryzmu genetycznego. Starogrecki myśliciel wyróżniał 
dwojakie poznanie umysłowe człowieka: dyskursywne - bazu
jące na percepcji zmysłowej, oraz intuicyjne. To ostatnie reali
zuje się w formie prostych sądów stwierdzających np. istnienie 
bytu, prawdy itp.20 Niektórzy autorzy dostrzegają u Arystotelesa 
poznanie ejdetyczne11• 

Klasycznym zwolęnnikiem starożytnego intuicjonizmu jest 
autor Ennead, Plotyn (t270). Choć niewątpliwie eksponował rolę 
int\,\icji na drodze do absolutnej Jedni, to jednak dostrzegał 
również przydatność poznania umysłowo-dyskursywnego. Grecki 
neoplatonik, mówiąc o poznawalności Pradobra, wyróżnił trzy 
poziomy noetyczne: spostrzeganie zmysłowe, myślenie dyskur
sywne i kontemplację intuitywnąH. Są one nie tylko ułożone 
hierarchicznie, ale i przeciwstawne sobie. Dlatego korzystanie 
z wyższego stopnia poznania uwarunkowane jest umiejętnością 
oderwania się od poznania mniej doskonałego. Dlatego kontem
platywne dojrzenie absolutnego Dobra możliwe jest tylko u tego 
człowieka, który zdolny jest do wewnętrznego wyzwolenia się 
z więzów poznania zmysłowego. Intuicyjny ogląd Jedni finali
zuje się w religijnej ekstazie, będącej ontologicznym zjednocze
niem duszy ludzkiej z praźródłem wszelkiego bytu. Plotyn 
akcentuje opozycyjność poznania dyskursywnego i intuicyjnego: 
pierwsze jest cząstk<;>we, sukcesywne i korzystające z pośrednika, 
drugie natomiast jest bezpośrednie, spontaniczne i całościowe'3• 
Intuicja jest możliwa jedynie w świecie ducha, dlatego jej przed
miotem może być właśnie absolutny byt duchowy. 

Wśród przedstawicieli wczesnego chrześcijaństwa noetyczny 
walor intuicji uwypuklił św. Augustyn (t430). Jego epistemolo
gia stanowi jednak przedmiot wielu kontrowersji: jedni mówią 

2o A r y  s t o t e l e s, Top. VIII, 3, 158 b 2 ;  D. C o m p o s t a, Intuizione 
ed essere in Aristotele, ,,Divus Thomas" 63 (1960), s. 66 - 79. 

21 A. de I v a n  k a, L'intuition chez Kant et Aristote, "Revue Neoscho
lastique de Philosophie" 33 (1931), s. 467 - 487. 

22 En. I, 6,8; V, 6,5; J. T r o u i I I a r  d, La purification p!otinienne, Pa
ris 1955, s. 6 - 8. 

23 En. IV, 4,2; V, 5,6, VI, 7,39. 
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o radykalnym intuicjonizmie, inni kwestionują w ogóle poznanie 
intuicyjne. Pierwsze stanowisko zajmują tacy augustynicy jak 
Nicolas Malebranche (t17 1 5) i Johannes Hessen, w przekonaniu 
których klasyczny augustyński argument z "prawd wiekuistych" 
jest intuicyjnym rozpoznaniem obecności najwyższej Prawdy14• 
Całkowicie odmiennie interpretują starochrześcijańskiego myśli· 
ciela: E. Przywara i _S. Geigera. Zwracając uwagę, iż bezpośred
nie poznanie prawd wiekuistych nie jest równoznaczne z bezpo
średnim oglądem Boga. Asercja istnienia Boga, jako prawdy 
najwyższej, jest oparta na zasadzie racji dostatecznej. Argument 
ideologiczny posiada więc charakter racjonalno-dyskursywny, nie 
będąc intuicyjnobezpośrednim poznaniem Boga. 

Oba stanowiska, choć zawierają element prawdy, są jedynie 
selektywnym ujęciem noetyki filozoficznej i religijnej św. Augu
styna. Jego argument z prawdy jest niewątpliwie oparty na 
myśli racjonalno·dyskursywnej, mimo to zawiera elementy intui
cji szeroko rozumianej. Punktem wyjścia filozofii Boga myśli· 
ciela z Tagasty nie jest materialny kosmos, lecz świat człowieka 
i jego wartości. Dlatego właśnie jego noetyka różni się od ary· 
stotelesowskiej teorii poznania, bazuje natomiast na teorii inte
rioryzmu16. Bóg odkrywany jest poprzez autorefleksję, kontem· 
platywny namysł, intuicyjne rozpoznanie sensu i skali wartości. 
Traktat De Trinitate zawiera charakterystyczne stwierdzenie: 
"Mamy intuicję niezmiennej prawdy, według której doskonale 
najlepiej jak to dla nas możliwe - określamy nie to, jaka jest 
dusza tego czy innego człowieka, ale jaką ona ma być według 
'wiecznych przyczyn' '027• Choć pojęcie intuicji odniesione jest 

2• N. M a l e b r a n  c h e De la recherche de la V�rit�. Paris 1962, t. I, 
s. 441 - 449; J. H e s s e n, Augustins Metaphysik der Erkenntnis, Bonn 1931 , 
s. 125 - 146. 

as S. G e i g e r, Der Intuitionsbeg"riff in der katholischen Religionsphi· 

losophie der Gegenwart, Freiburg im Br. 1926, s. 40 - 45; E. P r z y w a r  a, 
Unmittelbare Intuition? (Augustin, Pascal, Newman), "Stimmen der Zeit'' 
105 (1923), s. 121 - 131 .  

23  F. C a y r e, Initiation d la phi!osophie de saint Augustin, Parls 
1947, s. 229 p.n, 234 - 236; M. F. S c i a c c a, L'existence de Dieu, Paris 1951 ,  

s .  86 nn, 1 06 nn. 
21 De Trinitate 9,6,9 PL 42, 966. 
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bezpośrednio do problematyki antropologicznej, to trudno je 
wykluczyć z filozofii Boga. Zresztą u św. Augustyna można rów
nież mówić o intuicji teolo·gicznej, mianowicie w odniesieniu do 
życia religijno-mistycznego. Tekstem klasycznym jest opis po
bytu Augustyna z matką w Ostii, niewątpliwie potwierdzający 
mistyczne zjednoczenie z Bogiem28• 

Sw. Tomasz z Akwinu (t1274), związany z arystotelesowską 
noetyką, nie tak często podejmuje zagadnienie intuicji. w ko
mentarzu do Sentencji Piotra Lambarda rozumie szeroko pojęcie 
intuicji, widząc w niej obecność poznawanego przedmiotu w po
znającym podmiocie28• W Sumie teologicznej poznanie intuicyjne 
rozumiane w sensie ścisłym przyznał wyłącznie Bogu, gdyż tylko 
On poznaje wszystko jednym aktem, adekwatnie, całościowo 
i doskonale80• Stworzenia, poznając selektywnie i sukcesywnie, 
nie posiadają intuicyjnego oglądu. U Akwinaty można jednak 
dostrzec również szerokie rozumienie intuicji, związanej z posia
daniem intelektu (intus-legere) zdolnego do poznawczego uchwy
cenia wewnętrznej natury badanego bytu. Szczególnym rodza
jem umysłowej intuicji szeroko rozumianej jest tzw. intelekt 
pierwszych zasad (intellectus principiorum)'1• Istnieje mianowicie 
w człowieku władza umysłowo-intuicyjna, pozwalająca na rozpo
znanie istotnych elementów i relacji rzeczywistości. Są to przede 
wszystkim fundamentalne prawa bytu i myśli, na czele z zasa
dami niesprzeczności i racji dostatecznej. 

Przedstawicielem augustynizmu w średniowieczu był przede 
wszystkim św. Bonawentura (tl274). W jego noetyce filozoficz
nej i teologicznej można odnaleźć elementy intuicji, zwłaszcza 

!a Confessiones 9,10 PL 32, 774; Ch. B o y e r, La contemplation d'Ostie, 
w: Essais anciens et nouveaux sur la doctrine de saint Augustin, Milano 
1970, s. 171  - 191.  

29 I Sent. d.3, q. 4, a. 5.  
3o Quia cum intelligere Dei, quod est eius esse, aeternitate mensuretur, 

quae sine succesione existens totum tempus comprehendit, praesans intuitus 
Dei tertur in totum tempus, et in omnia quae sunt in quocumque tempo
re, sicut in subiecta sibi praesentialiter. I, q. 14, a. 9, c. Por. I, q. 14, a. 13. 

31 U!timus enim terminus, ad quem ratione inquisitio perducere debet, 
est intellectus principiorum, in quae resolvendo iudicamus. In Boeth de 
T ri n. q. 6, a. l ,  ad l. Por. I, q. 6, �. 2, ad l; E. L. M a s c a 1 1, Ten, który 
jest, Warszawa 1 958, s. 165 - 182. 
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związane z argumentem antropologiczno-aksjologicznym teodycei 
oraz fenomenem doświadczenia mistycznego32• 

Intuicjonizm zriajduje wielu sympatyków wśród przedstaWi
cieli filozofii nowożytnej. Należy do nich bezsprzecznie Descar
tes

' 
(t1650), u którego problem intuicji pojawia się w kontekście 

analiz metodologicznych i epistemologicznych. Chodzi mianowi
cie o realizację postulatu wiedzy pewnej, nie dającej się zakwe
stionować. Autor rozprawy pt. Prawidla kierowania umysłem 
pisał: "Przez intuicję rozumiem niezmienne świadectwo zmy
słów lub zwodniczy sąd źle tworzącej wyobraźni, lecz tak łatwe 
i wyraźne pojęcie umysłu czystego i uważnego, że o tym, co 
poznajemy, zgoła już wątpić nie możemy, lub, co na jedno wy
chodzi, pojęcie niewątpliwe umysłu czystego i uważnego, które 
pochodzi z samego światła rozumu"33• Wypowiedź przyznaje 
intuicji istotną funkcję noetyczną, gdyż stanowi ona wiedzę nie
powątpiewalną. Cytowana definicja poznania intuicyjnego za
wiera dwa elementy składowe: negatywny i pozytywny. Pierw
szy z nich sprowadza się do uwagi, że poznanie intuicyjne nie 
opiera się na materiale poznania zmysłowego. Tym samym więc 
wykluczona została tu jakaś pośredniość w akcie ludzkiego po
znania. Pozytywny element cytowanego opisu jest wskazaniem 
na istotne przymioty poznania intuicyjnego, do których należy 

·przede wszystkim jego "czystość" i "wyraźność". Intuicja jest 
więc poznaniem autonomicznym, związanym z określonym stop
niem oczywistości, oraz poznaniem pewnym. 

Kartezjusz, wyjaśniając pojęcie intuicji, dokonuje tego mię
dzy innymi w aspekcie psychologicznym. Wskazuje mianowicie 
na relację intuicji do innych aktów ludzkiego intelektu, co po
zwoliło mu na rozróżnienie kilku form poznania intuicyjnego. 
Przede wszystkim rozróżnił intuicję analityczną oraz intuicję 
syntetyczną. Pierwsza z nich łączy się z postulatem, aby proble-

32 S. K o w a  l c z y  k, Problem filo::ofic::nych uzasadnień istnienia Boga 

u św. Bonawentury, w: Sw. Bonawentura. Życie i Myśl. Warszawa-Nie
pokalanów 1976, s. 132 - 153; M. G o g a c z, Apofatyka jako sposób opisu 
doświadczenia mistycznego w tekstach św. Bonawentury, w: tamże, 
s. 366 � 392. 

33 K a r  t e z j u s  z, Prawidla kierowania umysłem. Tłum. L. Chmaj, 
Warszawa 1958, s. 1 2. 
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my złożone rozbić na bardziej proste, dzięki czemu te ostatnie 
staną się - ostatecznie - samooczywiste"'. W sposób intuicyjny 
poznajemy proste elementy natury, fakty jednostkowe, dane 
bezpośrednio uchwytne itp. Inną formą poznania intuicyjnego 
jest intuicja syntetyczno-globalna, za pomocą której poznajemy 
system relacji łączących świat, zwłaszcza zaś relacje bezwzględ
no-konieczne35. Ostatnia forma intuicji odgrywa węzłową rolę 
przy uzasadnianiu istnienia Boga, ponieważ "z tego, że jestem, 
wyprowadza wniosek pewny, iż Bóg istnieje"36• Łatwo stwierdzić, 
że u Kartezjusza nastąpiło poszerzenie zakresu p oznania intui
cyjnego w porównaniu z nurtem filowfii arystotelesowskiej. 

Skrajny intuicjonizm nowożytny reprezentuje N. Malebran
che (U 714), który augustyński argument z prawdy reinterpretuje 
w duchu teorii ontologizmu. Wychodzi mianowicie z pojęcia 
Boga jako bytu nieskończonego. Przygodny umysł ludzki nie 
mógł sam wytworzyć idei takiego bytu, gdyż w jego naturze 
pojawiają się właściwości obce naturze człowieka. Idea Boga 
jest więc "najpiękniejszym, najbardziej rzetelnym i pierwszym 
argumentem" za Jego realnością37• Pierwszym przedmiotem ludz-

, kiego poznania jest byt. W każdym jednak bycie stworzonym 
zawiera się ontologiczna relacja do Stwórcy, podobnie jak byt 
jednostkowy implikuje odniesienie do ogółu. Bóg jest najwyższą 
realnością. której istnienie wyczuwamy ustawicznie poprzez ideę· 
nieskończoności. Ludzkie poznanie Boga p osiada więc charakter 
intuicyjny, to jest bezpośredni i wprost, z wykluczeniem myśli 
dyskursywnej88• Fotwierdzenie swego stanowiska widzi Male
branche w teorii iluminacji św. Augustyna. 

Kontynuatorem augustyńskiego intuicjonizmu jest Błażej 
Fascal (tl 662). Choć termin "intuicja" nie pojawia się w jego 
pismach, to jednak używał pojęć bliskoznacznych: "czucie", 
. ,serce", . ,porządek serca" itp. Intuicjonizm Fascala nie był ani 
skrajny ani emocjonalny. Kwintesencją jego realistycznej noety-

J< Tamże, s. 63 - 65. 
35 Tamże, s. 66 - 67. 
3o Tamże, s. 67. Por. E. M o r a w i e c, Przedmiot a metoda w filozofii 

Kartezjusza, Warszawa 1970, s. 87 - 94. 
37 N. M a 1 e b r a n  c h e, De la recherche de la Verite, dz. cyt., t. I, s. 441. 
Ja Tamże, s. 4-12. Por. J. G e y s e r, Augustin, Milnster 1923, s. 71 - 74. 
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ki personalistycznej j est stwierdzenie: "Dwie przesady: wyklu
czyć rozum, przyjmować tylko rozum"39• Nie kwestionował me
rytorycznej wartości doktrynalnych uzasadnień filozofii Boga, 
ale wskazywał na jej psychologiczne ograniczenia. Dlatego mó
wił o potrzebie "otwarcia swojego umysłu na dowody"40• Cha
rakteryzując naturę człowieka, wyróżnił "porządek rozumu" 
i "porządek serca". Poznanie człowieka wykracza poza domenę 
słownych formuł, dlatego "wiedzieć" nie zawsze oznacza wypo
wiedzieć poprzez schematy pojęciowe. "Serce ma swoje racje, 
których rozum nie zna"41• "Boga czuje serce, nie rozum"'\ Do
wartościowanie noetycznej funkcji "serca" _nie jest równoznacz
ne z irracjonalnym emocjonalizmem, lecz oznacza jedynie uwy
puklenie personalnego wymiaru ludzkiego poznania. Pascalow
ska intuicja nie jest aktem emocjonalnym - choć stosowany był 
termin "czucie", lecz rozumnym aktem całego człowieka. Tylko 
cały człowiek, a nie wyłącznie jego sektor myślenia dyskursyw
nego, zdolny jest odkryć oraz egzystencjalnie przeżyć obecność 
Boga. Personalny akt wiary wykracza poza domenę myśli spe
kulatywno-refleksyjnej. 

Swoistą odmianę intuicjonizmu przyjmował kardynał John 
Henry Newman (tl 900). Nie był to radykalny intuicjonizm, 
gdyż istnienia Boga nie uważał on za fakt samooczywisty. Obec
ność Stwórcy staje się oczywista dopiero p_oprzez ludzką jaźń, 
której elementem integralnym jest moralna świadomość czyli 
sumienie•a. Angielski konwertyta, mówiąc o realności Boga, łą
czył harmonijnie - choć nie zawsze w sposób wyraźny - ele
ment intuicji z myślą logiczno-dyskursywną. Rozgraniczył on 
dwojaki typ poznania: abstrakcyjno-pojęciowe i realno-konkret
ne44. Ostatni typ ma miejsce w odniesieniu do poznania Boga. 

39 B. P a s c a l, Myśli nr 253, Warszawa 1952, s. 101 .  
40 Muśti nr 245, s. 99. Por. nr 242, s .  98. 
41 Muśti nr 277, s. 106. 
42 Myśli nr 278, s. 106. Por. nr  284, s. 107 - lOB; S. G e i g e r, Der In

tuitionsbegriff in der katholischen Phitosophie der Gegenwart, d::: . cyt., 
s. 61 - 66. 

43 S. G e i g e r, d:::. cyt., s. 77 - 85; E. P r z y w a r  a, Unmittetbare In-
tuition? art. cyt., s. 222 nn. 

H J. H. N e w m a n, Logika wiaru, Warszawa 1956, s. 54 - 100. 
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Nie było to dezawuowanie klasycznych argumentów za istnie
niem Absolutu, lecz ukazanie nieodzowności oparcia ich na 
wewnętrznym doświadczeniu. Chodzi o doświadczenie określane 
między innymi następująco: "instynkt rozumiemy jako zmysł 
naturalny", "intuicyjny ogląd całej prawdy objawionej", "prak
tykę i doświadczenie

"
, "wgląd umysłowy w prawdę", "wpatry

wanie się w Boga naszego sumienia"45• Człowiek to nie tylko 
istota rozumująca według określonych reguł logicznych, ale oso
ba "widząca, czująca, k_ontemplująca, działająca"48• Efektywne 
rozpoznanie obecności Boga wymaga oparcia się na doświadcze
niu etycznym, warunkowanym przez prawidłowo funkcjonujące 
sumienie. Asercja Boga nie jest więc efektem myślenia dyskur
sywno-pojęciowego, lecz personalnym "przyświadczeniem" na 
dojrz.aną prawdę. Newman sugestywnie zarysował fenomenologię 
ludzkiego sumienia. Nie było to równoznaczne z przyjęciem irra
cjonalnego intuicjonizmu, gdyż fenomen sumienia ludzkiego był 
dla angielskiego myśliciela punktem wyjścia racjonalnych uza
sadnień potrzeby Stwórcy. Ostatni wątek nie był przez niego 
obszerniej rozwijany, lecz tym niemniej wyraźnie istnieje 
w Logice wiary47• 

W historii nowożytnego intuicjonizmu szczególną rolę ode
grała fenomenologia. Edmund Husserl (tl938) przeciwstawiał się 
założeniom empiry�u, przyjmując możliwość poznania istoty 
bytu. Dokonuje się to za pośrednictwem ejdetycznego oglądu 
rzeczy, stanowiącego rodzaj intuicji - W esenschau48• Intuicja ta 
nie jest prostym aktem wizualnego widzenia, w trakcie którego 
rzeczy się "zauważa", ale nie rozpoznaje jej wewnętrznej natu
ry. Przedmiotem intuicyjnego oglądu są istoty rzeczy: nie istoty 
materialne i konkretne, lecz istoty idealne. Epoche, jaką feno
menolodzy łączą z ejdetyczną intuicją, nie jeSt równoznaczna 

45 Tamże, s. 274, 295 - 296. 

4& Ta�że, s. 99. 
47 Por. A. B o e k r a  a d, The Persona! Conąuest o f Truth According 

to J. H. Newman, Louvain 1955. 
ł8 E. H u s s e r  l, Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filo

zofii, Warszawa 1975, t. I, s. 43 nn, 123 - 124, 146; E. L e v i n a s, La theorie 
de l'intuition dans la philosophie de Husserl, Paris 1930, zwłaszcza s. 101 -
113, 143 - 153, 175 nn. 
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z pozycją idealizmu ontologicznego. Husserl wskazywał zawsze 
na intencjonalność ludzkich przeżyć, są one przeżyciem czegoś 
transcendującego ludzką świadomość. Ten realizm jest jednak 
połowiczny, gdyż kresem intuicji ejdetycznej są jedynie istoty 
idealne, niezależne od konkretno-realnych bytów. Należy przy
znać Husserłowi jedno: przełamał on antagonizm pomiędzy 
intuicją a intelektem. 

Współtwórcą fenomenologii był niemiecki aksjolog, Max 
Scheler (tl 928), który dokonał istotnej reinterpretacji koncepcji 
intuicji. Dystansował się od relatywnego idealizmu Husserla, 
przechodząc na pozycję konsekwentnego realizmu. Dlatego za 
przedmiot ejdetycznej intuicji uznał realne Dasein, a nie tylko 
idealne Sosein bytu. Ontologia i neotyka Schelera posiadają cha
rakter dychotomiczny, łącząc się z rozgraniczeniem rzeczy i war
tości jako dwu· istotnych sektorów rzeczywistości w odmienny 
sposób uchwytnych poznawczo. Rzeczy są poznawalne poprzez 
intuicję intelektualną, natomiast wartości dopiero poprzez in
tuicję wolicjonalno-emocjonalną49• Poznanie intelektualne, sepa
rując wartości od przeżyć człowieka, całkowicie zniekształca ich 
sens. Dlatego obiektywne poznanie wartości jest możliwe dla do
meny dążeniowG-uczuciowej. Dotyczy to również najwyższej 
wartości, to jest Boga. Scheler dostrzegał nieodzowność Boga po
przez analizę świata wartości, szczególnie zaś wartości religij
nych. Posiadają one profil obiektywny, dialogiczny i transcen
dentny, dlatego zasadnie wskazują na obecność absolutnego 
Sacrum50• Intuicjonizm niemieckiego fenomenologa nie był irra

cjonalny i antymetaficzny, gdyż obok świata wartości uznawał 

również drogę ontologiczno-metafizyczną ku Bogu51• Mianowicie, 

mówiąc o konieczności istnienia Boga, odwoływał się do zasady 

racji dostatecznej oraz relacji bytowo-kauzalnej stworzeń wobec 

Stwórcy. 

49 M. S c h e l e r, Der Formalismus in der Ethik und die materiale 

Wertethik, Halle 1921 ,  s. 10 - 13, 263 - 264. 
so M. S c h e 1 e r, V om Ewigen im Menschen, Bern 1954, s. 162 - 163 - 171, 

241 - 243, 255. 
s1 Tamże, s. 146 - 147, 213 - 218;  S. K o w a  l c z y  k, Bóg w myśli współ

czesnej, Wrocław 1982, s. 201 - 206. 
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Za przedstawiciela radykalnego intuicjonizmu uchodzi rów
nież Maurice Blondel ( t l949), jeden z czołowych Współtwórców 
"filozofii ducha". Nie wykluczał on, wbrew uproszczonym oce
nom, tradycyjnej filozofii Boga i zawartych w niej argumen
tów52. Jego intencją było jedynie dowartościowanie dynamizmu 
ludzkiej osoby i życia duchowego jako bazy wyjściowej teodycei. 
Pod wpływem Newmana wyróżnił dwojakie poznanie człowieka: 
pojęciowe i realne. Ostatnie z nich jest poznaniem konkretno
-intuicyjnym, unifikacyjnym, opartym na doświadczeniu i zwią
zanym z działaniem52• Kulminacją poznania realnego są akty 
wartościowania, zwłaszcza miłości. W pismach Blondela pojawiło 
się jeszcze rozróżnienie myśli noetycznej i myśli pneumatycznej54• 
Pierwsza jest poznaniem o profilu analityczno-abstrakcyjnym, 
druga natomiast jest poznaniem o charakterze konkretno-jedno
stkowym, syntetycznym i prospektywnym. W takiej interpretacji 
intuicja nie jest przeciwstawna intelektowi, lecz jest transinte
lektualna. Blondel przeciwstawiał się nadmiernej formalizacji 
i konceptualizacji ludzkiego poznania, rue był natomiast w opo
zycji względem intelektu jako takiego. Swoją epistemologię loka
lizował "pomiędzy arystotelelizmem, który umniejsza wartość 
praktyki i podporządkowuje ją myśli, a kantyzmem, który je 
rozdziela i przesadnie wynosi porządek praktyczny z uszczerb
kiem dla myśli"55• 

Czołowym reprezentantem współczesnego intuicjonizmu jest 
Henri Bergson (t l 941) .  Rozgraniczył on poznanie intelektualno
-pojęciowe oraz poznanie intuicyjno-instynktowe, preferując to 
ostatnie56• Poznanie abstrakcyjno-konceptualne traktował jako 
alienację rozumu, izolującego się sztucznie z nurtu ustawicznych 
przemian. Poznanie intuicyjne jest bardziej efektywne, gdyż jest 
to "rodzaj współczucia czy sympatii, za pomocą której przeno
simy się do wnętrza przedmiotu, aby zejść się tam z tym, co ma 

62 S. Ko w a  l c z y  k, Bóg w myśli współczesnej, s. 221 - 228. 
S3 M. B l o n d e l, Exigences ph ilosophiques du christianisme, Paris 

1 950, s. 46 nn. 
54 M. B l o n d e l, La Pensee, Paris 1954, t. II, s. 36 nn. 
55 Lettres philosophiques de 1\!aurice Blondcl, Paris 1961,  s. 10. 
56 H. B e r  g s o n, Wstęp do metafizyki, Kraków 1912, s. 35. 
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w sobie jedynego, a więc niewyrażalnego"57• Intuicja jest więc 
swoistym utożsamianiem się podmiotu z przedmiotem poznawa
nym, współczuciem, życzliwym współuczestniczeniem w jego by
towaniu. Poznanie intuicyjne nie jest przekazywalne w formu
łach słownych, nie posiada więc charakteru intersubiektywnego. 
Choć krytyka poznania intelektualno-pojęciowego - dokonana 
przez Bergsona - była przesadna, to prawdopodobnie nie był on 
rzecznikiem żywiołowego irracjonalizmu i doktrynalnego anty
intelektualizmu. Przecież filozofię określił jako "pracę myśli"58• 
Był przekonany, że poznanie umysłowe człowieka kulminuje się 
w intuicji transcendującej domenę pojęć i werbalnych formuł. 
Tak rozumianą intuicję, bazującą na doświadczeniu etycznym 
i doświadczeniu religijnym, uczynił Bergson głównym narzędziem 
poznawczym Boga. 

Sympatykiem Bergsona był Eduard Le Roy, autor pracy La 
Pensee intuitive. On również nie solidaryzował się z irracjonaliz
mem i antyintelektualizmem. Intuicję rozumiał jako formę po
znania uprzednią wobec refleksji abstrakcyjno-dyskursywnej, 
a zarazem jako akt supralogiczny i transdyskursywny5". 

Niemiecki augustynik, Johannes Hessen, jest znanym przed
stawicielem współczesnego intuicjonizmu na terenie filozofii 
chrześcijańskiej. Krytycznie oceniał racjonalizm filozofii schola
stycznej, dlatego jego przeciwwagę dostrzegał w eksponowaniu 
noetycznego waloru intuicji. Wyróżnił kilka jej form: intuicja 
intelektualna pozwala ująć poznawczo Sosein bytu, natomiast je
go Dasein i W ertsein są uchwytne dopiero przez intuicję emocjo
nalną i wolicj onalną'0• Ostatnie formy intuicji włączają w aktyw
ność poznawczą człowieka sektory woli i uczuć, co nie oznacza 

57 Tamże, s. 39. 
58 Tamże, s. 86 - 87; H. B e r  g s o n, Les deux sources de la morale et 

de la religion, Paris 1 961 ,  s. 264 - 265; R. B a r  o n, Intuition bergsonienne 

et intuition sophianique, "Les Etudes Philosophiques" 41 (1963), s. 439 - 442; 
R. I n g a r  d e n, Intuicja i intelekt u H. Bergsona. w: Z badań nad filozofią 
współczesną, Warszawa 1963, s. 100 - 1 1 9. 

59 E. Le R o y, La Pensee intuitive, Paris 1929, t. I, s. 149 nn, 1 75. 
oo J. H e s s e n, Lehrbuch der Philosophie, t. I :  Wissenschaftslehre, 

Munchen - Basel 1950, s. 242 - 248. 
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jednak solidaryzowania się z irracjonalizmem. Hessen poszukiwał 
pośredniej drogi pomiędzy przesadnym intelektualizmem schola
styki a skrajnym emocjonalizmem współczesnym61• Rolę intuicji 
preferował również w teodycei, mimo to formułował również ar
gumenty za istnieniem Boga. 

Sympatykiem intuicjonizmu jest także - dziś już kardynał 
Henri de Lubac, którego filozofia Boga jest próbą syntezy tomiz
mu, augustynizmu i niektórych nurtów współczesnej filozofii. 
Autor nie precyzuje bliżej natury intuicji, wypowiadając się na 
jej temat raczej ogólnikowo. Mimo to u podstaw wszystkich ana
liz teodycealnych H. de Lubaca znajduje się przeświadczenie 
o prymacie intuicji wobec poznania refleksyjno-dyskursywnego. 
Prekursorów takiej postawy widzi w czołowych myślicielach 
chrześcijaństwa: św. Augustynie, św. Tomaszu z Akwinu i Kar
tezjuszu'". Są oni zgodni w tym, że intuicyjne rozpoznanie obec
ności Boga wymaga postawy autorefleksji, "introwersji" i zara
zem transcendawania sfery poznania abstrakcyjno-konceptualne
go. Choć niektóre elementy intuicjonizmu de Lubaca są niejasne 
i zapewne dyskusyjne, to trudno jednak imputować mu apologię 
irracjonalizmu i subiektywizmu81• 

2. CHARAKTERYSTYKA I KLASYFIKACJA FORM INTUICJI 

Podejmując charakterystykę pojęcia intuicji, warto odwołać 
się na wstępie do znaczeń związanych z jego etymologią. Grecki 
termin epibole używany był między innymi w filozofii epikurej
skiej, oznaczając bezpośrednie i całościowe ujęcie poznawcze rze
czy. Termin łaciński intuitio pochodzi od czasownika intueor 
(in-tueor), co znaczy: wpatrywać się w, wgląd w coś64• Termin 
intuitus (in-tuitus) oznacza: wizja, wgląd w coś, zgłębienie, wzrok 

u A. N o s s o l, Cognitio Dei experimentalis. Nauka Jana Hessena o re
ligijnym poznaniu Boga, Warszawa 1974, s. 20 - 32, 141 nn. 

62 H. De L u b a c, Na drogach Bożych, Paris 1970, s. 39 nn, •7 - 70; por. 
Sw. T o m a s z z A k  w i n u, De Verit. q. 22, a. 2, ad l; św. A u g u s t y  n, 
De vera religione 39,2 PL 34, 154. 

63 Z. J. Z d y b i c k  a, dz. cyt., s. 125 - 131. 
"' S!ownik !acińsko-polski (red. M. Plezia), Warszawa 1969, t. III, 

s. 244 - 245. 



POZNANIE INTUICYJNE 193  

wewnętrzny. J uż  etymologiczny sens terminu 
"

intuicja" zdaje się 
wskazywać na dwojaki jej element: poznawczy - ogląd, wpatry
wanie się, oraz emocjonalny - podziw dla oglądanego przed
miotu85. Niemiecki termin Anschauung wyraża pokrewny sens: 
intuicja, rozważanie, kontemplacja. Angielski wyraz Insight ozna
cza również: wgląd, intuicję itp. Terminami bliskoznacznymi po
jęcia intuicji są między innymi: percepcja, poznanie, bezpośred
nia świadomość, doświadczenie, wizja, ogląd. 

Obecnie omówione zostaną niektóre, bardziej interesujące, 
opisy pojęcia intuicji. Cycero intuicję nazwał "bystrością myśli 
oglądającej samą siebie"66• Boecjusz przez intuicję rozumiał pro
ste działanie intelektu, uprzednie wobec jakichkolwiek form ana
lizy refleksyjnej87• Tomasz z Akwinu poznanie intuicyjne rezer
wował wyłącznie dla Boga, rozumiejąc je jako całościowe pozna
nie przedmiotu realizujące się poza sukcesywnością czasu (scien
tia visionis)68• Jacques Maritain intuicję rozumie jako wszelkie
go rodzaju poznanie bezpośrednie, to znaczy zarówno prereflek
syjne jak adyskursywne"9• Takim poznaniem jest w pierwszym 
rzędzie percepcja wizualna, gdzie cecha bezpośredniości realizuje 
się w sposób idealny. Maritain, jako tomista, mówi również o in
tuicji umysłowej;  nie wyklucza ona procesu abstrahowania i two
rzenia pojęć, lecz jedynie dedukcję związaną z myśleniem dy
skursywnym. 

W podobny sposób pojmuje intuicję belgijski tomista, F. Gre
goire. Przez intuicję, rozumianą w sensie ścisłym, pojmował on 
bezpośrednie poznanie istnienia konkretnego bytu, konkretnej 
wartości lub konkretnej relacji koniecznościowef0• Intuicją w sen
sie właściwym jest takie poznanie, w którym pomiędzy poznają
cym podmiotem a poznawanym przedmiotem nie ma żadnego 

ss G. P i n a r  d,  La notion analogique de l'intuition, Paris 1953, s. 6 - 7. 
66 C y c e r o, Tuscul. I ,  30, 73. 

67 B o e c j u s  z, In de interpret. 1,1 PL 64, 300. 
sa Sw. T o m a s z z A k  w i n u, I, q. 14, a. 9, c. 

f9 J. M a r  i t a i n, La philosophie bergsonienne, Paris 1948, s. 125; 
E. M o r a w i e c, Rola intuicji w przyjmowaniu założeń w metafi:::yte ogól
nej u J. Maritaina, Warszawa 1974, s. 14 - 21.  

7o F. G r  e g o i r e, Notes sur !es termes "intuition" et "experience", 

"Revue Philosophique de Louvain" 44 (1946), s. 41 1 ;  por. tamże, s. 401 - 410. 

13 - Drogi ku Bogu 
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pośrednika: medium quod (pośrednika jako pośrednika), medium 
quo (pośrednika nie poznawanego wprost), logicznego rozumowa
nia itp. W taki intuicyjny sposób poznajemy przede wszystkim 
istnienie konkretnego bytu: materialnego lub duchowego. Osta
tni wypadek zachodzi przy stwierdzeniu istnienia myślącego 
podmiotu: własnego "ja" czy "ty" drugiego człowieka. W sposób 
intuicyjny, to jest bezpośredni, poznajemy również konkretne 
wartości: etyczne, estetyczne czy religijne. Intuicyjnie rozpozna
jemy również konkretne relacje, są to zwłaszcza fundamentalne 
prawa bytu. 

T. M. Penido, mając na uwadze intuicję rozumianą w sensie 
ścisłym, odnosi ją do problemu poznawalności Boga. Dlatego in
tuicyjne poznanie Absolutu określa jako "ujęcie Boga dokonane 
bez udziału wnioskowania, bez wszelkiego pośrednictwa, bez po
mocy abstrakcji, innymi słowy ujęcie wprost, ujęcie bezpośred
nie, konkretne"71• Warto zaznaczyć, że tego rodzaju intuicyjne po
znanie Boga jest przyjmowane wyłącznie przez zwolenników in
tuicjonizmu skrajnego. 

Tomiści, charakteryzując intuicję, widzieli w niej głównie 
określony sposób ludzkiego poznania - zwykle związany z bez
pośrednią percepcją przedmiotu. Zwolennicy współczesnego intu
icjonizmu, mówiąc o intuicji, mają zwykle na uwadze określony 
typ poznania. Dlatego M. Scheler klasyczną formę intuicji widzi 
w intuicji emocjonalnej, zdolnej do rozpoznania świata wartości. 
H. Bergson intuicję rozumiał jako poznanie spontaniczno-instynk
towe, "współ-czucie" jedynie zdolne do odczytania dynamicznej 
rzeczywistości. W pokrewny sposób opisuje intuicję Ed. Le Roy, 
widząc w niej poznanie: osiągane przez świadomość, proste i za
razem nieskończone, syntetyczne i bezpośrednie, niedyskursyw
ne i obywające się bez symboliki, uprzednie wobec analizy, prze
kraczające refleksję abstrakcyjną, inspirujące myśl dyskursywną 
a nie będące jej rezultatem, heurystyczne i prospektywne72• 

Referowane wyżej opisy poznania intuicyjnego wykraczają 
zwykle poza sferę psychologiczną i metodologiczną, wykraczając 
na teren metafizyki: epistemologii i ontologii. Odmienność zaple-

n M. T. P e n i d o, O "naturalnej intuicji Boga", art. cyt., s. 39. 
72 E. Le R o y, La Pens.Ze intuitive, d:;, cyt., t. I, s. 148 - 149. 
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cza systemowego tłumaczy w istotnej mierze różnorodność kon
cepcji intuicji, jaka dzieli wielu współczesnych intuicjonistów od 
nurtu tomistycznego. Fakt ten nie wyklucza jednak istnienia 
zbieżnych elementó;v w opisie intuicji. Jest nią mianowicie 
wszelkie poznanie, które jest: 

spontaniczne i szybkie - co nie wyklucza jednak uprzedniego 
kontemplowania przedmiotu; 

bezpośrednie - obywające się bez pośredników ontologicz
nych (wymagających odwołania się do zasady przyczynowości) 
i psychologicznych (rozumowań) ; 

całościowe - przynajmniej w sposób relatywny czy aspek- • 

towy; ' 

personalne - dlatego angażujące niejednokrotnie domenę 
woli, uczuć itp.; 

inspiratywne - dlatego często łączy się z aktami wartościo
wania, inicjuje działanie, ukierunkowuje człowieka itp. 

Dotychczasowa charakterystyka intuicji posiadała charakter 
ogólny; dlatego należy ją dopełnić opisem metody intuicyjnej 

w odniesieniu do domeny filozofii Boga. W tym zakresie pisma 
czołowych przedstawicieli intuicjonizmu, tak dawnego jak współ
czesnego, pozwalają stwierdzić następujące cechy charakterysty
czne: negacja argumentów kosmologicznych za istnieniem Boga 

albo pomniejszanie ich roli, dojrzenie Boga w strukturze ludzkiej 
osoby i związanym z nią świecie wartości, egzystencjalne ujmo

wanie aktu wiary, akcentowanie transcendencji i niewyrażalności 

Boga, wskazywanie na etyczne uwarunkowania teizmu78• Oczy
wiście nie jest to rejestr wyczerpujący, ani też nie realizuje się 

w identyczny sposób u poszczególnych autorów. 

Wspólnym rysem znacznej części zwolenników intuicjonizmu 

jest deprecjonowanie noetycznej roli spekulatywnych argumen

tów za istnieniem Boga, zwłaszcza zaś odwołujących się do świa

ta zewnętrznego. Formą skrajną takiej postawy jest fideizm: cza

sem głoszony jawnie, innym razem wypowiadany pośrednio. Po-

'1'3 P. O r t  e g a t, Intuition et religion. Le probleme existentialiste, 

Louvain - Paris 1947, s. 46 - 86; W. G r  a n a t, Religijne wartości metody 
intuicji w poznawaniu istnienia Boga, ,,Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 

3 (1956), z. l ,  s. 5 - 27. 
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stawę fideizmu sygnalizuje między innymi: wrogość wobec spe
kulatywnych uzasadnień istnienia Boga, rezygnacja z zasady 
przyczynowości, oraz sceptycyzm wobec filozoficznego teizmu74• 
Element fideizmu pojawia się u przedstawicieli współczesnego 
egzystencjalizmu: Kierkegaarda i Marcela, oraz u Bergsona. Zgo
dni są oni w tym, że wszelkie argumenty spekulatywne dotyczą 
wyłącznie sfery pojęciowej a nie konkretnego istnienia. Realność 
istnienia Boga można przeżyć, ale nie sposób dowodzić tego. Real
no-konkretne istnienie może stanowić punkt wyjścia rozumowa
nia, nigdy zaś punkt dojścia. U Marcela i Bergsona uwidoczniła 
się również niechęć wobec idei przyczynowości i pryncypium 
przyczynowości, G. Marcel motywuje to faktem, iż kategoria 
przyczyny wywodzi się genetycznie ze świata profanum, dlatego 
jest niewłaściwa dla charakteryzowania ontologicznej funkcji 
Boga. H. Bergson prawo przyczynowości interpretuje jako sche
matyzację i konceptualizację rzeczywistości, która stanowi ciągły 
proces przemian. Skrajnie dynamiczna i procesualna koncepcja 
bytu uniemożliwia formułowanie uniwersaln:ych i koniecznych 
praw bytu, w tym także prawa przyczynowości. 

Fideizm pojawia się u niektórych jedynie przedst.awicieli in
tuicjonizmu. Większość reprezentantów tego nurtu nie wyklucza 
globalnie potrzeby doktrynalnej motywacji teizmu, czego po
twierdzeniem jest intuicjonizm starożytny, średniowieczny i no
wożytny. W starożytności Plotyn wielokrotnie stwierdzał, że 
Jednia jest "źródłem bez żadnego początku", "korzeniem" rze
czywistości, "ziarnem" - od którego wszystko pochodzi76• Tego 
rodzaju metaforyczne wyrażenia ujmują funkcję bóstwa w kate
goriach ontologiczno-sprawczych, tym samym więc pojawia się 
już w formie embrionalnej filozoficzna motywacja istnienia Boga. 

Chrześcijański platonik, św. Augustyn, w swej noetyce metodę 
intuicji połączył z argumentem ideologi�nym za istnieniem Bo
ga. W swym komentarzu do Księgi Rodzaju zauważa, że ludzki 
umysł najpierw bada rzeczy uchwytne poprzez zmysłowy ogląd, 
a następnie pyta o ich przyczynę78• Biskup Hippony, świadomie 

74 S. K o w a l c z y  k, Odkrywanie Boga. Centralne problemy filozofii 
Boga, Sandomierz 1981 ,  s. 72 - 76. 

7' P l o t y  n, En III, 8, 10; IV, 6, 6. 
78 S w. A u g u s t y  n, De Genesi ad litteram 4, 32, 49 PL 34, 316 - 317. 
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odwołując się d o  zasady racji dostatecznej, tym samym dostrze
gał potrzebę oraz sens teologii naturalnej. Również u św. Bo
nawentury, czołowego przedstawiciela średniowiecznego augu
stynizmu, pojawia się filozoficzna motywacja istnienia Boga. Mia
nowicie sformułował on trzy istotne argumenty: kosmologiczny, 
antropologiczny i ontologiczny77• 

Nowożytny intuicjonizn1 również najczęściej akceptował po
trzebę filozofii Boga. M. Blondel wiarę pojmował jako rationa
bile obsequium, znajdujące potwierdzenie tak w strukturze kos
mosu jak ludzkiej osobowości'8• M. Scheler, stojąc na pozycjach 
fenomenologii i związanego z nią umiarkowanego agnostycyzmu, 
opowiadał się za probabilistyczną metafizyką bytu absolutnego. 
Fakt ten tłumaczy jego wahania w ocenie waloru pryncypium 
przyczynowości: raz widział w nim tezę wysoce prawdopodobną, 
innym razem mówił o pewności79• Ostatecznie uznał relatywną 
wartość klasycznej filozofii Boga80• J. Hessen, inny współtwórca 
współczesnego intuicjonizmu, także omawiał filozoficzną motywa
cję za realnością Boga. Uznawał również zasadę przyczynowości 
sprawczej, choć pod wpływem I. Kanta widział w niej jedynie 
postulat ludzkiego rozumu. Karl Adam, głośny swego czasu in
tuicjonista współczesny, zdecydowanie uznawał nieodzowność 
kategorii przyczynowości w filozofii Boga81• 

Dotychczasowy syntetyczny przegląd dezawuuje tezę, że intu
icjonizm łączy się organicznie z fideizmem. Taki alians, jak wi
dzieliśmy, ma miejsce jedynie u stosunkowo nielicznych myśli
cieli. Większość zwolenników intuicjonizmu postuluje jedynie 
zmianę profilu filozofii Boga, zwłaszcza zaś oparcie jej w więk
szym stopniu na osobie ludzkiej. Antropologiczny charakter filo
zoficznej teologii widoczny jest między innymi u św. Augustyna 
i św. Bonawentury, którzy nawiązując do Biblii rozgraniczali 
swiat materialny jako "ślad Boży" (vestigium Dei) i świat czło-

rr Por. T. C. N i e z g o d a, Poznanie i jego drogi do Boga według 

św. Bonawentury, w: św. Bonawentura, d::. cyt., s. 120 - 12.3. 
78 M. B l o n d e l, Exigences philosophiques, dz. cyt., s. 14 nn, 46 - 47. 
79 M. S c h e l e r, V om Ewigen i?Jt Menschen, s. 213 - 273. 
8o Tamże, s. 29, 204, 268, 273. 
81 K. A d a m, GZaube und GZaubenswissenschaft im KathoZizismus, 

Rottenburg 1 923, s. 1 15. 
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wieka jako "obraz Boży" (imago Dei). Dlatego obaj zogniskowa
li uwa& ę na argumencie z prawdy, widząc w nim wiodący ele
ment filozoficznej motywacji teizmu. Podobna jest postawa kar
dynała J. H. Newmana, który w doświadczeniu moralnym su
mienia odkrył najpewniejszą drogę ku Bogu. Argumenty antro
pologiczne za istnieniem Boga odgrywają istotną rolę w myśli 
M. Blondela, są to mianowicie argumenty: z prawdy, ze szczę
ścia, z idei bytu nieskończonego. 

Innym rysem filozofii Boga wielu intuicjonistów jest jej pro
fil aksjologiczny, co stanowi naturalne dopełnienie jej wymiaru 
antropologicznego. Teizm aksjologiczny występuje w różnych 
formach: W. James odwołuje się do szeroko rozumianej użytecz
ności życia religijnego w skali indywidualnej i społecznej, 
H. Bergson nieodzowny fundament teizmu widzi w doświadcze
niu etycznym i doświadczeniu religijnym, wreszcie R. Otto, 
M. Scheler i J. Hessen odwołują się przede wszystkim do feno
menologicznej analizy Sacrum��t. Pomiędzy poszczególnymi auto
rami zachodzą znaczne różnice w interpretacji aksjologicznej 
noetyki: Otto opowiada się za skrajnym emocjonalizmem, Sche
ler wiodącą rolę przyznaje intuicji emocjonalnej, ale ujmowanej 
w sposób różny od żywiołowego irracjonalizmu, Hessen łączy róż
ne typy intuicji w tzw. intuicji totalitarnej. Wspólną bazą wielu 
intuicjonistów jest przekonanie, że gradualizm wartości adekwat
ne wyjaśnienie znajduje dopiero w Bogu. Reprezentatywny 
w tym względzie jest Scheler, który pisał: "Wszystkie wartości 
są 'oparte' na wartości nieskończonego osobowego Ducha i zwią
zanego z Nim 'świata wartości' "88• 

Kolejnym rysem filozofii intuicjonistycznej jest personali
styczne pojmowanie aktu wiary, z czym u niektórych zwolenni
ków tego nurtu łączył się woluntaryzm i emocjonalizm. Wielu 
intuicjonistów przestrzega przed niebezpieczeństwem nadmiernej 
intelektualizacji w określaniu relacji człowieka do Boga. Rozum 
spekulatywno-teoretyczny ("formalny

"
) nie jest zdolny do ujęcia 

s2 S. K o w a l c z y  k, Podstawy światopog!ądu chrześcijańskiego, War
szawa 1979, s. 288 - 294. 

83 M. S c h e l e r, Der Formalismus in der Ethik und die materiale 

Wertethik, dz. cyt., s. 94. 
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Boga żywego, Boga-osoby. Traktowanie Absolutu wyłącznie 
w kategoriach ontologicznych ("Akt Czysty, "Byt Konieczny", 
"Pi�rwsza Przyczyna") prowadzi do pomniejszenia czy nawet 
zagubienia transcendencji Boga, Jego wymiaru osobowej sakral
ności. Następuje wówczas podświadoma depersonalizacja bóstwa 
i jego deinterioryzacja. Bóg schodzi do roli eksplikacji świata, 
zatracając własną tożsamość bytową, aksjologiczną i sakralną. 
W dalszej konsekwencji pojawia się niebezpieczeństwo instru
mentalizacji bóstwa. Aby uniknąć tego niebezpieczeństwa, zwo
lennicy intuicjonizmu postulują uwzględnianie pozaintelektual
nych elementów bytu ludzkiego decydujących o asercji Boga. 
Dlatego Fascal uwypuklił rolę "logiki serca", Newman mówił 
o personalnym "przyświadczeniu", a John E. Smith o "rozumie 
konkretnym".  M. Scheler i H. Bergson idą nawet dalej, przyzna
jąc domenie woli i przeżyć emocjonalnych funkcją kognitywną. 
Dotyczy to zwłaszcza Boga, którego adekwatne poznanie jest 
niemożliwe z wyłączeniem aktów wartościowania oraz miłości. 

Pełna charakterystyka poznania intuicyjnego wymaga wyróż
nienia wielości jego form, to znaczy podania prób klasyfikacji 
takiego poznania. Istnieje wiele klasyfikacji form intuicji, doko
nywanych z uwzględnieniem różnorodnych kryteriów: metodo
logicznych, epistemologicznych, ontologicznych, psychologicz
nych, · przedmiotowych, historycznych itp. Niejednokrotnie pro
ponowane typologie intuicyjnego poznania posiadają charakter 
interdyscyplinarny, odwołując się jawnie lub domyślnie do kilku 
kryteriów. 

E. Gablot, uwzględniając kryteria psychologiczne władz po
znawczych człowieka, wyróżnił intuicję empiryczną i intelek
tualną81. Pierwsza z nich występuje w dwu odmianach: doświad
czenia wewnętrznego i doświadczenia zewnętrznego. Intuicja 
intlektualna była przyjmowana między innymi przez Platona 
i Malebrancha. Powyższa skrótowa typologia intuicji posiada 
charakter psychologiczny i zarazem epistemologiczny. 

Interesujące i nowatorskie rozróżnienie formy intuicji podał 
Johannes Hessen, który uwzględniał kryteria zarówno psycholo
giczne jak ontologiczne. Przede wszystkim wyróżnił intuicję 

a• E. G o b l o t, De Z'intuition, art. cyt., s. 337 nn. 
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materialną i formalną. Ta ostatnia dotyczy podstawowych zasad 
bytu i myśli, zwanych w filozofii scholastycznej prima principia. 

Ten rodzaj intuicji był preferowany w filozofii arystotelesowsko

-tomistycznej .  Hessen osobiście większą uwagę zwracał na intui
cję materialną, wyróżniając jej następujące typy: intuicja racjo

nalna, wolicjonalna, emocjonalna, oraz religijna czyli totalitar
na''. Typologia ta posiada charakter triadyczny, uwzględniając 
trzy sfery rzeczywistości (istota, istnienie, wartość) oraz troistość 

psychicznych władz człowieka (intelekt, wola, uczucia). Intuicja 
intelektualna związana jest z władzą intelektu i dotyczy istoty 
bytu, intuicja wolicjonalna realizuje się poprzez wolę i ma za 

przedmiot realne istnienie bytu, intuicja emocjonalna aktualizo
wana przez sferę uczuć umożliwia rozpoznanie wartości. Wresz
cie intuicja religijna posiada charakter totalitarny, obejmując 
poprzednie formy intuicji i angażując całą osobowość człowieka. 

Myśliciele inspiracji tomistycznej,  wyróżniając wielość od
mian poznania intuicyjnego, uwzględniają głównie kryteria 
epistemologiczne i metodologiczne. Interesują się mianow1c1e 
rolą intuicji, jaką odgrywa w procesie uzyskiwania niepowątpie
walnej władzy i formowania się nauki. J. Maritc:tin, mając na 
uwadze stopień bezpośredniości poznania intuicyjnego, wyróżnił 
kilka jego form. Jedne z nich to intuicja w sensie właściwym, 
inne jedynie w sensie szerokim i mniej właściwym można na
zwać intuicją86• Francuski autor, idąc za św. Tomaszem z Akwi
nu, intuicję w sensie najbardziej właściwym, przyznał jedynie 

Bogu, aniołom (fakt samopoznania) oraz zbawionym w niebie. 
Intuicją w sensie właściwym jest także zmysłowa percepcja 
konkretnych rzeczy oraz poznanie istnienia własnego "ja". 

Intuicją w sensie szerszym jest intelektualne poznanie bytów 

materialnych: realizuje się ono za pośrednictwem pojęć (species 
expressa) i ogólnych idei, ale bez odwołania się do dedukcji. 

W ten sposób rozpoznajemy naturę bytów materialnych. Wstęp

nym elementem tak rozumianej intuicji jest umysłowy proces 

85 J. H e s s e n, Lehrbuch der Phzlosophie, d:: cyt., t. I, s. 243 - 250; 
A. N o s s o l, dz. cyt., s. 1 9  - 22. 

"'' J. M a r  i t a i n, La philosophie bergsonienne, dz. cyt,, s. 127 - 129; 
E. M o r a w i e c, Rola intuicji ... , dz. cyt., s. 1 9. 
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abstrahowania, dlatego Maritain mówił o "intuicji abstrakcyj
nej"87. Choć w powyższym schemacie brak jest formalnego wy
odrębnienia tzw. intuicji pierwszych zasad, to wiadomo , że 
Maritain uznaje i obszernie omawia taką formę poznania intui
cyjnego88. 

Inny tomista, F. Gregoire, nie podał formalnej klasyfikacji 
odmian intuicji. Wyróżnił on jednak intuicję w sensie właściwym 
i mniej właściwym89. Pierwsza z nich była już uprzednio omó
wiona. Do intuicji ujmowanej w Sensie szerokim zaliczył nastę
pujące formy ludzkiego poznania: l. poznanie stanów duchowych 
drugiego człowieka, np. poprzez analizę jego języka, pisma, 
gestów itp . ;  2. bezpośrednie (bez użycie rozumowań) poznanie 
relacji uniwersalnych i koniecznych, np. pierwszych zasad w ro
zumieniu scholastycznym, W e senscha u fenomenologów i samo
oczywistość idei Boga w interpretacji zwolenników ontologicz
rego argumentu; 3. wiedza ogólna, poznanie momentalne, intui
cja inicjalna poznania intelektualnego itp. Gregoire sądzi, że 
w ostatnim wypadku lepiej zrezygnować z terminu "intuicja", 
używając nazw bliskoznacznych: bezpośrednia inferencja, wiedza 
spontaniczna czyli bezpośrednia, ogląd, instynkt umysłowy itp. 

Pełniejszą klasyfikację form poznania intuicyjnego proponuje 
inny tomista, M. de Munnynck, wyróżniając aż siedem jego 
typów. Są to: intuicja poznawcza, wyobrażeniowa, infraracjo
nalna, fundamentalnie intelektualna, postracjonalna, supraracjo
nalna i mistyczna90. Intuicja poznawcza obejmuje w pierwszym 
rzędzie percepcję zmysłową człowieka. Intuicja wyobrażeniowa 
typowa jest dla świata artystów, u których często ma miejsce 
przerost wyobrażni nad myśleniem racjonalnym. Intuicja infra
racjonalna ma miejsce w odniesieniu do wartości utylitarnych, 
moralnych, estetycznych itd. Intuicja fundamentalna ma za 

B7 Czasem Maritain używał również nazwy "wizualizacja ejdetyczna". 
Por. Sept lec;ons sur l'etre et les premiers principes de !a raisan specula
tive, Paris 1934, s. 66. 

88 J. M a r  i t a i n, Sept !ec;ons sur !'etre, s. 1 03 - 126; E. M o r a w i e c, 
Rola intuicji ... , dz. cyt., s. 1 13  - 200. 

89 F. G r  e g o i r e, Notes sur les termes, art. cyt., s. 401 - 409. 
90 M. de M u n n y n c k, Notes on Intuition, "Thomist" l ( 1 939), 

s. 143 - 166. 
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przedmiot byt i zespół fundamentalnych praw logiczno-ontycz
nych (m.in. tożsamości i niesprzeczności). Postracjonalna intuicja 
jest wynikiem długotrwałej niejednokrotnie refleksji np. nad 
problemem istnienia Boga, w wyniku czego ktoś uzyskuje pew
ność wewnętrznointuicyjną w tym względzie i uważa za zbędne 
spekulatywne argumenty. Referbwany autor do tego typu intui
cji zaliczył aksjologiczną drogę M. Schelera ku Bogu. Intuicja 
supraracjonalna jest końcowym etapem filozoficznego poznania 
Boga, w trakcie którego dostrzega się Jego transcendencję wobec 
ludzkich pojęć i schematów. Tego rodzaju intuicja może łączyć 
się z pozornymi antynomiami w opisie natury Bożej. Wreszcie 
intuicja mistyczna związana jest ze złożoną tajemniczą sferą 
przeżyć religijno-mistycznych. 

Do filozofii klasycznej nawiązuje H. P. Owen, wyróżniając 
dwie istotne formy umysłowego poznania człowieka: intuicyjne 
i dyskursywne91• Do pierwszego z nich zaliczył poznanie rzeczy 
świata materialnego, poznanie samego siebie i poznanie innych 
osób. Percepcja bytów materialnych dokonuje się poprzez intui
cyjne łączenie fragmentarycznych wrażeń w określone całości 
ontologiczne. Intuicyjnie poznajemy siebie jako byt osobowy, 
mimo to natura ludzka dalej pozostaje do pewnego stopnia nie
znana. Również intuicyjne poznanie innJch ludzi nie jest ade
kwatne. 

Zagadnienie typów intuicji podejmował również E. Le Roy, 
który uwzględniając kryterium epistemologiczne wyróżnił intui
cję zmysłową oraz intuicję intelektualną92• Pierwsza z nich ma 
za przedmiot konkretne rzeczy lub ich właściwości materialne. 
Intuicja intelektualna dotyczy głównie relacji, między innymi 
ontycznych. Istnieją również formy pośrednie wobec wymienio
nych dwu typów intuicji. W aspekcie metodologiczno-pragma
tycznym francuski intuicjonista wyróżnił intuicję inicjalno-pro
fetyczną oraz intuicję dialektyczno-syntetyczną. 

Szereg autorów, prezentując klasyfikację poznania intuicyjne
go, uwzględnia kryteria historyczne. Ich typologie posiadają 

91 P. H. O w e n, T he Christian Knowledge of G od, London 1969, 
s. 1 25 - 1 29. 

92 E. Le R o y, La Pensee intuitive, dz. cyt., t. I, s. 149, 1 68. 
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więc charakter encyklopedyczno-systematyzujący. A. Lalande 
mówi o następujących nie tyle formach intuicji, co raczej spo
sobach jej rozumienia: l. poznanie prawdy oczywistej przy po
mocy jakichkolwiek środków - łącznie ·z rozumowaniem (Kar
tezjusz, Locke, Leibniz); 2. bezpośrednie poznanie jednostkowego 
bytu; 3. każde poznanie szybkie i bezpojęciowe; 4. poznanie 
swoiste, np. instynkt, zmysł artystyczny; 5. pewność sądu08• 
Lalande osobiście rozumie intuicję jako poznanie bezpośrednie, 
w innych wypadkach proponuje używanie takich terminów jak: 
oczywistość, zdrowy rozsądek itp. 

Autor innego słownika filozoficznego, P. Foulquie, wyróżnił 
trzy formy intuicji: empiryczną, racjonalną i metafizyczną'\ 
Intuicja empiryczna ma za przedmiot byty materialne uchwytne 
przy pomocy poznania zmysłowego. Intuicja racjonalna to po
znawcze ujęcie relacji pomiędzy bytami: ich podobieństwa lub 
różnic, sukcesywności, przyczynowości itp. Wreszcie intuicja 
metafizyczna, występująca w wielu nurtach filozoficznych, po
siada różne przedmioty: istnienie bytu, jego istotę, ludzkie "j a", 
Boga, wartości. Czasem intuicją nazywa się bezpośrednie uświa
domienie sobie jakiejś prawdy będące rezultatem dłuższej pod
świadomej refleksji, np. postawienie diagnozy przez lekarza. 
Niekiedy intuicja posiada charakter retrospektywny, stanowiąc 
syntetyczne uogólnienie przeprowadzonych poprzednio analiz. 

Wybitnie historyczny profil posiada klasyfikacja form intui
cji, którą proponuje G. Laros'5• Wyróżnił on następujące jej 
koncepcje: l. intuicja jako ogląd fundamentalnych praw rzeczy
wistości - w rozumieniu Arystotelesa, filozofii scholastycznej, 
Kanta, Leibniza ; 2. intuicja jako bezpośredni akonceptualny 
ogląd relacji, istot, realności, życia itp. - charakterystyczna dla 
Platona, św. Augustyna, św. Bonawentury, Kartezjusza, Male
brancha, Bergsona, Husserla, Fichtego i woluntarystów; 3. intui
cja związana z panteizującą mistyką - typową dla Plotyna 

93 A. L a l a n d e, Vocabulaire techniąue et critiąue de la philosophie, 
Paris 1960, s. 543 - 573. 

9� P. F o u l q u i e, Dictionnaire de la langue philosophique, Paris 1962, 
s. 381 - 382. 

95 S. G e i g e r, Der Intuitionsbegriff, dz. cyt., s. 63 - 64. 
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i Spinozy. Ostatnia koncepcja implikowała opozycję pomiędzy 
intuicją .a myślą dyskursywną. 

Pokrewny charakter historyczno-selektywny posiada typolo
gia form intuicji, jaką podaje E. Winance••. Wymienił on nastę
pujące jej istotne typy: Kartezjusz intuicję rozumie jako jasne 
i wyraźne poznanie intelektualne, Kant widział w niej aprio
ryczne formy poznania, Husserl miał na myśli ejdetyczne po
znanie rzeczy, tomiści natomiast intuicję int�rpretowali jako 
bezpośrednie poznanie danych egzystencjalnych. Kryterium 
religijne widoczne jest w tej klasyfikacji, jaką przyjął G. Wei
geJ97. Wyróżnił on mianowicie trzy formy intuicji: intuicja do
świadczenia mistycznego, intuicja intelektualno-nieekstatyczna 
i intuicja woluntarystyczno-nieekstatyczna. 

Referowane dotąd typologie form intuicji, mimo dyskusyjno
ści wielu ich elementów, doskonale uwidoczniają bogactwo oraz 
złożoność tego typu ludzkiego poznania. Trudno pokusić się 
o jedną globalną klasyfikację, ponieważ różnorodne kryteria sto
sowane przez autorów uniemożliwiają takie przedsięwzięcie. 
Różnorodność interpretacji poznania intuicyjnego płynie zresztą 
z odmienności założeń systemowych: epistemologicznych, ontolo
gicznych, aksjologicznych itp. 

W zakończeniu warto wprowadzić czynnik porządkujący 
w nagromadzony materiał. Otóż poszczególne typy intuicji róż
nicują się ze względu na stosowane świadomie lub podświadomie 
kryteria: omawianego przedmiotu, metody, podmiotu - osoby 
ludzkiej,  podejmowanych celów, założeń gnozeologicznych lub 
ontologicznych. W aspekcie metodologicznym należy przede 
wszystkim rozróżnić dwojaką intuicję: przednaukcwą i naukową. 
Intuicja przednaukowa jest związana ze zdrowym rozsądkiem. 
jakim dysponuje każdy n ormalny człowiek. W tym znaczeniu 
mówimy o intuicji dziecka, intuicji kobiecej, intuicji ludów ży
jących na niskim poziomie cywilizacji itp. Intuicja naukowa 
różnicuje się w zależności od przedmiotu, metod i celów okre-

ns E. W i n a n c e, Axiomatique et intuition, "Revue Thomiste" 72 (1964), 
s. 387 - 401. 

!fi G. W e i g e l, A. M a d d e n, Re!igion and the Knowledge of God, 
Prentice-Hall 1961, s. 13 nn. 
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ślonej dyscypliny naukowej. Dlatego mówi się o intuicji mate
matyka, fizyka, astronoma, lekarza, filozofa, psychologa itd. 
Szczególną domeną intuicji jest bogaty świat wartości, gdzie 
uznaje się intuicję poety czy pisarza, artysty, muzyka, rzeźbia
rza, rzemieślnika. 

Uwzględniając kryteriwn epistemologiczne, można mówić 
o intuicji empiryczno-sensytywnej i racjonalno-intelektualnej.  
Pokrewny charakter posiada kryterium psychologiczne, w opar
ciu o które różnicujemy formy intuicji poprzez odniesienie ich 
do poszczególnych władz człowieka: intelektu, woli, przeżyć 
emocjonalnych, działania. Z tego właśnie tytułu mówi się o in
tuicji intelektualnej, wolicjonalnej, emocjonalnej, instynktowej, 
pragmatycznej. Historia ludzkiej myśli świadczy, źe klasyfikując 
odmiany poznania intuicyjnego· uwzględniano kryteria ontolo
giczne. One właśnie były powodem, że wyróżniano intuicję 
istoty, realnego istnienia, wartości, osoby ludzkiej,  Boga. Feno
menologiczna intuicja ejdetyczna dotyczy sfery treściowej bytu. 
Sądy egzystencjalne, w rozumieniu tomistycznym, to domena 
intuicji egzystencjalnej . Wiele nurtów filozoficznych, między 
innymi arystotelizm, tomizm i kartezjanizm, uznaje intuicję oso
bowego "ja" ludzkiego. Schelerowska intuicja emocjonalna zwią
zana jest ze sferą wartości, w tym także wartości religijno-sa
kralnych. Platon, Plotyn, Kartezjusz, Malebranche i w pewnej 
mierze Fascal przyjmują intuicję Boga, choć każdy z tych my
ślicieli rozwnie ją częściowo odmiennie. 

Niejednokrotnie typologia form intuicji wynika z kryterium 
celów, jakie przyświecają określonym zabiegom poznawczym. 
Takie kryterium pozwal'a wyróżnić intuicję analityczną i synte
tyczną, inicjalną i finalną, prospektywną i retrospektywną. Na 
płaszczyźnie historycznej można wreszcie mówić o intuicji pla
tońskiej ,  neoplatońskiej, augustyńskiej ,  kartezjańskiej, bergso
nowskiej , fenomenologicznej, blondelowskiej czy schelerowskiej .  

3 .  NOETYCZNY WALOR INTUICJI 

Podejmując próbę oceny poznania intuicyjnego na terenie 
filozofii, należy dostrzec zarówno jego wartości pozytywne jak 
ograniczenia i niebezpieczeństwa. Zacznijmy od tych ostatnich. 
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Mankamenty filozoficznego intuicjonizmu, zwłaszcza skrajnego, 
są wielorakie: epistemologiczne, ontologiczne, teodycealne, a na
wet teologiczne08• 

U niektórych intuicjonistów, między innymi u H. Bergsona, 
pojawił się epistemologiczny błąd nominalizmu. Jego krytyka 
poznawczo-naukowego waloru pojęć była radykalna i jedno
stronna. Twierdził, że pojęcia są jedynie umysłowymi obrazami 
dostosowanymi do potrzeb życia praktycznego i powiązanymi 
asocjacyjnie z wyrazami. U podstaw nominalizmu kryje się 
kilka założeń: separowanie konkretnego istnienia od zespołu cech 
treściowych wspólnych gatunkowi, skrajnie dynamiczno-proce
sualna koncepcja bytu, często fenomenizm. Gloryfikowanie egzy
stencji a deprecjonowanie istoty, typowe dla niektórych nomi
nalistów, pozbawia właściwie istnienie jego sensu. Dynamiczne 
ujmowanie świata, o ile nie przekształca się w asubstancjalną 
wizję rzeczywistości, nie musi kwestionować istnienia cech 
rodzajowo-gatunkowych. Intuicjoniści, akcentując jednostkową 
specyfikę bytów, nie powinni podważać ich cech wspólnych dla 
określonych klas rzeczy. Nominalizm traktowany na serio jest 
destruktywny dla nauk przyrodniczych i dla filozofii. Nie ma 
przejścia bezpośredniego od konkretu do konkretu, bez pośred
nictwa uniwersalnych pojęć. Ostrożność badawcza wobec języka 
nie musi pociągać za sobą globalnego podważania jego poznaw
czej funkcji. Nie do przyjęcia są wszelkie skrajne rozwiązania 
w tej mierze: tak panlogizm jak panaktualizm. 

Przesadny intuicjonizm, zawężając naukotwórcze poznanie 
ludzkie wyłącznie lub głównie do intuicji, upraszcza wielopłasz
czyznowość i wieloaspektowość poznawczej aktywności człowie
ka. Jego noetyka obejmuje poznanie zmysłowe i umysłowe, 
intuicyjne i dyskursywne. Eksponowanie jednej formy poznania 
nie może przeistaczać się w negację innej. Wszelki "imperializm 
metodologiczny" jest nie do przyjęcia: zarówno wychodzący 
z pozycji scjentyzmu i skrajnego empiryzmu, jak odwołujący się 
do radykalnego subiektywizmu i intuicjonizmu. Dlatego w imię 

spontaniczności i intuicji nie można przekreślać waloru poznania 
konceptualnego i myśli dyskursywno-refleksyjnej. Nie ma auten-

sa P. O r t  e g a t, Intuition et religion, dz. cyt., s. 108 - 193. 
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tycznej filozofii bez uogólnień, terminologicznego zasobu, lingwi
stycznej podstawy i dyskursywnej myśli. Poznanie intuicyjne 
posiada charakter indywidualno-subiektywny, z tego względu 
wymaga ono epistemologicznej uniwersalizacji i interioryzacji. 
Poznanie prerefleksyjne wymaga racjonalnej weryfikacji. 

Skrajny intuicjonizm, który posuwa się do dezawuowania 
noetycznej wartości poznania intelektualno-pojęciowego i myśli 
dyskursywnej ,  popada w wewnętrzne sprzeczności. Podważenie 
poznawczej roli umysłu, jeżeli jest dokonywane przy użyciu 
argumentacji filozoficznej, świadczy o braku logiki immanentno
-systemowej. Można oczywiście negować poznawcze możliwości 
rozumu, ale nie sposób - chcąc być logicznym - dowodzić tego 
w sposób angażujący bezpośrednio uzdolnienia... intelektu. 
Skrajnemu intuicjonizmowi zagraża inna j eszcze sprzeczność. 
Rewaloryzacja intuicyjnego poznania nie może przekształcać się 
w apologię irracjonalizmu czy sensualizmu. Intuicja, interpreto
wana jako działanie nieświadome i pozbawione kontroli umysłu, · 
przestaje w ogóle być poznaniem98• Nie jest to bowiem poznanie 
ludzkie, które ze swej istoty musi być aktem świadomym. 

Istnieją jeszcze inne niebezpieczeństwa związane z uroszcze
niami skrajnego intuicjonizmu. Oto ważniejsze z nich: agnosty
cyzm i sceptycyzm, religijny sentymentalizm, fideizm, ontolo
gizm, a nawet panteizujący monizm. Teorie te wykraczają już 
poza teren metodologii i gnozeologii, zawierając niezwykle kon
trowersyjne tezy ontologiczne. R. Otto, M. Scheler, J. Hessen 
i H. Bergson przyjmowali intuicjonizm emocjonalny. Teoria ta 
zawiera interesujące i pozytywne elementy, lecz nasuwa również 
istotne wątpliwości. Jeżeli nie do przyjęcia jest kartezjański 
innatyzm pojęciowy, to równie błędny jest także innatyzm emo
cjonalny. U podłoża intuicjonizmu emocjonalnego wyczuwalny 
jest epistemologiczny agnostycyzm i sceptycyzm, podważające 
poznawcze możliwości ludzkiego umysłu. Jeżeli jednak intelekt 
nie jest zdolny do poznania obiektywnej prawdy - między 
innymi w odniesieniu do problemu Boga, to z jakiego tytułu 
możemy bezgranicznie ufać domenie emocjonalnej i decyzjom 
woli? Władze dążeniowo-emocjonalne "uwolnione" od kierowni-

99 Por. J. P a l i a r  d, Intuition et retlexion, Paris 1925, s. 159 nn. 
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czej roli umysłu tracą wymiar ludzki i stają się ślepe. Przewa
żająca część intuicjonistów, prawdopodobnie łącznie z Schelerem, 
nie podważała uprawnień poznawczych intelektu. :Faktem jest 
jednak, że czołowi przedstawiciele religijnego sentymentalizmu 
i fideizmu (biskup Piotr D. Huet, H. Jacobi, F. Schleiermacher, 
S. Kierkegaard, R. Otto) uznali niekompetencję rozumu w zakre
sie problematyki światopoglądowej, etycznej i po części metafi
zycznej. Logiczną konsekwencją takiego stanowiska jest scepty
cyzm i indyferentyzm, na bazie których trudno budować religij
ną postawę odpowiadającą godności człowieka jako istoty 
rozumnej. Emocjonalny intuicjonizm przerysowuje opozycję 
pomiędzy domeną poznawczo-intelektualną a domeną dążeniowo
-emocjonalną. Obie domeny są niewątpliwie różne, pozostają 
niejednokrotnie w opozycji względem siebie, ale nie mogą wza
jemnie wykluczać się w swych kQmpetencjach i funkcjach. 
Uczucie, będąc ze swej natury przeżyciem zindywidualizowanym 
i fluktuacyjnym, nie może stanowić naczelnego czy jedynego 
kryterium epistemologicznego. Dotyczy to również sfery religij
nych wartości. 

Grożną konsekwencją przesadnego intuicjonizmu jest fideizm 
lub kryptofideizm. Intuicjonizm trafnie przestrzega przed nie
bezpieczeństwem werbalizacji i intelektualizacji religijnej wiary, 
ale nie stanowi to uzasadnienia dla religijnego irracjonalizmu. 
Każdy fideizm jest dewaloryzacją ludzkiego intelektu, co jest 
nie do przyjęcia dla chrześcijaństwa100• Fideiści funkcjonowanie 
umysłu rezerwują dla domeny nauki, a na terenie życia religij
nego zadowalają się aktywnością uczuć. Irracjonalne traktowanie 
religijnej wiary stawia pod znakiem zapytania jej obiektywną 
prawdę i sens poznawczy. Supraracjonalny profil prawd religij
nych nie jest równoznaczny z ich irracjonalnością. Dlatego też 
religia nie może być traktowana jako domena "zarezerwowana" 
dla intuicji emocjonalnej. Nawet uznanie kognitywnej funkcji 

przeżyć emocjonalnych nie może podważyć poznawczej kompe

tencji intelektu w zakresie problematyki wartości religijnych. 

U niektórych intuicjonistów pojawia się teoria ontologizmu. 
Przyjmował ją otwarcie N,. Malebranche, zbliżali się do niej 

1oo P. O r t  e g a t, Intuition et re!igion, dz. cyt., s. 82 - 103. 
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między innymi V. Gioberti i A. Rosmini. Teza antologistów 
o bezpośrednim i doskonałym poznaniu Boga nie znajduje żad
nego potwierdzenia w doświadczeniu codziennym i fenomenolo
gicznym. Gdybyśmy w sposób spontaniczny i łatwy poznawali 
Boga, to winniśmy być tego świadomi. Wówczas nie byłoby 
możliwe zjawisko ateizmu, a różnorodność stanowisk teistów 
w odniesieniu do rozumienia natury Bożej byłaby niezrozumiała. 
Stanowisko doktrynalne klasyków myśli chrześcijańskiej w tej 
sprawie jest odmienne. Sw. Augustyn, mimo wykorzystania me
tody intuicyjnej w swej noetyce, niedwuznacznie odwoływał się 
do zasady racji dostatecznej w swej poznawczej drodze ku Bogu. 
Choć nazywał Boga lumen inteZZectus humani, to nie widział 
w Nim bezpośredniego i pierwszego przedmiotu ludzkiego po
znania. Sw. Tomasz z Akwinu jeszcze · bardziej zdecydowanie 
stwierdzał, że istnienie Boga nie jest dla człowieka w życiu 
ziemskim faktem samooczywistym101• Akwinata, przyjmując sta
nowisko realizmu i umiarkowanego empiryzmu, stanął w opozy
cji do skrajnego intuicjonizmu. Błędem antologistów jest pomie
szanie porządku ontologicznego z porządkiem epistemologicznym. 
W porządku bytu .przysługuje Bogu absolutny prymat, gdyż jest 
praprzyczyną wszystkiego. Z tego nie wynika jednak, aby sta
nowił bezpośredni przedmiot poznania człowieka. 

Innym niebezpieczeństwem skrajnego intuicjonizmu jest on
tologiczny immediatyzm, który z kolei graniczy już z panteizu
jącym monizmem. Sygnalizowane niebezpieczeństwo pojawiło się 
u Plotyna, współcześnie zaś u K. Jaspersa, H. Bergsona i G. Mar
cela. Wyrażnie podważali oni epistemologiczny walor zasady 
przyczynowości, a w pewnej mierze również ontologiczny. W ten 
sposób pośrednio wikłali się w trudności związane z monistycz
nym obrazem świata.  Jak bowiem zrozumieć, rezygnując całko
wicie z kategorii przyczynowości, relację bytową pomiędzy świa
tem i człowiekiem a Bogiem? Jest wątpliwe, czy uda się wówczas 

wyjaśnić równoczesną transcendencję i immanencję Boga wzglę

dem świata. Trudno sensownie wyjaśnić bytową zależność stwo

rzeń od Boga, gdyż zawsze nasuwa się pokusa monizmu. Jeżeli 

101 I, q. 2, a. l, c.; E. D. S i m m o n s, Demonstration and Self-Eviden
ce, "Thomist" 24 (1961) ,  s. 137 - 162. 
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zakwestionuje się relację kauzalną między światem a Bogiem, 
to brak logicznych przeciwskazań przeciw ich ontologicznej iden
tyfikacji. W ten sposób gnozeologiczny i ontologiczny immedia
tyzm grawituje nieuchronnie ku metafizyce panteizmu. Werbal

ne odcięcie się od panteizmu nie wystarczy, a przede wszystkim 
nie rozwiązuje problemu powiązań Boga i stworzeń. Egzystencja
liści (Jaspers, Marcel) stosunek człowieka do bóstwa wyrażali 
językiem aksjologii i psychologii, eksponując relację: ja - Ty 
absolutne. Język taki posiada niewątpliwie zalety, ukazując mię
dzy innymi osobowy wymiar obu partnerów relacji. Nie jest on 
jednak adekwatny, brak bowiem uwyraźnienia i określenia cha
rakteru ontologicznych powiązań człowieka z Bogiem. 

Sygnalizowane dotąd doktrynalne trudności i potknięcia, ty
powe dla niektórych intuicjonistów, wcale nie są błahe. Są one 
przestrogą przed bezkrytycznym i globalnym przyjęciem ich fi
lozoficznej wizji świata. Równocześnie wypada stwierdzić, że nie 
uprawniają one do odrzucenia istotnych elementów filozoficzne

go intuicjonizmu. Nurt ten dawniej i współcześnie wnosi cenne 
elementy do analizy filozoficznej, w tym również na terenie filo
zofii religii i filozofii Boga. Przesadny krytycyzm niektórych 
autorów, między innymi' związanych z tomizmem tradycyjnym 
i egzystencjalnym, nie posiada uzasadnień obiektywnych. 

Apodyktyczny i właściwie irracjonalny antyintuicjonizm gło
sił M. Bunge. Zakwestionował on w sposób globalny wszelki in
tuicjonizm: skrajny i umiarkowany, platoński i arystotelesowski. 
Jego krytyka wszystkich myślicieli, którzy w jakikolwiek spo
sób wspominali o intuicji, jest równie ostra co powierzchowna 
i niesprawiedliwa102• Przede wszystkim autor wykazuje brak 
głębszej znajomości historii filozofii, w wyniku czego jego cha
rakterystyka znanych klasyków jest faktycznie ich wulgaryzacją. 

Selektywny i symplifikujący zarys ich teorii sprawia, że tak 

łatwo można je "obalić". U podstaw krytycznej oceny intuicji, 

jaką zaprezentował Bunge, :z:.najduje się scjentystyczno-empiry

zujący model wiedzy. Dyscypliny przyrodnicze uznane zostały za 
modelowe w konstruowaniu nauki, metoda zaś empiryczna za je-

102 Por. z. J. Z d y b i c k a, O intuicji w filozofii, "Roczniki Filozoficz

ne" 12 (1964) z. l, s. 124 - 129. 
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dynie obiektywną i wiedzotwórczą. Tego rodzaju metodologiczny 
ekskluzywizm nie pozostawiał miejsca dla innych metod poznaw
czych, w tym także intuicji. Właściwie więc Bunge nie udowod

nił, że poznanie intuicyjne jest pozbawione waloru noetycznego, 

lecz w sposób aprioryczny założył to. Autor zignorował również 
oczywisty dla psychologii i teorii poznania fakt, że ludzkie pozna
nie jest zróżnicowane: intuicyjne i dyskursywne, spontaniczne 
i posługujące się rozumowaniem. W poznaniu człowieka zachodzi 
organiczne sprzężenie dwu sektorów: intuicji i dialektyki My
ślenie dyskursywne bez intuicji byłoby "zabawą w pojęcia", na
tomiast intuicja bez zaplecza refleksyjno-konceptualnego traci 
status intersubiektywnej metody naukowej. Uznanie poznawcze
go waloru intuicji, wbrew sugestiom omawianego autora, nie jest 
równoznaczne z zejściem na pozycje subiektywizmu i irracjona
lizmu. Nie ma żadnych przekonywających racji, aby percepcję 
zmysłową uznać za bardziej "naukową" od intuicyjnego poznania 
człowieka. 

Opozycja wobec intuicjonizmu nie ominęła filozofii Boga, cze
go potwierdzeniem są prace M. T. L. Fenido i J. Bobika. Ich kry
tyka doktrynalnych przerostów intuicjonizmu jest częściowo traf

na, kontrowersyjne jest natomiast globalne podważanie naukowe
go waloru intuicji. Jako tomiści, przyjmowali poznanie intuicyjne 
wyłącznie w odniesieniu do fundamentalnych praw bytu i myśli. 
Konsekwencją tego było zakwestionowanie en bloc filozofii no
wożytnej i współczesnej, w której metoda intuicyjna była stoso
wana niezwykle często dla potrzeb filozofii. Trudno przypuścić, 
aby filozofia nowożytna była rejestrem doktrynalnych błędów 
i dlatego należy ją spisać na straty. Zresztą intuicjonizm sięgał 
filozofii starogreckiej, oraz częsty był w teologicznej i filozoficz
nej myśli wczesnego chrześcijaństwa. Trwałość nurtu intuicjoni
stycznej filozofi sygnalizuje powagę i trudność problemu. 

U wspomnianych autorów trafna jest obrona intelektu dy
skursywnego, budzi natomiast zastrzeżenia przesadna krytyka in
tuicyjnych form ludzkiego poznania. J. Bobik, kwestionując intu
icyjne poznanie Boga, faktycznie wykluczył jedynie dwie jego 
formy: poznanie Absolutu na W:?Ór percepcji bytów materialnych 
i poznanie analogiczne do ujęcia naszego "ja". Oczywiście, tak 

Boga nie poznajemy. Nie wyklucza to jednak współudziału in-
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tuicji w rozpoznaniu obecności Boga przez człowieka. Każda an
tropologiczna i aksjologiczna argumentacja za istnieniem bóstwa 
implikuje udział poznania intuicyjnego. Wielu autorów (także 
tomistów), przecząc noetycznemu walorowi intuicji, odwołuje si,ę 
do realizmu, racjonalizmu itp. Wydaje się, że zbyt wąsko rozu
mieją oni epistemologiczny realizm i racjonalizm. Współcześnie 
istnieje wielość realizmów i racjonalizmów. Uznanie tego faktu 
nie jest równoznaczne z relatywizmem, ale zmusza do ponowne
go przeanalizowania kryteriów realizmu i racjonalizmu propono
wanych przez filozofię arystotelesowsko-tomistyczną108• Tomi
styczny realizm postuluje oparcie filozofii na percepcji zmysłowej 
i sądach egzystencjalnych, pomijając inne formy doświadczenia: 
ejdetycznego fenomenologów, aksjologicznego św. Augustyna, 
etycznego w rozumieniu H. Newmana, doświadczenia emocjonal
nego w ujęciu Schelera czy doświadczenia religijno-mistycznego 
Bergsona. Dziś wydaje się nieodzowne po!lzerzenie koncepcji re
alizmu i racjonalizmu przyjmowanych w tradycyjnym tomizmie. 
Szersze uwzględnienie poznania intuicyjnego na terenie filozofii 
chrześcijańskiej nie jest równoznaczne z iluzjami sentymenta
lizmu. 

Interesującą twórczą odmianą intuicjonizmu jest intuicjonizm 
emocjonalny Maxa Schelera10�. Proces rewaloryzacji sfery emo
cjonalno-wolicjonalnej zainicjował Franz Brentano (tl917) ,  
który w szeroko rozumianym doświadczeniu wewnętrznym szu
kał podstaw teorii warto·ści i norm etycznych. Od tego czasu za
czyna się mówić o logice uczuć, ich sensie, rozumieniu, a później 
nawet ich funkcji kognitywnej. Filozofia inspiracji arystotele
sowskiej rozgraniczała sferę poznawczą i sferę dążeniowo-emo
cjonalną. Funkcja poznawcza była zarezerwowana dla władz 
zmysłowych i intelektu, natomiast władza woli i sfera uczuć ta
kiej funkcji nie pełniły. Scheler, podobnie jak Brentano, A. Mei
nong i H. Bergson, traktował ' przeżycia emocjonalne jako akty 
posiadające swoisty sens. Dlatego można i należy mówić o logice 
serca i logice uczuć. Zycie emocjonalne nie wyczerpuje się na 

1oJ Raisons, rationalites, rationalismes, Paris 1980, s. 1 1  - 53. 
10• H. B u c z y ń s k a - G a r  e w i c z, Uczu�ia i rozum w świetle warto

ści, Wrocław 1975, s. 181 - 224. 
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płaszczyźnie biologiczno-fizjologicznej, gdyż u człowieka uczucia 

są zhumanizowane i pełne znaczenia. Uczucia posiadają charak
ter intencjonalny, wskazując na bogaty świat wartości. Wartości 

nie są tworzone w przeżyciach emocjonalnych, ale poznawalne 

przy ich pomocy. Akty uczuciowe nie są przeżyciem wyłącznie 
subiektywnym, gdyż posiadają określoną treść przedmiotową. 
W ten sposób Scheler doszedł do przekonania o kognitywnej 

funkcji uczuć. "Transcendujące przeżycia emocjonalne są pozna
niem. Ich kognitywny charakter jest w sposób bezpośredni zwią

zany z ich intencjonalnością. Uczucie poznaje przedmiot, ku któ
remu jest skierowane. Scheler zburzył barierę dzielącą poznanie 

od wszystkiego, co nie jest myślą. Poznanie intelektualne jest 
tylko jedną z form poznania, obok niego istnieje poznanie emo
cjonalne. Przypisywanie funkcji poznawczej zarówno myśleniu, 
jak i emocjom nie jest jednak zacieraniem między nimi różnicy. 
Są to poznania całkowicie odmienne, dokonywane w innych ak

tach, mające inne przedmioty oraz różną logikę. Nie jest to więc 

ani intelektualizacja uczuć, ani też osłabianie rygorów logiki my
śli przez wprowadzenie czynnika emocjonalnego"105• Ejdetyczna 

funkcja sfery emocjonalnej, o jakiej mówił Scheler, jest niewąt

pliwie zagadnieniem trudnym i dlatego wymaga dalszych uści

śleń. Niektóre elementy fenomenologii uczuć niemieckiego aksjo
loga są kontrowersyjne. Po Schelerze i Bergsonie trudno jednak 
pomijać milczeniem znaczenie i funkcję poznawczą sfery emocjo

nalnej. Intuicjonizm emocjonalny jest trwałym elementem współ

czesnej filozofii, co nie może być obojętne dla filozofii Boga. 
Reasumując· należy stwierdzić, że poznanie dyskursywno-poję

ciowe i poznanie intuicyjne stanowią dwa wzajemnie dopełnia

jące się sektory noetyczne108• Realizm i racjonalizm nie nakazują 

eliminować jednego z nich, lecz postulują znalezienie niezbędnej 

równowagi pomiędzy nimi. Taką równowagę naruszają wszelkie 

ekstremalne teorie, w tym irracjonalno-emocjonalny intuicjo

nizm i spekulatywny intelektualizm. Poznanie intelektualno-dys

kursywne człowieka nie może być oderwane od zaplecza szeroko 

1os Tamże, s. 206. 
106 J. P a l i a r  d,  d:::. cyt., s. 161 - 164; P. O r t  e g a t, d:::. cyt., s. 104 -

107; W. G r  a n a t, art. cyt., s. 30 - 33. 
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rozumianego doświadczenia, którego elementem składowym jest 
intuicja. Poznanie intuicyjne jest szczególnie operatywne na te
renie wartości, które z kolei stanowią bazę wyjściową dla argu
mentów antropologicznych za istnieniem Boga. Asercja bóstwa 
jest aktell?- personalnym, dlatego aktywny udział biorą w nim 
wszystkie istotne sektory człowieka: intelekt, wola, sfera emocjo
nalna, praxis. Intuicja posiada charakter infraontyczny, łącząc 
w ontyczną i noetyczną całość wymienione wyżej elementy ludz
kiej osoby. Cały człowiek rozpoznaje drogę ku absolutnemu 
Sacrum. 

4. ROLA INTUICJI W FILOZOFII BOGA 

Dotychczasowe rozważania skłaniają do uznania istotnej i wie
lorakiej funkcji intuicji w odniesieniu do problematyki pozna
walności Boga. Są one głównie następujące: przygotowanie do 
personalnej asercji Absolutu, dojrzenie fundamentalnych praw 
logiczno-ontycznych, rozpoznanie relacji kauzalnej pomiędzy by
tami przygodnymi a Bytem Koniecznym w formie tzw. kon
tuicji, percepcja ludzkiego "ja

" 
i penetracja świata wartości jako 

punktu wyjścia antropologicznej argumentacji za istnieniem Bo
ga. Rola intuicji - jak wynika z powyższego - nie ogranicza się 
do kształtowania życzliwego klimatu dla przyjęcia teodycealnej 
argumentacji, lecz stanowi ona integralny element tejże moty
wacji. 

Jednym z istotnych zadań intuicji jest stworzenie solidnej 
podstawy egzystencjalno-osobowej dla filozoficznych uzasadnień 
istnienia Boga. Filozofia scholastyczna była niezmiernie dbała 
o realizm epistemologiczny, odeszła jednak od realizmu persona
listycznego. Dbano o prawidłowe rozróżnienie typów ludzkiego 
poznania, zapominając o jego egzystencjalnej jedności. Nastąpiła 
atomizacja różnych sektorów ludzkiej osoby, wskutek czego sek
tor noetyczny omawiano w izolacji od takich czynników jak: 
wola, w.czucia, codzienne doświadczenia, wpływ środowiska itp. 
Realizm współczesnego teizmu winien posiadać profll personali
styczny, dzięki czemu nie nastąpi - używając języka kantow
skiego - seperacja "rozumu teoretycznego" od "rozumu prak-
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tycznego". Trafne jest zalecenie J .  Maritaina: rozróżniać aby łą
czyf:107. Swiadomość wielości typów ludzkiego poznania powinna 
łączyć się ze świadomością ich egzystencjalnej jedności. Inttncja 
jest właśnie tym czynnikiem noetycznym, który umożliwia per
sonalną jedność poznawczej aktywności człowieka. 

Jednym z nowożytnych intuicjonistów był J. H. Newman. 
Zawdzięczamy mu między innymi uwrażliwienie na potrzebę 
personalnego przeżycia prawdy o Bogu. Angielski konwertyta 
rozróżniał teoretyczno-spekulatywne badanie i osobiste poszuki
wanie prawdy. Był świadomy, że czym innym jest logika wyni
kania konkluzji z określonych przesłanek, a czym innym egzy
stencjalna akceptacja wydedukowanego wniosku. Dlatego teody
cealne argumenty, pomimo logicznej i merytorycznej poprawno
ści, mogą być traktowane w sposób obojętny czy nawet kwestio
nowane. Negatywny wobec nich stosunek wynika z braku oso
bistego doświadczenia i pominięcia egzystencjalnej intuicji. Ma 
to miejsce wówczas, kiedy człowiek problem Boga zawęża do 
płaszczyzny akademickich rozważań a nie szuka Go w sposób 
osobowy: wolą, życiem, domeną przeżyć wewnętrznych. 

Cenne jest rozróżnienie Newmana poznania ab>trakcyjnego 
i poznania konkretnego108• Pierwsze z nich nazywał także poję
ciowym, a drugie realnym. Proponowane rozróżnienie semantycz
ne nie zostało wyjaśnione w sposób wyczerpujący, ale samo w so
bie jest trafne. Poznanie Boga, w interpretacji angielskiego my
śliciela, należy do kręgu poznania realnego. Konceptualne pozna
nie aktywizuje wyłącznie intelekt, nie angażuje natomiast całej 
osoby. Poznanie realne polega na tym, że człowiek do tego stop
nia akceptuje prawdę wyrażoną w zdaniu, iż godzi się ponieść 
wszelkie życiowe konsekwencje wynikające z tej zgody. Prawda 
o Bogu, jeżeli jest przeżywana egzystencjalnie, wymaga perso
nalnego potwierdzenie. Newman użył terminu "przyświadczenie" 
(assent), mając na uwadze konieczność włączenia w akt religij
nej wiary wszystkich elementów ludzkiej natury: poznawczych, 

101 J. M a r  i t a i n, Distinguer pour unir ou les degres du savoir, 
Paris 1946. 

1oa Dystynkcja ta została zasymilowana we współczesnej filozofii (mię
dzy innymi przez M. Blondela) i teologii. 
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dążeniowych, emocjonalnych, pragmatycznych. Człowiek po
twierdza dojrzaną prawdę o Bogu całą swą osobą: umysłem, 
wolą, sercem, sumieniem, uczuciem, etyczną praxis. Jeśli nato
miast angażuje wyłącznie swoje władze poznawcze, to jego dro-
ga ku Bogu jest pozbawiona egzystencjalnego _ doświadczenia. 
Newman postulował oparcie teizmu przede wszystkim na do
świadczeniu moralnym, opartym na fenomenie sumienia. Ono 
właśnie jest intuicyjnym rozpoznaniem obecności Tego, który jest 
stwórczą mocą i świętością. 

Z sugestiami. J. H. Newmana koresponduje wyraźnie 
"

filozo
fia konkretu" Gabriela Marcela (t1973). Ten katolicki egzysten
cjalista opowiadał się za realizmem: ale nie epistemologicznym 
jedynie, ale personalnym. Metafizyka winna wychodzić z faktu 
egzystencji. Nie chodzi jednak o mechaniczne trwanie rzeczy, ale 
świadome istnienie człowieka zaangażowanego w swe życie. Nie 
l'etre lecz d'etre - winno być podstawą filozofii100• Ma ona ana
lizować różne aspekty aktywnej egzystencji człowieka: wolność, 
wierność, działanie, wiarę, miłość. Tak rozumiana egzystencja 
stawia przede wszystkim pytanie o Boga. Nie jest ono akademic
kim problemem, ale tajemnicą angażującą bezpośrednio i całko
wicie życie człowieka. Doświadczenie ludzkiej egzystencji, o ja
kim mówił Marcel, różni się od doświadczenia w rozumieniu za
równo sensualistycznym jak tomistycznym. Chodzi o doświadcze
nie wewnętrzne, gdzie istotną rolę odgrywa intuicja. Na niej 
właśnie francuski egzystencjalista opierał swoją opcję teizm.u. 

Drugą istotną funkcją poznania intuicyjnego jest asercja pod
stawowych zasad bytu i myśli, zwanych prima principia. Taką 
funkcję intuicji uznawała zawsze filozofia ·arystotelesowsko-to
mistyczna. W każdej nauce występują "ostateczne przesłanki": 
inne w naukach deduk�yjno-formalnych, a inne w dyscyplinach 
przyrodniczych czy humanistycznych. Również na terenie filozo
fii niezbędne są podstawowe zasady logiczno-bytowe. Nie mogą 
być onę dowodzone -: jako pierwsze i najbardziej ogólne, lecz 
tylko wyj,aśniane i .. ukazywane" w swej oczywistości wewnętrz
nej. Są poznawalne właśnie drogą intuicji. Istnieje w .człowieku 

'"9 G. M a r  c e l, Journal metaphysique, Paris 1 927, s. 254; t e n ż e, 
Od sprzeciwu do wezwania, Warsznwa 1965, s. 24. 
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władza umysłowego poznania, zwana przez św. Tomasza intellec
tus principiorum110, pozwalająca na intuicyjne poznawanie istot
nych elementów oraz relacji rzeczywistości. Władza ta umożliwia 
poznanie bytu: jego struktury, sens4, relacji itp. Zestawiając byt 
z samym sobą, stwierdzamy: byt jest bytem; jest to sformuło
wanie zasady tożsamości. Zestawiając byt z jego zaprzeczeniem 
czyli niebytem, dochodzimy do sformułowania zasady niesprzecz
ności: byt różni się od niebytu (nie może równocześnie coś istnieć 
i nie istnieć). Kolejnym krokiem jest zestawienie obu poprzednich 
zasad, w wyniku czego formułujemy zasadę wyłączonego środka: 
nie ma czegoś pośredniego między bytem a niebytem. Kiedy chce
my wyjaśnić w sposób niesprzeczny genezę bytu, formułujemy 
zasadę racji dostatecznej: każdy byt musi się wyjaśniać poprzez 
racje wewnętrzne lub zewnętrzne. 

Z wymienionych wyżej zasad, dwie są najbardziej operatyw
ne dla filozofii i wszelkiej nauki, a mianowicie pryncypia nie
sprzeczności i racji dostatecznej. Pierwsza z tych zasad jest ka
mieniem węgielnym filozofii inspirowanej przez Arystotelesa, za
razem zaś kwestionowana jest przez Heraklita, Hegla, marksizm. 
Pierwszy nurt filozoficzny uznaje niesprzeczność bytu, nrugi 
nurt rozwój rzeczywistości wyjaśnia prawem dialektycznej sprze
czności. 

Uznanie pierwszych zasad ontologicznych, w ujęciu filozofii 
tomistycznej, jest wynikiem intelektualnej intuicji. Nie jest ona 
apriorycznym aktem człowieka, narzucającego rzeczywistości 
własne subiektywne reguły metodologiczne. Intuicyjne poznanie 
pierwszych zasad dokonuje się zawsze w kontekście doświadcze
nia, to jest egzystencjalnego styku człowieka z rzeczywistością. 
Dyscypliny przyrodnicze posługują się metodą indukcyjną, w któ
rej ważną rolę odgrywa ilość przeprowadzonych doświadczeń. 
W intelektualnej intuicji pierwszych zasad liczy się przede wszy
stkim "jakość" aktu p oznawczego. Empiryczna baza jest punktem 
wyjścia, ale nie stanowi istotnego kryterium przy sformułowaniu 
i akceptacji pierwszych zasad. W konkretnych- układach byto
wych ludzki umysł widz}. relacje koniecznościowe i uniwersalne. 

uo Sw. T o m a s z z Ą k w  i n u, I, q. l, a. 7; S. K o w a  l c z y  k, Odkry
wanie Boga, s. 90 - 1 10. 
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Te powszechne bezwzględne prawa bytu nie są konkluzją dys
kursywnego myślenia czy rezultatem metody indukcyjnej, lecz 
przedmiotem wizji ludzkiego umysłu. Człowiek po prostu "odczy

tuje" w realnych jednostkowych relacjach infraontycznych trwa
łe prawa bytu i myśli. 

Zasady niesprzeczności i racji dostatecznej są logiczną podsta
wą chrześcijańskiej filozofii Boga. Noetyczne poszukiwanie Boga 

jest zasadne jedynie wówczas, kiedy rzeczywistość jest inteligi
bilna czyli rozumialna, sensowna i niesprzeczna. Tylko taka rze
czywistość może i powinna się wyjaśniać: immanentnie lub trans
cendentnie, poprzez zawarte w niej czynniki i moce albo przez 
odwołanie się do bytu transcendentno-absolutnego. Intuicyjne po

znanie fundamentalnych praw bytu, łącznie z prawem niesprze
czności, jest pierwszym koniecznym krokiem na trudnej drodze 
poznawania Boga. 

Specyficzną formą intuicji niezwykle użytecznej dla filozofii 

Boga jest tzw. kontuicja, omawiana przez średniowiecznego augu
stynika św. Banawenturę. Kontuicja (contuitus) jest różna za

równo od poznania pojęciowo-dyskursywnego jak wizji uszczęśli
wiającej. Wybitny znawca filozoficznej myśli średniowiecznego 
teologa, Leon Veuthey, dostrzegł u niego połączenie intuicji 
z wnioskowaniem dyskursywnym w zakresie filozofii Boga111• 
Dlatego św. Bonawentura formułował tak argumenty aprioryczne 
jak aposterioryczne za istnieniem Absolutu. Niektórzy sądzą, że 
podstawą teorii kontuicji jest "teologiczny aprioryzm"111• Miano
wicie Bonawentura, podobnie jak św. Augustyn, mówił o wiekui
stym świetle bezpośrednio wspomagającym poznanie umysłu ludz
kiego, a jednak niedostępnym dla niego. W wyniku oświecenia 
Bożego "wieczne racje" umysłu Bożego działają określająco i po

budzająco na umysł ludzki. Działają bezpośredRio przez swą obec
ność, ale nie stanowią bezpośredniego przedmiotu poznania ludz· 
kiego. "Wieczne racje są dla myślenia tylko przedmiotem źró

dłowym, obiectum fontanum, którego obecność jest postulowana, 
ale który sam bezpośrednio nie jest postrzegany, jest on raczej 

111 L. V e u t h e y, Le probleme de l'existence de Dieu che z saint Bo
naventure, "Antonianum" 28 (1953), s. 23 - 29. 

112 G. S o l e r  i, La eontuiziane di Dio in S. Bonaventura, "Aquinas", 
2 (1959), s. 323 - 359. 
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ujmowany w pewnego rodzaju współoglądzie - contuitus. Ow 
contuitus, w odróżnieniu od intuitus, polega na tym, że istnienie 
jakiejś nie dostrzeganej przyczyny jest poznawane bezpośrednio 
przez jej działanie"113• Kontuicja nie jest bezpośrednim poznaniem 
Boga w Jego naturze, gdyż to ma stanowić istotę oglądu zbawio
nych w niebie. Jest ona tylko współoglądem, to jest bezpośrednim 
poznaniem Boga w funkcji najwyższej przyczyny sprawczo-wzor
czej świata. Kontuicja jest intuicyjnym "oglądem" Absolutu 
w działaniu, w skutkach, w jego ustawicznej mocy sprawczej wo
bec świata. Umysł ludzki spontanicznie wykrywa obecność Boga 
w świecie materii i świecie ducha. Nie jest to dyskursywne wnio
skowanie o idei bóstwa, ale przejście od wielości rzeczy pochod
nych do Boga obecnego w nich w swej mocy stwórczej. 

Pojęcie kontuicji podjął ostatnio E. L. Mascall, nawiązując do 
współczesnych zwolenników metody intuicji w filozofii. Są to 
między innymi Austin Farrer i Mark Pontifex. Wyróżniają oni, 
zgodnie z tradycją filozoficzną, dwie funkcje intelektu ludzkiego: 
intuicyjną i dyskursywną. Człowiek, poznając siebie i otaczają
cy go świat, poznaje tym samym Boga. Dostrzegane byty są bo
wiem bytami pochodnymi, a więc bytami od kogoś - stworze
niamim. Ontologiczna relacja przyczynowości implikuje istnienie 
obu partnerów tej relacji. Tak więc obecność przyczyny rozpo
znaje się w skutkach. Jest to wyraźne nawiązanie do teorii kon
tuicji św. Bonawentury. 

Teoria kontuicji zawiera niewątpliwie elementy platońskie, 
co nie podważa zawartego w niej elementu prawdy. Filozoficz
ne myślenie pojawiło się w dziejach kultury ludzkiej stosunkowo 
późno, a jeszcze później sformułowane zostały filozoficzne moty
wacje za istnieniem Boga. Jest to jednak faktem, że świadomość 
obecności Boga już od dawna towarzyszyła człowiekowi. Istniało 
więc intuicyjne rozpoznanie istnienia Boga, związane tak z oglą
dem świata zewnętrznego jak refleksyjnym przeżywaniem we: 
wnętrznego świata człowieka. Późniejsze filozoficzne argumenty, 

m Ph. B i:i h n e r  i G i l s o n, Historia filozofii chrześcijańskiej, War
szawa 1 962, s. 480. Por. E. G i l s o n, The Philosophy of St. Bonaventure, 
London 1938, s. 400 - 401. 

114 E. L. M a s c a I ł, Words and Images, London 1 957, s.  85. 
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oparte na kategorii przyczynowości, są pojęciowo-dyskursywnym 
rozwinięciem pierwotnej intuicji Boga jako praźródła wszelkiego 
bytu. Kontuicja, współogląd Pierwszej Przyczyny w widzialnych 
bytach pochodnych, jest trwałym elementem historii ludzkiej. 
Byty pochodne (skutkowe) spełniają jakby rolę znaku. Znak jest 
"bezpośrednim" ukazaniem obecności czegoś, co wprost nie jest 
uchwytne: ani wizualnie ani myślowo. Kontuicja jest intuicyj
nym rozpoznaniem aktywno-sprawczej obecności Boga w świecie. 

Dawny i współczesny teizm wielokrotnie odwoływał się do 
argumentacji antropologicznej za istnieniem Boga. Na tym tere
nie intuicja odgrywa wiodącą rolę. Nie wszystkie podejmowane 
w tym przedmiocie próby uznać należy za udane. Angielski filo
zof, Paul Henry Owen, intuicyjne p oznanie Boga pojmuje analo
gicznie do p oznania innych ludzi111• Wymienia on między innymi 
następujące podobieństwa pomiędzy poznaniem Boga a pozna
niem innych osób: l. ludzie ujawniają swą natur� poprzez dzia
łania - Bóg ujawnia się w swych skutkach (znakach); 2. czło
wiek uzewnętrznia naturę duchową w specyficznych momentach 
egzystencjalnych - Bóg objawia siebie w Chrystusie; 3. ludzkie 
działania wskazują na duchowe bogactwo człowieka - aktyw
ność Boga ukazuje nieskończone bogactwo Jego natliry. Choć 
Owen uznaje odmienność techniki poznawania ludzi i Boga, to 
jednak ostatecznie konkluduje: "Posiadamy bezpośrednie - choć 
zapośredniczone - poznanie rozumialnej realności Boga, podob
nie jak poznajemy skończone osobowości innych 1udzi"118• 

Przedstawione stanowisko autora jest kontrowersyjne. To 
prawda, że bezpośrednio poznajemy istnienie innych ludzi jako 
alter-ego. Obserwujemy ich zachowanie, gesty, mimikę, słucha
my głosu i sensu wypowiadanych słów. Można więc mówić o in
tuicyjnym po-znaniu drugiego człowieka, gdyż wprost - bez wy

raźnego rozumowania - odczytujemy cudze przeżycia jako ak
tywność osoby. Tego typu poznanie bezpośrednie, związane z wi

zualną naocznością, nie jest możliwe w odniesieniu do Boga. Jest 
On przecież bytem duchowym i transcendentnym, dlatego nie 
jest poznawalny na wzór człowieka. Niewątpliwym błędem Owe-

m H. P. O w e n,  T he Christian Knowledge ot G od, s. 135. 
11s Tamże, s. 136 - 137. 
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na było nazbyt sensytywne pojmowanie intuicji Boga, co kolidu
je z Jego transcendencją wobec materialnego świata. 

Bardziej szczęśliwą próbę wykorzystania intuicji w antropo
logicznej motywacji istnienia Boga podjęli niektórzy współcześni 
egzystencjaliści, zwłaszcza Marcel i Buber. Ich analizy, stojące 
na pograniczu fenomenologii i metafizyki, nawiązują do augu
stynizmu. W interpretacji biskupa Hippony niepokój ludzkiego 
serca był intuicyjnym rozpoznaniem obecności Tego, który jest 
niezmiennym bytem, trwałą prawdą i najwyższym dobrem. 

Gabriel Marcel, mimo całej awersji do spekulatywnej filo
zofii, jednoznacznie uznał ontyczną zależność człowieka od Boga. 
Ludzkie istnienie jest współistnieniem (mitsein), ludzkie "ja

" 

nakierowaniem na jakieś "ty". Są relacje zubożające i bogacące. 
Te ostatnie sięgają samej głębi człowieczeństwa. Człowiek wy
powiada się poprzez akty wiary, nadziei, wierności, miłości, 
zaangażowania. Są one sensowne jedynie wówczas, kiedy ludzkie 
"ja" - ograniczone bytowo i aksjologicznie - znajduje dopeł
nienie oraz podstawę w absolutnym "Ty". Tak więc osoba ludzka 
i jej życie duchowe jest "zwierciadłem, w którym odbija się 
nieskończoność"117• Choć Bóg nie jest uchwytny w poznaniu 
zmysłowo-empirycznym, to poznawalny jest poprzez aktywne 
włączenie się w świat wyższych wartości. Człowiek intuicyjnie 

wyczuwa "wezwanie" Boga, na które odpowiada aktami wiary, 

zaufania i· miłości. Z wiary wypływa nadzieja, która jest "goto
wością duszy dostatecznie głęboko zaangażowanej w doświadcze
niu komunii, by mogła dokonać aktu transcendentnego, odmien
nego od aktu woli i poznania, którym to aktem stwierdza ona 
żywą wieczność"118

• Dopełnieniem nadziei jest miłość, w której · 

przeżycie wspólnoty "ja" i "Ty" dokonuje się w stopniu najwyż
szym. "Powszechna komunia jako taka może się jedynie opierać 
na absolutnym 'Ty' "119• W rozważaniach Marcela splatają się 

organicznie dwie płaszczyzny: aksjologiczna z ontologiczną. Do

skonale ukazał on nakierowanie człowieka ku Bogu, związane 

z intuicyjnym rozpoznaniem Jego obecności. 

m G. M a r c e l, Od sprzeciwu do wezwania, s. 190. 
us G. M a r  c e l, Homo viator, Warszawa 1 959, s. 94. 
119 Tamże, s. 224. 
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Antropologiczny profil teizmu wyraźny jest u innego przed
stawiciela egzystencjalizmu, M.artina Bubera (t 1965), inicjatora 
"filozofii dialogu". Człowiek nie jest ani absolutnym "ja" w ro
zumieniu idealizmu, ani też monadą izolowaną od innych. Czło
wiek jest zawsze ku komuś czy czeml!ś ukierunkowany: poznaje, 
przeżywa, doświadcza, poszukuje. Relacje kształtują człowieka, 
zarazem zaś ujawniają jego osobowość. Człowiek jest spotka
niem, dialogiem, współistnieniem i współuczestniczeniem. Jest 
rzeczywistością dynamiczną: dąży do czegoś wyższego i doskonal
szego. To wszystko wskazuje, że ludzkie "ja" 

partycypuje 
w nieskończenie doskonałym absolutnym "Ty"120• Platon party
cypację wyjaśniał za pomocą kategorii odbicia, Buber odwołał 
się do kategorii relacji. Żydowski egzystencjalista, wykazując 
potrzebę obecności Boga, odwołał się również do aksjologii. 
Integralnym elementem życia ludzkiego jest miłość. Dialog nie 
musi łączyć się z miłością, ale miłość nie może obywać się bez 
dialogu. Miłość jest przecież wyjściem-ku-drugiemu, stanowiąc 
przeciwieństwo egoizmu121• Życie

· 
religijne łączy się z miłością, 

ta zaś implikuje wzajemność ludzkiego "ja" i absolutnego "Ty
"

. 
Bóg jest bytowym i moralnym korelatem ludzkiej osoby. Buber 
rezygnował ze spekulatywnej motywacji istnienia Boga, uznając 
istotną rolę poznania intuicyjnego. 

Antropologiczna motywacja teizmu, dotąd referowana, często 
łączy się z motywacją aksjologiczną. Ostatni nurt ukazuje wio
dącą rolę wartości w odkrywaniu Boga, co z kolei implikuje 
konieczność odwołania się do poznania intuicyjnego. Inicjatorem 
aksjologicznej drogi do Boga był św. Augustyn, który sformuło
wał argument z prawd wiekuistych. Człowiek, na płaszczyźnie 
poznania intelektualnego, dostrzega istnienie fundamentalnych 
prawd: log�cznych, bytowych, etycznych, estetycznych. Prawdy 
te są samooczywiste, a więc uchwytne intuicyjnie. Poznajemy 
również, że "prawdy wiekuiste" są uniwersalne, absolutne, nie
zmienne oraz normatywne. Wymienione atrybuty wskazują na 

12o M. B u b e r, Das ProbZem des Menschen, Heide!berg 1971, s. 92; 
t e n ż e, Ich und Du, w: Das Dialogische Prinzip, Heidelberg 1965, s. 82 - 83. 

121 M. B u b e r, Ich und Du, dz. cyt., s. 66 nn; P. S e l i g m a n, A New 
Look at Buber Phi!osophy ot Man and God, "Studies in Religion" 4 (1974), 
s. 129 - 136. 
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transcendencję prawdy wobec ludzkiego umysłu, który jest tylko 
instrumentem rozpoznania prawdy, ale nie jej autokratycznym 
"decydentem". Argument ideologiczny, choć zawiera elementy 
myśli dyskursywnej, opiera się przede wszystkim na intuicji122• 
Skrótem argumentu są słowa św. Augustyna z Wyznań: "Gdzie 
bowiem znalazłem prawdę, tam znalazłem Boga mego, samą 
prawdę, której nie zapomniałem, odkąd ją poznałem"123• 

W filozofii współczesnej intuicyjno-aksjologiczna motywacja 
teizmu zachodzi dość często.• Ten nurt teizmu reprezentują 
głównie Scheler i Bergson. Max Scheler, przyjmując ontologicz
ny i epistemologiczny dualizm, przyznał sferze uczuć rolę węzło
wą w życiu człowieka. Niektórzy mówią nawet o panemocjona
lizmie u tego aksjologa, gdyż inne przeżycia psychi<:zne trakto
wał jako pochodne czy drugoplanowe wobec przeżyć emocjonal
nych124. "Dominująca funkcja sfery uczuciowej zaznaczyła się 
szczególnie dobitnie w odniesieniu do miłości, którą uznał za 
"matkę ducha i rozumu samego

"
125, "akt najelementarniejszy 

i podbudowujący wszystkie inne akty"126• Miłość stanowi pod
stawowe przeżycie aksjologiczne, co nie jest równoznaczne z su
biektywną dowolnością. Jest to sposób istnienia człowieka, który 
zawsze kieruje się ku wartościom. Scheler polemizował z utyli
tarną i zbiologizowaną koncepcją miłości, widząc w niej natural
ną reakcję człowieka na świat wartości. Istotą miłości jest nakie
rowanie na wartości wyższe, których istnienie intuicyjnie odkry
wa. W ten sposób Scheler przyznał miłości funkcję kognitywną, 
co ma istotne konsekwencje dla filozofii Boga. Miłość, przenika
jąca życie człowieka, jest zarazem poznawczą i egzystencjalną 
drogą ku Stwórcy. "Miłość ludzka jest tylko szczególną odmianą, 
bo funkcją cząstkową owej siły uniwersalnej, czynnej we wszy
stkim i na wszystko oddziałującej. Miłość była prcy tym dla nas 
zawsze dynamicznym stawaniem się, wzrostem, tryskaniem rze-

122 Sw. A u g u s t y  n, De libero arbitrio 2, 3, 7-2, 1 5, 39 PL 32, 1243 - 1262. 
123 Confessiones 10 ,  24 PL 32, 794. 
m K. K a n  t h a c k, Max Scheler. Zur Krisis der Ehrfurcht, 

Berlin 1948. 
125 M. S c h e l e r, Ordo amoris. Gesammelte Werke, Leipzig 1 923, 

t. X, s. 356. 
m M. S c h e l e r, Moralia, t. X, s. 143. 
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czy w kierunku pierwowzoru, który Bóg ustanowił im. Każda 
więc faza wewnętrznego wzrostu wartości rzeczy, spowodowa
nego miłością, jest zawsze tylko przystankiem - choćby dale
kim, przystankiem pośredniczącym na drodze, jaką świat idzie 
do Boga"127• Miłość, stanowiąc praakt życia człowieka i dominan
tę jego przeżyć emocjonalnych, daje wgląd w świat wartości. 
Jest ona dlatego egzystencjalno-intuicyjnym rozpoznaniem obec
ności Boga jako wartości najwyższej. 

Aksjologiczno-intuicyjną drogę ku Bogu wybrał również 
Henri Bergson (tl 947). Jego noetyka była żarliwą opozycją 
wobec przerostów werbalizacji tradycyjnej metafizyki, opozycją 
posuniętą aż do granic nominalizmu dyskredytującego wartość 
poznawczą pojęć. Francuski myśliciel deprecjonował poznanie 
intelektualno-pojęciowe, preferując poznanie intuicyjno-instyn
ktowe. Od filozofii żądał, aby "wyszła poza obręb pojęć -
osiągnąć intuicję"128• Jego koncepcja intuicji, choć niezbyt jedno
znaczna, nie była apologią irracjonalizmu. Pisał bowiem: "Filo
zofowanie polega przeto na odwróceniu zwykłego kierunku 
pracy myśli"129• Był również przekonany, że "intuicja osiąga 
absolut"180• Bergson, w miejsce spekulatywnych agumentów za 
istnieniem Boga, odwołał się do doświadczenia etycznego i reli
gijno-mistycznego. To ostatnie kulminuje się w fenomenie życia 
mistycznego. "Pęd życiowy", przenikający cały świat, u ludzi 
głęboko religijnych przekształca się w energię miłości kierującą 
ku Bogu. "Trudno byłoby przyjąć miłość działającą adresowaną 
do nicości. Mistycy zgodnie stwierdzają, iż Bóg potrzebuje nas, 
podobnie jak my potrzebujemy Jego. Do czegóż nas potrzebuje 
Bóg jeśli nie do kochania. Oto konkluzja filozofa dotycząca świa
dectwa mistyków"131• 

Aksjologiczna motywacja obecności Boga, zaprezentowana 
w pismach Schelera i Bergsona, zawiera niewątpliwie kontro
wersyjne elementy ontologiczne i epistemologiczne. Te ostatnie 

m M. S c h e l e r, Ordo amoris, wyd. cyt., s. 355 - 356. 
21s H. B e r  g s o n, Wst.ęp do metafizyki, Kraków-Warszawa 1912, s. 50. 
w Tamże, s. 87. 
13o Tamże, s. 90. 
131 H. B e r  g s o n, Le s deux sources de la morale et de la religion, 

Paris 1 961 ,  s. 270. 
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dotyczą niektórych aspektów koncepcji intuicji emocjonalnej. 
Zasługą obu wspomnianych myślicieli jest wykazanie, że trady
cyjna noetyka - oparta na percepcji zmysłowej i poznaniu 
teoretycznym - musi być poszerzona o doświadczenie an tropo
logiczne i doświadczenie aksjologiczne. Zwłaszcza to ostatnie 
związane jest organicznie z domeną woli i przeżyć emocjonal
nych, na terenie których jawi się swoiste poznanie intuicyjne. 

Intuicja, jak wskazują przeprowadzane analizy, pełni na 
terenie filozofii Boga funkcję istotną i wieloraką. W żadnym 
wypadku nie jest to wyłącznie funkcja dyspozycyjno-psycholo
giczna, a więc marginalna. Różne formy intuicji (intuicja pierw
szych zasad, kontuicja, intuicja emocjonalno-wartościująca itd.) 
stanowią naturalne dopełnienie poznania intelektualno-pojęcio
wego i myśli dyskursywnej. Oba typy poznania, dyskursywne 
i intuicyjne, wzajemnie przenikają się oraz ubogacają. Intuicja 
jest poznaniem egzystencjalno-pneumatycznym Boga, to jest 
poznaniem będącym zarazem zapoczątkowaniem wewnętrznego 
zespolenia z niewyrażalną Tajemnicą. 
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R o z d z i a ł  s z ó s t y  

HERMENEUTYKA 

Produktywność człowieka nie może zawężać się do domeny 
ekonomiczno-technicznej, ale ma obejmować również sferę nauk 
humanistycznych. W dyscypluiach przyrodniczych istotną rolę 
odgrywa dokładny opis, następnie zaś genetyczne wyjaśnienia 
zaobserwowanych faktó>y. W humanistyce na}ważniejsze jest 
zrozumienie człowieka: jego wewnętrznych stanów i środków 
ekspresji. Jednym z nich jest język, dlatego właściwe jego rozu
mienie jest kluczem do rozpoznania bytu ludzkiego. Badania nad 
językiem łączą się z pojęciem hermeneutyki. Termin 'hermeneu
tyka' pochodzi od greckiego hermeneutike, co oznacza sztukę 
wyjaśniania 1 interpretowania1• Dawniej określano ją jako ars 
interpretandi. Sama nazwa upowszechniła się w wieku XVII, ale 
pojęcie znane było już od dawna. Początkowo hermeneutykę 
rozumiano jako umiejętność właściwego interpretowania Biblii, 
między innymi przez odwołanie się do sensu alegorycznego. 
Później hermeneutyką nazywano wyJasmenia jakichkolwiek 
tekstów, czy też wszelkie wyjaśnianie języka. Hermeneutyka 
różni się od wnioskowania dyskursywnego, opartego na relacji 
przyczynowej, stanowiąc próbę odczytania wewnętrznej natury 
z elementów zewnętrznych. Sciślej mówiąc, jest to próba zrozu
mienia wewnętrznoduchowych treści w oparciu o strukturę 
języka. 

Hermeneutyka jest kategorią interdyscyplinarną, dlatego mó
wi się o niej w naukach teologicznych, jurydycznych, psycholo
gicznych, filozoficznych i socjologicznych'. Swymi początkami 

l W. S li n k e l, Hermeneutik, w: Historisches Warterbuch der Philo
sophie, Basel 1974, Bd. III, 1061 - 1073; A. G r  a b n e r  -H a i d e r, Semio-
tik und Theologie, Mlinchen 1973, s. 89 - 92. 

2 H. G. G a d a m e r, Die UniversalWit des hermeneutischen Problems, 
.,Philosophisches Jahrbuch" 73 (1966), s. 215 - 225. 
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sięga metody interpretacji Biblii. Również klasyczna filozofia 
chrześcijańska, mówiąc o Bogu, zawsze akcentowała analogiczny 
charakter używanego języka. Kolejnym etapem rozwoju herme
neutyki były badania etnologów, historyków religii i językoznaw
ców, którzy język - zwłaszcza religijny - traktowali jako źród
ło wiedzy o prymitywnych formach kultury. 

Właściwy rozwój hermeneutyki datuje się od Schleiermachera 
i Diltheya. Już u G. W. F. Hegla (tl 831)  można mówić o "her
meneutyce Boga, który nadchodzi, Królestwa, które się przybliża; 
hermeneutyka, która jest niejako prorokowaniem świadomości"'. 
Właściwy jednak rozwój hermene

.
utyki datuje się od wspomnia

nych niemieckich myślicieli. Friedrich Schleiermacher (t1834) 
i Wilhelm Dilthey (tl 91 1 )  przeciwstawili się pozytywizmowi 
w naukach szczegółowych i filowfii, optując za umiarkowanym 
intuicjonizmem i tak zwaną interpretacją rozumiejącą. Stanowi
sko takie było między innymi wynikiem dowartościowania dome
ny kultury duchowej i związanych z nią dyscyplin. Konsekwen
cją tego było także zainteresowanie się walorem poznania histo
rycznego. Kultura i historia, w odróżnieniu od nauk empirycz
nych, wymagają w pierwszym rzędzie zrozumienia a nie weryfi
kacji empirycznej. 

Martin Heidegger (t1976) stanowi nowe ważne ogniwo w rfor
mowaniu się hermaneutyki. Odszedł od empiryzującego modelu 
filozofii, widząc w niej usiłowanie zrozumienia bytu. Choć do
wartościował rolę języka w analizach filowficznych, to ontologii 
nie zamienił na ontosemantykę4• Uprawiał hermeneutykę ludz
kiego bytu, w przeświadczeniu, że zrozumienie jego umożliwi ro
zumienie świata zewnętrznego. Hermeneutykę pojmował jako fe
nomenologię ludzkiego Dasein, odkrycie jego skońcwności i ogra
nicwności. Język jest wyrazem doświadczenia hermeneutycznego, 
boryrontem ludzkiego bytu. Jest on po prostu cząstką ludzkiej 

' P. R i c o  e u r, Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, 
Warszawa 1975, s. 146. 

t K. O. A p e l, Heideggers philosophische Radikalisierung der "Her
meneutik" und die Frage nach dem "Sinnkriterium" der Sprache, w: Die 
hermeneutische Frage in der Theolog!e. Hrsg. von A. Loretz und W. Strolz, 
New York - Fre!burg 1968, s. 102 - 107. 
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rzeczywistości, dlatego hermeneutyka nie jest tworem sztucznym. 
Jest ona zjawiskiem ontologicznym, stanowiąc uniwersalny ele
ment filozofii. Zrozumienie jest formą ludzkiej egzystencji feno
menologia istnienia stanowi więc hermeneutykę w sensie pier
wotnym i właściwym. 

Francuski myśliciel, Paul Ricoeur, zdystansował się w pewnej 
mierze . od heideggerowskiego rozumienia hermeneutyki, widząc 
jej podstawę w ludzkim doświadczeniu sumienia, zła, winy itp. 
Dla niego filozofia rozpoczyna się od języka (głównie symbolu), 
refleksja nad którym prowadzi do ontologii. Heidegger Wy-szedł 
od ludzkiego Dasein, Ricoeur od semantyki. Hermeneutykę rozu
miał jako podmiot interpretujący siebie, to jest tkwiący w bycie 
w sposób swoisty. 

Hermeneutyka odgrywa istotną rolę w interpretacji języka re
ligijnego u wielu współczesnych teologów protestanckich. Należą 
do nich: R. Bultmann, K. Barth, D. Bonhoeffer i P. Tillich, którzy 
podjęli się zadania "odmitologizowania" języka teologicznego -
w tym także języka biblijnego. 

Istnieje wiele nurtów hermeneutyki. Ich klasyfikacje są róż
norodne. Najczęściej wyróżnia się dwa istotne nurty: pierwszy 
związany jest z filozofią analityczną i lingwistyczną, drugi zaś 
z fenomenologiąs. Na filozofię analityczną wywarł wpływ L. Witt
genstein, dla którego hermeneutyka była problemem języka i je
go sensu. U Hegla i fenomenologów hermeneutyka jest proble
mem mediacji języka w ukazaniu prymatu myśli. 

Niektórzy autorzy wyróżniają więcej nurtów we współczesnej 
hermeneutyce, mianowicie trzys lub nawet cztery7• Proponowane 
klasyfikacje mają pewne podstawy, ale dwa wyżej wspomniane 

5 E. C o r e  t h, Grundfragen der Hermeneutik, Freiburg 1969, s. 35 - 44. 
6 A. G r  a b n e r - H a i d e r, Semiotik und Theologie, dz. cyt., s. 13 nn. 

Autor wyróżnił następujące formy hermeneutyki: l. filozofia analityczna, 
2. hermeneutyka filozoficzna (Heidegger, Dilthey, Lipps, Habermas), 3. fi
lozofia transcendentalna (Cassirer, Heintel). 

7 J. T i s c h n e r  (Perspektywy hermeneutyki, "Znak" 23 (1971) s. 146 -
147) wyróżnił następujące nurty hermeneutyki: l. K. Marks, F. Nietzsche 
i Z. Freud - ,,mistrzowie podejrzeń"; 2. filozofia analityczna i lingwi
styczna; 3. Dilthey, Heidegger i Cadamer; 4. P. Ricoeur. 



232 DROGI KU BOGU 

typy wydają się najbardziej istotne. Mając na uwadze problem 
poznawalności Boga, wyróżnimy trzy następujące nurty: neopo· 
zytywistyczny nawiązujący do Wittgensteina, fenomenologiczny 
Ricoeura i historyczno-fenomenologiczny Eliade. 

l. HERMENEUTYKA NEOPOZYTYWIZMU 
A PROBLEM SENSOWNOŚCI JĘZYKA RELIGIJNEGO 

He�meneutyka, powiązana z neopozytywizmem (zwanym także 
logicznym empiryzmem) i filozofią lingwistyczną ogniskuje swą 
uwagę na problemie sensu języków metafizyki i religii. W ramach 
tego nurtu, należy rozgraniczyć dwie fazy. Pierwsza z nich, za. 
inicjowana głównie przez Traktat logiczno-filozoficzny Wittgen
steina, charakteryzuj e  się globalnym zakwestionowaniem waloru 
racjonalno-poznawczego języka religijnego. Druga faza łączy się 
z dziełerp. Dociekania filozoficzne L. Wittgensteina, który pod ko
niec życia - uznając wielość funkcji każdego j ęzyka - akcepto
wał swoisty sens języka religijnego. 

A. E t a p p i e r w o t n y l o g i c z n e g o e m p i r y z m u 

Neopozytywizm, którego filozoficzny rodowód wywodzi się 
z sensualizmu Dawida Hume'a (tl776),  był zapoczątkowany przez 
twórców angielskiej filozofii analitycznej a kontynuowany w Ko
le Wiedeńskim". Postacią pierwszoplanową na terenie filozofii · 
analitycznej był Ludwik Wittgenstein (t1951) .  Pochod:z.ił z Austrii, 
ale przez wiele lat (1 939 - 1 9 47) był profesorem filozofii w Cam
bridge. Jest autorem głośnego dzieła Traktat logiczno-fiLozoficz
ny (r. 1 921 ) ,  w którym zaprezentował swoją koncepcję filozofii. 
Za przedmiot filozofii uznał w pierwszym rzędzie język 1 Jego 
relację do faktów". Do zasadniczyc;h elementów Traktatu nale±ą 
między innymi następujące stwierdzenia : 

l. Swiat jest wszystkim, co jest faktem. 
2. To, co jest faktem - fakt - jest istnieniem stanów rzeczy. 

• Por. Logical Positivism. Ed. A. J. Ayer, New York 1959, s. 3 - 28; 
S. K o w a  l c z y  k, Współczesna fiLozofia Boga, Lublin 1970, s. 45 - 58. 

• L. W i t t g e n s t e i n, Tractatus !ogico-phi!osophicus, Warszawa 1970, 
s. 67. 
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3. Logicznym obrazem faktów jest myśl. 
4. Myśl jest to zdanie sensowne'0• 
Swiat, w przekonaniu autora, składa się nie z rzeczy czyli 

bytów, ale z faktów. Struktura języka i struktura świat� są izo
morficzne, dlatego "atomowym" faktom odpowiadają zdania pro
ste. Zdania złożone, jeżeli nie sprowadzają się do zdań prostych, 
są pozbawione poznawczego sensu. Nie są one nośnikami ani 
prawdy ani fałszu. Filozofia, różniąc się od nauk empirycznych, 
posiada jako naczelne zadanie "rozjaśnienie myśli"11• Nie jest ona 
systemem, teorią, nie posiada definitywnie ustalonych tez. Jej 
funkcją jest usunięcie źródeł niejasności i semantycznych niepo
rozumień, to jest analiza języka. Wittgenstein, nawiązując do 
skrajnego empiryzmu, sensowność zdania utożsamił z możliwo
ścią jego empirycznej weryfikacjP2• W wyniku tego sądy klasycz
nej metafizyki i sądy religijne, nie będąc redukowalne do języka 
opisowo-empirycznego, pozbawione zostały sensu poznawczo-aser
tywnego. Była to minimalistyczna koncepcja filozofii, gdyż do są
dów pozbawionych sensu zaliczona została klasyczna problema
tyka metafizyczna - łącznie z teologią naturalną. Sens języka 
został utożsamiony z jego funkcją opisowo-informatywną czyli 
poznawczą. Pytanie o sens to pytanie o prawdę, którą można 
zweryfikować wyłącznie na drodze empirycznej". 

Czołowym przedstawicielem angielskiej filozofii analitycznej 
jest dziś Alfred J. Ayer, profesor w Cambridge. Początkowo był 
zwolennikiem skrajnego empiryzmu o antymetafizycznym profi
lu, pisząc w tym czasie dzieło Language, Truth and Logic14• 
Stwierdził w nim, że klasyczne zagadnienia metafizyczne powsta

ły z nieporozumień semantycznych, dlatego właściwym celem fi
lozofii jest analiza języka. Uznał również słuszność zasady wery
fikacji :  sądem sensownym jest jedynie taki sąd, który jest redu-

'0 Poszczególne tezy są rozmieszczone w różnych częściach Traktatu: 
{1), s. 5 ,  (2) 5, (3) 1 1, (4) 21.  

l1 Tractatus . . . , 4, 111 - 4, 1 14, s. 28 - 29. 
12 Tamże, 2, 18 - 2, 221 ,  s. · l o - 1 1 .  
13 K .  O .  A p e l ,  Wittgenstein und das Problem des hermeneutischen 

Verstehens, "Zeitschrift fiir Theologie und Kirche" 63 (1966), s. 49 - 55; 
W. D. H u d s o n, Wittgenstein und Re!igious Be!ief, London 1975, s. 16 - 33. 

H Language, Truth and Logic, London-New York, s. 152 - 153. 
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kowalny do zdań spostrzeżeniowo-opisowych i dlatego może być 
zweryfikowany jako prawdziwy lub fałszywy15• Konsekwencją 
tego było stnowisko, że wypowiedzi metafizyczne, etyczne i reli

gijne nie posiadają sensu poznawczego (gnozeologicznego). Zdanie 
· "Bóg istnieje", nie mogąc być empirycznie zweryfikowane, nie 

jest sądem sensownym18• Nie jest ono również sądem analitycz
nym czy też sprowadzalnym do tego rodzaju zdań. Dlatego trud
no mówić nawet o prawdopodobieństwie istnienia Boga, czy na
wet o sensowności wspomnianego sądu. 

Ayer w późniejszym okresie dostrzegł metafizyczne założenia 
tkwiące w teorii logicznego empiryzmu, dlatego był wobec niego 
bardziej krytyczny. Jego umysłowa ewolucja jest widoczna 
w dziele Problem poznania, gdzie do metod filozoficznych zaliczył 
falsyfikację i tzw. metodę nie wprost11• Było to istotne poszerze
nie kryteriów naukowości i poszerzenie koncepcji filozofii. Jej 
główny cel upatrywał dalej w refleksji nad językiem. Równocze
śnie jednak przyznał, że "dociekania nad użyciem słów można 
równie dobrze traktować jako dociekania nad naturą faktów przez 
te słowa opisywanych"18• Odszedł również od fenomenalizmu, wi
dząc nieprzekładalność sądów sensownych do sądów wyłącznie 
spostrzeżeniowych. W dalszym jednak ciągu negatywnie ocenia 
kognitywny walor sądów religijnych. Dystansując się od anty
religijnego dogmatyzmu XIX-wiecznych scjentystów, oraz nie gło
sząc bezsensu idei bóstwa, domenę przeżyć religijnych wyłączył 
z kręgu sensu poznawczego. Dowodem tego jest fakt, że w pracy 
Religious Language wydanej w roku 1 973 znajduje się fragment 
jego książki Język, prawda i logikau. Ayer sądzi, że Bóg - trans
cendując domenę ludzkiego umysłu i świata widzialnego - nie 

podlega opisowi. Moralista i teista twierdzą, że ich doświadcze

nie (moralne, religijne) posiada wartość poznawczą. Dopóki jed-

" Tamże, s. 36 - 37. 
1s Tamże, s. 114 - 1 1 5. 
17 Tlie Problem of Knowledge, London 1956. Problem poznania. Tłum. 

E. Chwedeńczuk, Warszawa 1965, s. 31 - 34. 
18 Tamże, s. 34. 
19 A. J. A y e r, On the Litera! Significance of Religious Sentences, w: 

Religious Language and the Problem of Religious Knowledge. Ed. by 
R. E. Santoni, London 1973, s. 129 - 135. 
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nak swego "poznania" nie sformułują w sądach weryfikowalnych 
empirycznie, to mylą sarni siebie. Podobnie negatywne stanowi
sko wobec sądów religijnych i metafizycznych związanych z teiz
mem zajął w pracy Główne problemy filozofii20• Nie mówi tam 
o bezsensie sądu "Bóg istnieje", ale zdecydowanie odmawia mu 
charakteru poznawczo-naukowego, w wyniku niemożliwości jego 
empirycznej motywacji21• W tym względzie dalej powtarza stare 
zastrzeżenia D. Hume'a i L Kanta. 

AntymetafizycZIJ.e sugestie angielskiej filozofii analitycznej 
podjęła grupa uczonych zgrupowanych w Kole Wiedeńskim22• 
Wyróżnili oni dwa typy sądów: sensowne i bezsensowne. Do 
pierwszych zaliczali sądy analityczne oraz sądy sprawdzalne em
pirycznie. Jedynie takie sądy mają być nośnikarni prawdy lub 
fałszu. Moritz Schlick (tl936), inicjator Koła Wiedeńskiego, pi
sał: "Znaczenie zdania jest to metoda jego weryfikacji"21• Sen
sowność została zawężona do ram sądów weryfikowalnych empi
rycznie. Są to więc takie sądy, których "sens da się stwierdzić 
za pomocą analizy logicznej, czyli mówiąc ściślej przez sprowa
dzenie ich do najprostszych wypowiedzi o tym, co jest dane em
pirycznie"24. Rudolf Carnap, inny czołowy przedstawiciel tej gru
py, wyróżnił dwojaką funkcję języka: poznawczo-asertywną oraz 
ekspresywną czyli pozapoznawczą. Sądy metafizyki i religii -
w jego przekonaniu - pełnią jedynie funkcję ekspresywną: ujaw
niają stany emocjonalne i osobiste wybory (światopoglądowe, mo
ralne) mówiącego człowieka25• Język metafizyki i język religii 
nie posiadają więc sensu poznawczego, nie zawierają prawdy ani 
fałszu. Ich funkcja jest pozapoznawcza: emocjonalna, psycholo-

20 The Central Problem& of Philosophy, New York-Chicago 1974, 
s. 4 • 7, Autor mówi tam o doświadczeniu religijnym. 

11 Tamże, s. 21 1 - 222. 
zz Vienna Circle: The Revoiution in Philosophy. Ed. by A. J. Ayer, 

London 1956; H. B u c z y ń  s k a, Kolo Wiedeńskie czyli początek neopozy
tywizmu, Warszawa 1960. 

23 M. S c h l i c k, Meaning and Verification, w: Gesammelte Aufsatze, 
Wien 1938, s. 340. 

24 WissenschaftZiche WeZtauffassung, r. II. Cyt. za : H. Buczyńska, Koło 
Wiedeńskie, s. 165. 

25 R. C a r  n a p, Filozofia jako analiza języka nauki. Tłum. A. Zablu
dowski, Warszawa 1969, s. 20. 
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giczna itp. Była to całkowita dyskwalifikacja teistycznej meta

fizyki, gdyż zakwestionowany został jej charakter naukowo

-kognitywny. 
Wpływ neopozytywizmu ciąży dotąd na wielu autorach oma

wiających problematykę filozofii religii i filozofii Boga, zwła

szcza na piszących w języku angielskim. Jednym z nich jest Ri

chard Braithwaite••. Wyróżnił on trzy typy sądów jako nośni
ków prawdy: stwierdzenia dotyczące empirycznych faktów, hipo

tezy nauk przyrodniczych, oraz sądy analityczne logiki i matema

tyki. Otóż zdanie "Bóg istnieje" nie należy do żadnego z wy
mienionych sądów. Absolut nie jest przedmiotem doświadczenia 

empirycznego, nie stanowi hipotezy przyrodniczej , ani też nie cho
dzi bynajmniej o sąd analityczny. W takim razie trudno mówić 
o teizmie w kategoriach epistemologicznych prawdy czy fałszu. 
Autor dostrzega uderzającą analogię pomiędzy normami etyczny
mi a sądami teizmu filozoficzno-religijnego. W obu wypadkach 
chodzi o postawę egzystencjalną człowieka, jego intencyjno-woli
cjonalne zobowiązania się do czegoś. Braithwaite kwestionuje 
prawdę historyczno-poznawczą religii, choć równocześnie nie 
chciałby zawężać jej funkcji do płaszczyzny przeżyć subiektyw
no-emocjonalnych. 

Tematykę uzasadnień istnienia Boga omawia, z punktu wi· 
dzenia filozofii analitycznej, interesująca praca pt. Język reli

gijny a problem religijnego poznania. Jest ona dziełem zbioro
wym, w części · zapisem dyskusji. Pisze w niej między innymi 
Thomas McPherson, który w formie zdecydowanej podtrzymuje 
tezę neopozytywizmu o nieracjonalnym charakterze języka re
ligijno-teologicznego". Wskazuje on na analogię pomiędzy wy
powiedziami L. Wittgensteina i R. Otto, którzy - mimo całej 
odmienności swych poglądów na temat Boga - sądom religij
nym przyznawali funkcję głównie emocjonalną. Dlatego określe

nie "nonsens", używane przez neopozytywistów w odniesieniu 
do j ęzyka religii, nie jest jej dyskwalifikacją. Chodzi przecież 

26 R. B. B r a i  t h w a i t e, A n Empiricist's View ot the Nature ot 
Religious, w: The Philosophy of Religion. Ed. by B. Mitchell, Oxford 1971, 
s. 72 - 91. 

27 Th. M c P h e r  s o n, Positivism and Religio n, w: Religious Language 
and the Problem of Religious Knowledge, dz. cyt., s. 52 - 66. 
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jedynie o niemożliwość empirycmej motywacji przekonań reli
gijnych. O ile dotąd rozważania autora są dyskusyjne, to trafna 
jest końcowa uwaga jego eseju. Nie teologia powinna się ako
modować do postulatów neopozytywizmu, ale te ostatnie należy 
odpowiednio modyfikować do charakteru teologii związanego 
z właściwym sobie przedmiotem. 

Pokrewne stanowisko wobec teizmu i jego uzasadnień zaj
muje Paul F. Schmidt28• Polemizuje on z poglądami teistów, że 
religia mówi o naturze człowieka, świata, ic'h genezie itp. 
w rzeczywistości tezy języka religijnego nie są nośnikiem fak
tualnej wiedzy o świecie, nie jest bowiem możliwa ich empi
ryczna weryfikacja. 

Negatywne stanowisko wobec epistemologicznego waloru ję
zyka religijnego zajmują marksiści, wśród których częsta jest 
sympatia dla empiryzującego scjentyzmu. W tym duchu utrzyma
ne są wypowiedzi dyskutantów opublikowane w pracy pt. Teoria 

i doświadczenie29• Również Jan Sikora, analizując teksty modli
tewne i homiletyczne, sugeruje dominującą rolę czynnika emo
cjonalnego w języku religijnym"0• Jego dobór materiału jest 
jednostronny, gdyż pomija specjalistyczne prace teologów oma
wiających złożoną psychologicznie strukturę aktu religijnego. 
Inny autor marksistowski dostrzega różnorodność języka reli
gijnego, na który się składają: język fachowo-teologiczny, dy
daktyczny (katechetyczny i homiletyczny), poetycko-liturgiczny, 
prawniczy itp.31 Sądzi jednak, że język religijno-sakralny zawie
ra elementy magii, mitu i archaizmy, co podważa jego funktor 
poznawczo-racjonalny. 

Radykalna krytyka teizmu, dokonana przez zwolenników 

neopozytywizmu, wywarła ferment w kręgu autorów związa

nych z chrześcijaństwem. Wielu z nich, przyjmując jako zasadny 

28 P. F. S c h m i d t, Factual Knowledge and Religious Claims, w: 
tamże, s. 213 - 224. 

29 Por. między innymi wypowiedzi J. K m  i t y, w: Teoria i doświad
czenie, Warszawa 1966, s. 199 nn. 

30 J. S i k o r  a,  Rola czynnika emocjonalnego w języku religii, "Euhe
mer" (1968) nr l, s. 11 - 21 .  

31 J. W i e r  u s z-K o w a l s k i, Podstawowe elementy struktury języ
ka sakralnego, "Studia Religioznawc7.e" l (1969), s. 33 - 54. 
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postulat weryfikacji empirycznej ,  pragnie wyjść mu naprzeciw. 
Dokonuje tego między innymi J ohn Hick, mówiąc o tak zwanej 
weryfikacji eschatologicznej'•. W jego przekonaniu istotne praw
dy chrześcijaństwa, tak filozoficzne jak teologiczne, zostaną uwie
rzytelnione doświadczalnie po etapie życia ziemskiego. Teoria 
ta jest często krytykowana, ponieważ: a) pojęcie eschatologii 
posiada już sens religijny; b) życie pozagrobowe jest kwestiono
wane przez ateistów; c) proponowana koncepcja weryfikacji 
nazbyt odbiega od ogólnie przyjętych poglądów w sprawie uwie
rzytelniania prawd naukowychn. 

Inny znany i zarazem kontrowersyjny teolog chrześcijański, 
Dawid Cox, mówi o weryfikacji teizmu przez "doświadczenie 
chrześcijańskie"84• Istnienie Boga jest mianowicie potwierdzane 
w życiu ludzi wierzących, którzy Go ,spotykają w modlitwie, 
aktach wiary i miłości, przeżywaniu swego losu itp. Oponenci 
tak pojmowanej weryfikacji słusznie zauważają, że istnienie Boga 
byłoby wątpliwe, gdyby na przykład ludzkość nie istniała85, Kry
teria psychologiczne i eschatologiczne nie wystarczą, aby mówić 
o empirycznej weryfikacji tez języka religijnego, 

Dwaj ostatni autorzy, Hick i Cox, zbyt dosłownie potrakto
wali postulaty neopozytywistów odnośnie naukowego statusu 
sądów. To nie język religii i filozofii należy podporządkować 
logicznemu empiryzmowi, ale jego postulaty należy reinterpre
tować i poszerzyć. Kryteria naukowości zależą przecież od przed
miotu, o jakim mówi język określonej dyscypliny. Inny jest 
język nauk formalnych (logiki, matematyki), przyrodniczo-empi
rycznych, humanistycznych, filozoficznych i teologicznych. Po
stulat jedności metody naukowej ,  utożsamianej z metodą empi
ryczną, wykracza poza domenę metodologii i logiki. U jego 
podstaw znajduje się redukcjonistyczna koncepcja bytu, zwłasz-

32 J. H i c k, Theology and Verification, w: The Philosophy of Religion. 
Ed. by B. Mitchell, dz. cyt., s. 53 - 71. 

aa Por. T. W. T i l l e y, Talking of God? A n Introduction to Philosophi
ca! Analysis of Re!igious Language, New York 1978, s. 97 - 100. 

34 D. C o x, The Significance ot Christianity, "Mind" 59 (1959), 
s. 210 - 217. 

35 Th. M c P h e r s o n, T he Existence ot G od, "Min d" 50 (1956), 
's. 545 - 54 7. 
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cza ludzkiego. Człowiek - jego wewnętrzne "ja", kultura, ety
ka, religia - wymagają języka odmiennego od języka stosowa
nego w naukach opartych na doświadczeniu zmysłowym. Istnie
ją dlatego różne języki: opisowo-empiryczny, psychologiczny, 
normatywno-moralny, artystyczny, religijny, filozoficzny. Wszyst
kie mogą być sensowne, dlatego jednego z nich nie można uznać 
za jedynie naukowy i właściwych mu kryteriów stosować do 
wszystkich innych. Analogicznie można mówić o wielu typach 
ludzkiego poznania, stąd w imię jednego z nich nie można od
rzucać pozostałych jako irracjonalnych. Jednostronność, uwi
daczniająca się w teorii neopozytywizmu, jest efektem bezkry
tycznej fascynacji domeną doświadczenia empirycznego, połą
czona z ignorowaniem innych form doświadczenia osoby ludzkiej: 
etycznego, religijnego, infrapersonalnego itp. 

Wittgenstein stwierdził, że "Bóg nie objawia się w świecie"88• 
Nie jest On więc faktem empirycznie stwierdzalnym. Neopozy
tywiści, przyjmując empiryczne kryteria naukowości, tezę o ist
nieniu Boga uznali za pozbawioną sensu poznawczego. Podobnie 
zresztą niektórzy z nich kwalifikowali tezę ateistów: Bóg nie 
istnieje17• Dziś c oraz powszechniej przyznaje się, że stanowisko 
neopozytywistów było zarówno dogmatyczne jak aprioryczne. 
Logika i metodologia nie są w stanie rozstrzygnąć sensu czy 
bezsensu sądów klasycznej metafizyki oraz religii38• Rygorów 
myśli racjonalnej nie można zawężać wyłącznie do nauk przy
rodniczych. Nie tylko bowiem materia poddaje się wymogom 
myśli krytycznej, lecz także inne przedmioty oraz dyscypliny. 
Wykluczenie sensu w odniesieniu do człowieka - jego szeroko 
rozumianej kultury, sfery wartości, Boga czy innych przedmio
tów - jest bezzasadne. W każdym razie nie wynika z wymo
gów samej logiki czy metodologii, lecz jest efektem (ukrytych) 
założeń filozoficznych. Nie można apriorycznie wykluczać sensu 
z �dnej domeny ludzkiego życia i żadnej dyscypliny, przed roz-

36 L. W i t t g e n s t e i n, Tractatus logico-philosophicus, dz. cyt., s. 86. 
37 Por. J. C a m p h e 1 1, The Language ot Religion, dz. cyt., s. 29. 
38 Obszerną rzeczową ocenę krytyczną neopozytywizmu przeprowadził 

kanadyjski uczony, Jacques Pou1ain. Por. Logique et religion. L'atomisme 
logique de L. Wittgenstein et la possibilite des propositians religieuses, 
Mouton-Paris 1973, zwłaszcza s. 177 - 188. 
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strzygnięciem problemu istnienia czy nieistnienia przedmiotu. 
Arbitralne jest stanowisko, że nośnikiem sensu są wyłącznie 
sądy związane z deskrypcją faktów empirycznych. Rzeczywi
stość jest złożona, dlatego i kryteria sensu winny być różno
rodne. Ten sens, o jakim mówią dyscypliny przyrodnicze, nie 
jest ani wylączny ani nawet uprzywilejowany w całości pozna
nia ludzkiego. 

Reasumując należy stwierdzić, że u podstaw negatywnej oce
ny języka teizmu filozoficznego i religii - charakterystycznej 
dla neopozytywistów - znajdują się założenia semantyczne 
i metafizyczne. Przyznają to nawet zwolennicy filozofii anali
tycznej: Ayer i Quine. Amerykański logik, W. Quine, mówi wy
rażnie o dogmatycznych założeniach empiryzmu. "Jednym z nich 
jest przekonanie o istnieniu fundamentalnej dychotomii prawd: 
są one bądź analityczne, czyli oparte na znaczeniu, a niezależne 
od faktów, bądź syntetyczne, czyli oparte na faktach. Drugim 
dogmatem jest redukcjonizm: przekonanie, że każde sensowne 
zdanie jest równoważne pewnej konstrukcji logicznej złożonej 
z terminów, które odnoszą się do bezpośredniego doświadczenia. 
Zamierzam wykazać, że oba te dogmaty są bezpodstawne"". 
Dogmatem neopozytywizmu jest więc epistemologiczny sensua
lizm, skrajny empiryzm i fenomenalizm, które są niewątpliwie 
tezami metafizycznymi. Zwolennicy logicznego empiryzmu, od
rzucając jeden typ metafizyki, milcząco przyjmowali inną odmia
nę metafizyki. 

Kryteria naukowości, wysuwane przez neopozytywistów, oka
zały się niemożliwe do zastosowania nawet na terenie nauk 
przyrodniczych. Dlatego zaczęto niebawem "rozluźniać" zasadę 
weryfikacji empirycznej, mówiąc o pośredniej sprawdzalności 
empirycznej, wystarczalności falsyfikacji itp. Dostrzeżono rów
nież, że nie da się wytyczyć trwałej i nieprzekraczalnej granicy 
pomiędzy domeną nauki 1 filozofii. Problemy, kwestionowane 
jako nienaukowe w ramach metafizyki, zaczęły pojawiać się na 
terenie nauk przyrodniczych. 

39 W. van O. Q u i n e, Dwa dogmaty empiryzmu, w: 2: punktu widze
nia logiki. Tłum. B. Stanosz, Warszawa 1969, s. 35. 
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Innym mankamentem teorii logicznego empiryzmu jest uwi
kłanie się w błędne koło40• Zasada weryfikacji empirycznej, od
grywająca tak węzłową rolę w tym nurcie, nie jest ani są
dem analitycznym ani sądem spostrzeżeniowym. Rozpatrywana 
w świetle postulatów metodologicznych neopozytywizmu, nie 
posiada charakteru naukowego. W ten sposób zwolennicy tego 
nurtu przeczą własnym założeniom. Wszelkie modyfikacje, do
konywane przez neoj>Dzytywistów w formułowaniu zasady we
ryfikacji, sygnalizowanej wyżej sprzeczności nie rozwiązują. 
Nawet Wittgenstein, inicjator zawężonych kryteriów naukowości 
i sensowności, nie ustrzegł się przed niekonsekwencjami. Wielo
krotnie wspominał w Traktacie logiczno-filozoficznym o elemen
tach "mistycznych" rzeczywistości, "Nie to, jaki j est świat, jest 
tym, co mistyczne, lefi!Z to, że jest"41• Miał również świadomosć, 
że rozwiązanie problemów naukowych nie jest równoznaczne 
z rozwiązaniem egzystencjalnych problemów człowieka. Wiele 
stwierdzeń Traktatu, gdyby uznać postulaty samego Wittgen
steina, należałoby określić jako pozbawione sensu. Błędem auto
ra i całego nurtu logicznego empiryzmu było zawężenie kry
teriów sensu i nauki do ram doświadczenia empirycznego. 

B. W s p ó ł c z e s n a  f i l o z o f i a  l i n g w i s t y c z n a  

Ludwik Wittgenstein, choć nie sformułował expressis verbis 

zasady weryfikacji empirycznej, to jednak solidaryzował się 
z sensualizmem i fenomenalizmem neopozytywistów. Był to okres 
od 1920 do 1 930 roku. Później jego poglądy zaczęły ulegać zmia
nie, czego etapem finalnym było dzieło Philosophische Unter

suchungen opublikowane w roku 1 953 (po śmierci autora). Jest 
ono świadectwem odejścia od skrajnego empiryzmu na pozycje 
zbliżone do pragmatyzmu. Wittgenstein nie sąąził już, że wy
łącznie język opisowo-empiryczny spełnia funkcję kognitywną, 
a wszelkie inne j ęzyki mają funkcję jedynie emocjonalno-eks
presywną czyli emotywną. Uproszczeniem jest podział języków 

to R. I n g a r  d e n, Próba przebudowy filozofii przez neopozytywistów, 
w: Z badań nad współczesną filozofią, Warszawa 1963,. s. 659 - 662. 

41 L. W i t t g e n s t e i n, Tractatus .. . , s. 86. Por. J. P o u l a i n, Logique 
et religion, s. 194 - 197. 

16 - Drogi ku Bogu 
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na informatywno-asertywne i emocjonalne, gdyż istnieją pomię
dzy nimi jeszcze formy pośrednie. Schematyczna klasyfikacja 
języka jest sprzeczna z realiami ludzkiego życia. 

Autor Dociekań filozoficznych, charakteryzując sensowność 
j�zyka, zmienił w sposób isto�ny j ego kryteria. Dotąd dla neo
pozytywistów sens utożsamiał się z możliwością empirycznej we
ryfikacji konkretnych tez języka. Nie było to w pełni możliwe 
nawet w odniesieniu do nauk przyrodniczych. Zresztą status 
samej zasady weryfikacji był niejasny: była ona postulatem czyli 
założeniem, nie zaś prawdą empirycznie sprawdzalną. Dlatego 
Wittgenstein w miejsce zasady weryfikacji wprowadził zasadę 
sposobu używania języka. "Znaczeniem słowa jest sposób użycia 
go w języku"'2• O sensowności języka decyduje . więc nie możli
wość jego redukcji do sądów spostrzeżeniowych, lecz sposób 
jego użycia w określonych sytuacjach egzystencjalnych. Było to 
w pewnej mierze pragmatyczne kryterium sensu języka, otwie
rające nowe możliwości interpretacyjne języka metafizyki i ję
zyka religii. Choć wspomniane dzieło nie mówi wprost o obu 
językach, to jednak zawarte w nim uwagi można i należy wyko
rzystać przy analizie problematyki Boga i religii. Ludzie reli
gijni mówią o Bogu jako realnym przedmiocie. Jest to fakt 
psychologiczno-socjologiczny, który w myśl kryteriów zapropo
nowanych przez Wittgensteina w Dociekaniach filozoficznych 
pozwala mówić o sensowności języka religijnego'8• 

Wittgenstein postulował analiz� języka w kontekście życia 
człowieka. Zycie obejmuje różnorodne sytuacje: rzecwwe, oso
bowe, historyczne i społeczne, dlatego ujmowanie j�zyka w oder
waniu od wymienionych elementów jest podstawowym błędem. 
Język jest przecież odbiciem życia ludzkiego, jego sytuacji, 
relacji międzyludzkich, podejmowanych problemów. Język jest 

"sposobem życia", sposobem zachowania si� człowieka w okreś
lonych sytuacjach". W konsekwencji takiego podejścia do roli 

42 L. W i t t g e n s t e i n, Dociekania filozoficzne, Warszawa 1972, § 43, 
s. 34. 

43 Drugi okres w ewolucji umysłowo-filozoficznej Wittgensteina okre
śla się skrótowo jako tzw. Wittgenstein II. 

44 "Termin 'gra językowa' ma tu podkreślać, że mówienie jest częścią 
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języka pojawiło się określenie, akceptowane dziś powszechnie, 
"gry językowej" (language-game). Sens języka, jako formy skła
dowej ludzkiego życia, zmienia się poprzez konkretne użycie 
w określonych sytuacjach. Każda gra posiada odmienne reguły 
postępowania, dla tego ma różne znaczenie oraz sens. Podobnie 
jest z "grą językową": znaczenie i sens języka zależy od spo
sobu używania go'6• Wittgenstein dowartościował m.in. język 
codzienny, uznając jego swoistą logikę i sensowność. "Gry języ
kowe" są uzależnione od kontekstu ludzkich zachowań, istnieją
cych sytuacji, tworząc "gramatykę głębi". Zrozumienie sytuacji 
kształtuje sens języka. 

Kolejnym wnioskiem nowego spojrzenia na język było doj 
rzenie wielości jego funkcji. Nie jest on wyłącznie opisem rze
czywistości, funkcja denotacyjna nie jest jedyna ani najważniej
sza. Zresztą Wittgenstein dostrzegł, że nie ma pełnej korelacji 
między językiem a światem, dlatego język nie może być trakto
wany jako jego "obrazkowe" odbicie. Język jest "grą

"
, rodzajem 

modelu, dlatego wskazana jest mnogość modeli językowych. 
Autor Dociekań filozoficznych wyróżnił następujące funkcj� 
języka: opis, pragnienie, sugestia, zalecenie działania, ostrzeżenie, 
obietnica, interpretacja, oskarżenie, prośba, modlitwa, pytanie, 
hipoteza, rozkaz, przekaz stanów emocjonalnych. Język jest więc 
narzędziem wielofunkcyjnym46• Język, podobnie jak gra, łączy 
się z wielu działaniami, przedmiotami, celami itp. Zaden język 
i jego określona funkcja, nie jest normatywny dla innych · języ
ków i funkcji. Taka interpretacja roli i sensu języka pozwala 
na uznanie swoistej funkcji języka religijnego i jego sensu. 

Wittgenstein dostrzegł różnicę p omiędzy językiem rzeczy 
a językiem osób. Świat rzeczy można opisać przy użyciu języka 
empiryczno-wizualnego. Świat osób nie podlega takiemu opisowi, 
gdyż jest to świat innych wartości: myśli, świadomości, duszy, 

pewnej działalności, pewnego sposobu życia". L. W i t t g e n s t e i n, Docie
kania filozoficzne § 23, s. 20. 

45 Dz. cyt., § 563 - 564, s. 212. Por. A. G r  a b n e r - H a i d e r, dz. cyt., 
s. 68 - 76; A. B r o n  k, Charakterystyka języka religii w filozofii analitycz
nej, "Zeszyty Naukowe KUL" 16 (1 973) nr 3 - 4, s. 33 - 35. 

46 Dociekania tilozofic::ne § 23 -25, s. 20 - 22; § 502 - 51 1 ,  s. 197 - 198. 
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"mowy wewnętrznej", bólu, wiary, miłości47• Wartości te są roz
poznawalne przez człowieka, lecz nie zawsze wyrażalne językiem 
i przekazywalne słowami. Język religii jest oczywiście językiem 
osób: rozgrywa się bowiem pomiędzy człowiekiem a Bogiem. 
Próba redukowania języka osób do języka rzeczy powoduje, że 
zanika to, co jest najbardziej specyficzne dla człowieka - niknie 
jego niepowtarzalna istota. 

Wittgenstein w Dociekaniach filozoficznych nie wypowiadał 
się wprost na temat religii. Jego wzmianki są nieliczne i pośred
nie. Tym niemniej · można wysnuć pewne wnioski odnośnie jego 
poglądu na naturę i sens języka religijnego'8• Język religijny 
jest swoistą grą językową, jego sens jest uwarunkowany kontek
stem zachowania się człowieka i sytuacji. Możliwe, że język 
religii jest zespołem języków: języka etyczno-normatywnego, 
imperatywnego, interpretującego, regulatywnego, integracyjnego, 
a nawet poznawczego. Język religii wyjaśnia nam np. funkcję 
cierpienia, ukazuje sens życia, implikuje normy moralne, for
muje osobowość itp. Metoda eksperymentalna, stwierdził wyraź
nie Wittgenstein, nie rozwiązuje istotnych problemów i pytań 
człowieka49, Język religijny, mimo niemożliwości jego weryfika
cji empirycznej, posiada istotne funkcje i swoisty sens. 

Po śmierci Wittgensteina ukazały się w formie książkowej 
notatki j ego uczniów, dotyczące problematyki estetyki, psycho
logii i religii50• Prawdopodobnie stanowią one dość wierny zapis 
wykładów tego myśliciela z ostatnich lat życia. Wynika z nich, 
że uznał on powszechność i trwałość życia religijnego, a także 
swoistość "gramatyki" wierzeń religijnych. Z tego względu nie 
j est możliwy przekład języka religijnego na język niereligijny, 
gdyż w tym wypadku zanika specyfika treści pierwszego z nich. 

<7 Dociekania filozoficzne § 254 - 257, s. 133 - 1 34; cz. II, IV, s. 249; cz. II, 
XI, s. 308 i 320. 

<B Por. W. D, H u d s o n, Wittgenstein and Religious Belief, dz. cyt., 
s. 34 - 67, 1 25 - 139. Autor zbyt globalnie stwierdza, że Wittgenstein II nie 
uznawał sensu sądów metafizyczno-religijnych, będąc jedynie emocjonal
nie związany z religią. 

<9 Dociekania filozoficzne, cz. II, XIV, s. 324. 
so Lectures and Conversations on Aesthetics, Psychology and Reli

gious Belief. Ed. by C. Borett, Oxford 1966. 



HERMENEUTYKA 245 

Wittgenstein nie zawężał języka religii do funkcji emotywnej, 
uznając pośrednio w pewnym stopniu również jego funkcję 

kognitywną. Dla ludzi wierzących Bóg nie jest bytem fizycznym, 
nie jest wyłącznie normą moralną ani przeżyciem emocjonalnym, 
ale istnieje właśnie jako bóstwd'. Element po�ania, zawarty 
w akcie religijnej wiary, różni się- jednak istotnie od poznania 
naukowego opartego na weryfikacji empirycznej52• Jedno nie 
ulega wątpliwości: Wittgenstein w późniejszym okresie życia 
uznawał sens języka religijnego. 

Sugestie Wittgensteina II wywarły istotny wpływ na filozofię 
analityczną i lingwistyczną w ich ocenie fenomenu religii. Poja
wiło się wiele teorii, które zrywają z dotychczasową negatywną 
oceną języka religii - typową dla pierwszej fazy neopozytywiz
mu. Oryginalną teorię zaprezentował Ian T. Ramsey (tl 972)51• 
Zwrócił on uwagę na odmienność reguł logiki i reguł języka 
religii. Religijny język nie jest językiem deskryptywnym, ale 
ewokatywnym - wywołującym personalne zaangażowanie się 
w rozpoznaną uprzednio prawdę. W rozważaniach autora odgry
wają istotną rolę dwie kategorie: modelu i "sytuacji otwarcia". 
Charakterystyka rzeczywistości bóstwa nie może ograniczać się 
do jednego tylko typu j�zyka czy jednego modelu, a więc na 
przykład do tradycyjnego modelu Boga jako Aktu Czystego 
i Pierwszej Przyczyny. Dawniej model traktowano jako wierną 
i "obrazkową" niemal kopię określonego elementu rzeczywistości, 
dziś model pojmuje się jako rodzaj symbolu czy szyfru. Bóg jest 

rzeczywistością przerastającą jeden model językowy, dlatego 

należy stosować ich wiele przy próbie Jego charakterystyki54• 

Należy przede wszystkim poszukiwać modeli o profilu perso

nalnym. 

st Por. D. H u d s o n, Wittgenstein and Religious Belief, dz. cyt., 
s. 152 - 193; Lectures and Conversations .. .  , s. 59 - 62. 

51 Lectures and Conversations ... , s. 56 - 57. 

5J I. R a m  s e y, Re!igious Lanquage. A n Empirica! P!acing ot Theolo
gica! Phrases, London 1 973. Por. M. K i  l i s z e k, Lingwistyczna filozofia 
religii. Analiza teorii I. T. Ramseya, Lublin 1983. 

54 I. R a m  s e y, Models and Mystery, London 1964, s. 45 nn; t e n ż e, 
Talking about God, w: Myth and Symbol, London 1966, s. 84 nn, 89 - 90. 
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Język religijny wywodzi się z języka potocznego, ten zaś 
z obserwacji świata widzialnego. Religijne przeżycia, nie izolu
jąc człowieka z otaczającej rzeczywistości, uzdalniają go do 
odkrycia jej głębszego transcendentnego wymiaru. Ramsey wpro
wadza w tym momencie pojęcie "sytuacji otwarcia" (disclosure 
situation). Mianowicie j ęzyk religijny uzdalnia człowieka do 
widzenia rzeczywistości transcendentnej, absolutno-boskiej. Usta
wiając odpowiednio człowieka psychicznie, "wywołuje" odpo
wiednie przeżycia i uzdalnia do intuicyjnego poznania. Nawet 
klasyczne argumenty na istnienie Boga interpretuje autor w tym 
znaczeniu, iż widzi w nich techniki wywoływania w człowieku 
"sytuacji otwarcia"51• Chodzi mianowicie o duchowe otwieranie 
się człowieka na rzeczywistość Boga i związanych z nim warto
ści. Powstanie "sytuacji otwarcia" ułatwiają odpowiednie modele 
Absolutu: nie można ich traktować jako wiernego obrazu orygi
nału, ale jako symbole czy metafory. Jedynie ostatnie rozumienie 
modelu bóstwa ułatwia dojrzenie misterium nadprzyrodzonej 
rzeczywistości56• Język religijny, interpretowany w takiej kon
wencji, posiada profil deskryptywno-ewokatywny. Jest on do 
pewnego stopnia językiem opisującym absolutną rzeczywistość, 
równocześnie zaś wywołuje w człowieku odpowiednie nastawie
nia psychiczno-egzystencjalne57• Ramsey odchodzi od klasycznego 
neopozytywizmu, przyznając językowi religii funkcję informa
tywno-poznawczą. Dlatego uznaje również potrzebę teologii ne

gatywnej i pozytywnej, łącząc tę ostatnią z pojęciem modelu. 

Charakteryzowanie Boga jako miłości, najwyższego dobra, nie
skończoności itp. pełrii rolę dwojaką: opisuje Absolut przy użyciu 
różnych modeli językowych, równocześnie zaś wywołuje w nas 

odpowiednie przeżycia i ustawia duchowo. 

W badaniach natury j ęzyka religijnego interesujące stanowi
sko zajął John L. Austin (t 1 960), który nawiązując do idei "gry 

55 I. R a m  s e y, Re!igiou.s Langu.age ... , dz. cyt., s. 61 - 89. 
56 Ramsey modele "obrazowe" uznał za bezużyteczne, natomiast cenił 

modele "odsłaniające". Sądził, że więcej o Bogu mówią osoby niż rzeczy, 
oraz bardziej "odsłania" Go całość świata aniżeli konkretne wypadki czy 
procesy. 

57 I. R a m  s e y, Religious Langu.age ... , dz. cyt., s. 46 - -t8. 
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językowej "  rozróżnił wypowiedzi konstatywne i perfomatywne58, 
Te ostatnie trudno oceniać jako prawdziwe czy fałszywe, gdyż 
są to wypowiedzi typu: wydaje się, pragnę, ostrZegam itp. Po
czątkowo oba typy wypowiedzi traktował rozłącznie, później 
widział w nich raczej różne aspekty tych samych sądów. 

Do tej teorii nawiązał Donald M. Evans, który wypowiedzi 
języka religijnego nazwał "perfomatywami korelatywnymi". 
Autor interesował się głównie językiem Biblii, 'w której dostrzegł 
zastosowanie różnych języków. Jest to mianowicie język des
kryptywny, ekspresywno-emocjonalny i autoimplikatywny50• Bóg 
mówi do człowieka poprzez działanie, zdarzenia, obrazy i meta
fory. W ten sposób przekazuje człowiekowi jakąś prawdę o sobie, 
nawiązując z nim zarazem kontakt. Również język, jakim czło
wiek mówi do Boga, jest językiem zobowiązań i samozaangażo
wania się personalnego. Można więc stwierqzić, iż język religijny 
jest kanstatywno-informujący i perfomatywny. Wyraża on okre
ślone prawdy, równocześnie zaś p osiada funkcję autoimplikatyw
ną. Mówiąc "Bóg jest Stwórcą", wypowiadamy określoną tre
ściowo prawdę, która skłania nas do odpowiedniego zachowania 
się wobec bóstwa. 

Problem języka religijnego jest ciągle przedmiotem licznych 
dyskusji. Wachlarz interpretacji jest bogaty: jedni kwestionują 
jego kognitywny walor, inni uznają go - przynajmniej w spe
cyficznym sensie. R. M. Hare wskazuje na analogie pomiędzy 
językami religii i etyki80• Język etyki posiada charakter emo
tywny, promotywny i normatywny. Analogiczne funkcje ma 
spełniać język religijny, stanowiąc środek przekazu stanów 
emocjooalnych, nastawień i osobistych wyborów. Jeżeli nawet 
wierzenia religijne zdają się zawierać element informacji 

sa J. A u s t i n, How to Do Things with Words, Cambridge 1962, 
s. 149 - 151. Austin w wypowiedzi językowej wyróżnił trzy aspekty: a) akt 

lokucjonarny - treść sądu; b) akt ilokucjonarny, np. ostrzeżenie, prośbę, 
pytanie, rozkaz itp.; c) akt perlokucjonarny - skutek wypowiedzi. 

19 D. E v a n  s, T he Logic ot SeU-Involment. A Phi!osophical Study ot 
Everyday Language with Specia! Reference to the Christian Use ot Lan
guage about God as Creator, London 1963, zwłaszcza s. 1 1 3 - 140. 

6o R. M. H a r e, Theotogy and Falsification, w: New Essays in Philo
sophical Theo!ogy, d:::. cyt., s. 99 - 103. 
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o prawdzie, to tak naprawdę nie posiadają one wiedzy faktual· 
nej. Nigdy bowiem sądów religijnych nie można empirycznie 
sfalsyfikować. 

T. F.Torrance bardziej szeroko charakteryzuje funkcję języka 
religijnego, mówiąc między innymi o tzw. logice posłuszeństwa11• 
Używając określonego języka, należy uwzględnić specyfikę jego 
przedmiotu i być lojalnym wobec rządzących w tej dziedzinie 
reguł. Język religijny, między innymi biblijny, jest zakorzeniony 
w osobowości człowieka i wspólnocie wierzących. Dlatego trudno 
go trafnie rozumieć i interpretować według abstrakcyjnych re
guł, nie można również odrywać poszczególnych wyrażeń czy 
sądów od ko<ntekstu. 

Wielu autorów z kręgu filozofii lingwistycznej uznaje funkcję 
poznawczą języka religijnego. Paul Holmer rozróżnił między 
"wiarą w coś" (belief) a "wiarą komuś" (faith): pierwsza posiada 
funktor poznawczy, druga już nie"2• W jego przekonaniu sądy 
języka religijnego, mówiąc o metaempirycznej realności Boga, 
posiadają funkcję poznawczą. Funkcja ta nie należy jednak do 
istoty takiego języka, gdyż jego specyfika wypowiada się poprzez 
inne funkcje. H. D. Lewis uznaje walor kognitywny języka reli
gijnego, odwołując się do fenomenu doświadczenia religijnego 
i nawiązując do rozróżnienia J. H. Newmana pomiędzy pozna
niem realnym a poznaniem konceptualnym88• Język religijny, 
choć nie zawsze ujmowalny w formuły werbalno-pojęciowe, 
posiada funktor poznawczy. Autor amerykański, Raphael Demos, 
również przyznaje językowi religii funkcję poznawczą. Teg.o 
rodzaju funkcja występuje wówczas, gdy np. charakteryzujemy 
Boga jako byt najwyższy, ducha, osobę itp.84 Opisów takich nie 

61 T. T o r r a n  c e, Faith and Philosophy, "The Hibbert Journal" 
47 (1949), s. 237 - 244. 

oz P. H o l m e r, T he Nature of Religious Propositions, w: Re!igious 
Language ... , dz. cyt., s. 233 - 247. 

83 H. D. L e w i s, C. H. W h i t e l e y, T he Cognitive Factor in Religious 
Experience, w: Religious Language .. . , dz. cyt., s. 248 - 265. Pierwszy autor 
uznał funkcję poznawczą religii, drugi ją kwestionował. 

6< R. D e m o s, A re Religious Dogmas Cognitive and Meaningful? w: 
tamże, s. 266 - 282. 
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należy ujmować w sensie literalnym, gdyż prowadzi to do antro
pomorfizacji Absolutu. Równocześnie jednak nie należy ich trak
tować jako mitu czy umownego symbolu, gdyż wówczas język 
religijny posiadałby funkcję tylko emocjonalną. Opisy klasycznej 
teologii korzystają z analogii i metafory, za pomocą których 
pełnią funkcję informacyjno-poznawczą. Interesująco wyjaśnia 
kognitywną funkcję sądów religijnych Robert C. Coburn86• Sądzi 
on, że prawdy religijne nie dają zadowalającej - również 
w egzystencjalnej sytuacji człowieka - odpowiedzi na szereg 
problemów. Są one jednak zawsze, przynajmniej, sensownymi 
pytaniami dotyczącymi istotnych zagadnień ludzkiego życia. 

Wiele uwagi i rzetelnych analiz poświęcił tematyce języka 
religijnego Frederick Ferre. Nawiązał on do klasycznej teorii 
analogii, lecz odmówił jej waloru ontologicznegd8. U podstaw 
takiej postawy kryje się umiarkowany agnostycyzm, który pod
daje w wątpliwość istnienie zbieżnych elementów bytowych 
pomiędzy stworzeniem a Bogiem. Dlatego Ferre przyznał analo
gii walor jedynie semantyczny, pozwalający · na bazie języka 
dystansować się od j ednoznaczno-antropomorfizujących UJęc 
Boga. Autor, nawiązując do Wittgensteina II i Ramsey'a, wyróż
nił różnorodne funkcje języka religijnego: poznawcze i pozapo
znawcze87. Do funkcji pozakognitywnych zaliczył funkcję emo
cjonalną oraz normatywną. Teksty religijne języka ujawniają 
nastawienie człowieka wierzącego, stanowią rodzaj zachęty do 
uczciwego życia, są wyrazem adoracji Sacrum, oraz zawierają 
również elementy oceniające. Istnieją także funkcje quasikogni
tywne języka religii, mianowicie funkcja heurystyczna oraz wy
obrażeniowa88. Poznanie wyobrażeniowe jest zakresowo szersze 
od ideacji oraz konceptualizacji. Funkcja h eurystyczna polega 
na tym, że teistyczne modele świata "organizują obraz" rzeczy
wistości, dają nowe "drogi widzenia" itp. 

66 R. C o b u r n, A Neglected Use ot Theological Language, "Mind" 

72 (1963), s. 369 - 385. 
66 F. F e r  r e, La langue religieux a-t-il un sense? Paris 1970, s. 83 - 92. 
67 Tamże, s. 125 nn, 157 - 167; F. F e r  r e, Basic Modern Phitosophy ot 

Religion, New York 1967, s. 349 - 362. 
68 Basic Modern Philosophy ot Religion, s. 362 nn. 
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Ferre uznał również funkcję poznawczą języka filozofii tei
stycznej i języka religii"". Języki te posiadają jednak swoistą 
skomplikowaną logikę, która wymaga uwzględnienia różnych 
elementów języka: znaków - słów, mówiących ludzi, oraz 
przedmiotu analiz. Język nie jeet "absolutnym monarchą", nie 
jest rzeczywistością autonomiczną, służy natomiast do przekazu 
ludzkich myśli i kierunku podejmowanych działań. Język reli
gijny odnosi się do faktów i realnych stanów, lecz jest to niema
terialna i pozaempiryczna rzeczywistość. Stosowanie metod 
eksperymentalno-technicznych dla weryfikacji realności przed
miotu języka religii jest nieporozumieniem. Język religii mówi 
o , .faktach metafizycznych", związanych z całością osoby człcr 
wieka wierzącego, w tym także z jego aktywnością duchową70• 
Choć nie jest możliwa empiryczna weryfikacja prawd religij
nych, to możliwe jest zastosowanie innych kryteriów. Przede 
wszystkim - odwołując się do zasady niesprzeczności - badamy 
wewnętrzną logikę języka religijnego, jego koherencję, adekwat
ność wobec doświadczenia religijnego, zgodność z istotnymi war· 
tościami człowieka. W ten sposób można mówić o ontologiczno· 
-poznawczym funktorze teizmu. 

Neopozytywistyczna hermeneutyka języka religijnego skłania 
do pewnych wniosków. Przede wszystkim stało się oczywiste, 
że etap globalnego dezawuowania sensowności religijnych twier
dzeń należy już do przeszłości. Radykalizm antymeta�iczny, cha
rakterystyczny dla pierwszego etapu logicznego empiryzmu, 
przekształcił się w ostrożną afirmącję tak filozofii jak religii. 
Coraz powszechniej uznaje się również sensowność języka teizmu 
filozoficznego i religijnego, choć wyjaśnia się to w różnorodny 
sposób71• Zwraca się słusznie uwagę na wielość funkcji, jakie 
spełnia język religii. Posiada on różmorodny charakter: jest hi
storycznym opisem Biblii, modlitewną inwokacją, opisem nad

przyrodzonej rzeczywistości, definiowaniem natury Absolutu, 
perswazją, oskarżeniem, przekazem egzystencjalnych przeżyć 

es Tamże, s. 371 - 401. 
7o La !angue religietLx a-t-i! un sens? d::. cut., s. 180 - 187. 
71 Por. J. V e r  h a a r, Some Notes on Language and Theology, "Bijdra

gen" 30 (1969), s. 39 - 65; J. C a m p b e l i, T he Language ot Religion, d:. 
cut., s. 66 - 69; A. B r o n  k, a rt .  cyt., s. 40 - 43. 
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itp. Język religijny, zwłaszcza w odniesieniu do chrześcijaństwa, 
spełnia między innymi następujące funkcje :  
- kognitywne :  formułuje prawdy dotyczące Boga, człowieka 

i świata w perspektywie eschatologiczno-sakralnej ; 
- normatywna: wskazuje na obowiązujące zasady moralne i za-

chęca do ich respektowania; 
- ewokatywna: wywołuje określone przeżycia oraz postawy; 
- ekspresyjno-emocjonalna: ujawnia stany emocjonalne; 
- promotywno-impresyjna: skłania do działania; 
- autoimplikatywna: jest wyrazem osobistego zaangażowania 

się w poznaną prawdę; 
- integracyjna: uzewnętrznia oraz intensyfikuje świadomość 

wspólnoty konfesyjnej ; 
- inwokacyj na: modlitwa nie jest mówieniem o Bogu, ale do 

Boga. 
Wymienione wyżej funkcje nie wyczerpują bynajmniej bo

gactwa znaczeniowego i egzystencjalnego j ęzyka religii. Domi
nująca rola poszczególnych funkcji zależy od tego, o jaki element 
religii aktualnie chodzi. W teologii dogmatycznej dominuje nie
wątpliwie funkcja poznawczo-informacyjna języka religijnego, 
w teologii moralnej eksponowana jest funkcja normatywna 
i autoimplikatywna, wreszcie w liturgii istotną rolę odgrywa 
język ekspresyjno-emocjonalny i ewokatywny. Na profil używa
nego języka religijnego wpływa także osobowość wierzącego 
człowieka: jego wykształcenie, temperament, wiek, płeć, pocho
dzenie socjalne itp. czynniki. Inny język preferują: teolog do
gmatyk, moralista, liturgista, homileta i mistyk, intelektualista, 
człowiek uwrażliwiony na dobro i osobnik kierujący się emocja
mi; człowiek o głębokiej religijności albo znajdujący się na gra
nicy wiary i niewiary; kobieta i mężczyzna; dziecko i dorosły. 

Choć j ęzyk religijny spełnia wiele zróżnicowanych funkcji, 
ale podstawową jego funkcją jest przekaz prawdy72• Niemożli
wość empirycznej weryfikacji takiej prawdy nie podważa sensu 
poznawczego języka religii. Takie stwierdzenia jak - Bóg istnie-

n We współczesnym chrześcijaństwie ujawniają się niebezpieczne ten
dencje redukowania języka religii do funkcji emotywnej i autoimplikatyw

nej. Pomniejszenie czy wręcl pomijanie funkcji poznawczej religii jest 
przejawem irracjonalizmu i subiektywizmu. 
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je, Bóg jest miłością, osobą itp. - nie sprowadzają się do funkcji 
emocjonalno-promotywnych, lecz pełnią funkcję wyjaśniająco
-poznawczą. Religia nie jest wyłącznie kodeksem moralnym czy 
stanem emocjonalnym, choć nie jest także jedynie zapisem dok
trynalnych formuł. Jest ona tym wszystkim i czymś jeszcze 
więcej, dlatego apodyktyczne podważanie poszczególnyc\1. funkcji 
języka religijnego mija się z realiami doświadczenia religijnego. 

2. FENOMENOLOGICZNA. HERMENEUTYKA RICOEURA: 

SYMBOL RELIGIJNY - MANIFESTACJĄ TRANSCENDENCJI 

Czołowym przedstawicielem hermeneutyki fenomenologicznej 
jest fra11cuski myśliciel protestancki, Paul Ricoeur (ur. 1913), 
profesor w Paryżu i Chicago71• Jego zainteresowania są niezwyk
le szerokie, obejmując: filozofię i historię filozofii, teologię, 
fenomenologię religii, językoznawstwo, prawo i politykę. Do 
najwybitniejszych jego dzieł należą: Filozofia woli (Philosophie 
de la volonte, t. I. 1 950, t. II.  1 960), Historia i prawda (Histoire 
et verite, 1 955), O interpretacji. Esej o Freudzie (De l'interpreta
tion, essai sur Freud, 1 965), Konflikt interpretacji (Le eonflit des 
interpretations, 1 969). Autor jest zafascynowany problemem 
człowieka, poczuciem jego winy. i tematyką zła, zagadnieniami 
wiary i niewiary. Wszystkie te problemy analizuje w nowator
ski sposób, korzystając z metody hermeneutyczno-fenomenolo
gicznej. 

Ricoeur nie odciął się od klasycznej philosophia perennis, nie 
podważał również pełnionych przez nią zadańn. Dążył do uboga-

7a P. Ricouer już podczas ostatniej wojny światowej, znajdując się 
w obozie jenieckim, studiował E. Husserla, K. Jaspersa i G. Marcela. Był 
profesorem w Strasburgu, Sorbony, później pełnił funkcję dziekana wydzia
łu uniwersytetu paryskiego w Nanterre (1969 - 1970). Obecnie wykłada 
w Parytu, Montrealu i Chicago. Bibliografia jego prac liczy około czterystu 
pozycji. 

74 M, P h i l i b e r t, Pau.L Ricoeu.r czyli wolność na miarę nadziei, War
szawa 1976, s. 15 nn. Ricoeur posiada doskonałą znajomość historii filozofii 
(wykładał ją na uniwersytecie w Strasburgu), co nie oznacza pasywnego 
powielania dotychczasowych rozwiązań. We własnych rozważaniach kc
korzysta ustawicznie z wielu źródeł, mimo to umie zachować oryginalność 
w ujmowaniu problemu. 
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cenia klasycznej filozofii, dlatego nawiązał twórczy dialog z kar
tezjanizmem, fenomenologią, psychoanalizą, strukturalizmem, 
semiologią, lingwistyką, współczesnym religioznawstwem, teolo
gią, a zwła�cza egzegezą biblijną. Za istotny cel filozofii uznał 
interpretację języka - zwłaszcza symbolicznego. Możliwe jest 
to dzięki hermeneutyce. Hermeneutyka jest refleksją filozoficz
ną, lecz zarazem także refleksją historyczną, lingwistyczną ,  od
wołaniem się do etnologii, historii kultury itp.75 Filozof jest czło
wiekiem odkrywającym logos - sens, który rekonstruuje i chro
ni poprzez analizę fenomenologiczną i hermeneutyczną. Herme
neutykę określił Ricoeur jako "teorię reguł rządzących egzegezą, 
to znaczy interpretacją poszczególnego tekstu bądź zespołu zna
ków, które można traktować jako tekst. ( ... ) Symbol jest dla nas 
wyrażeniem językowym o podwójnym sensie, domagającym się 
interpretacji, interpretacja zaś pracą rozumienia, mającą za cel 
rozszyfrowanie symboli"78• Hermeneutyka jest więc rozumiana 
jako sztuka interpretacji języka, zwłaszcza zaś umiejętność !xl
czytania sensu symboli. Powołaniem filozofii jest rozszyfrowanie 
symboliki jako "sensu już zastanego", dzięki czemu następuje 

"
odzyskanie pamięci pośrodku słowa" czyli objawienie prawdy77• 

Filozofia, za jaką opowiedział się Ricoeur, jest połączeniem 
fenomenologii i hermeneutykF8• Dlatego w swych rozważaniach 
ustawicznie korzystał z takich myślicieli jak: Kartezjusz, Hus
ser!, Schleiermacher, Heidegger i Freud. Odwołując się do nich, 
nie solidaryzował się w pełni z ich stanowiskiem filozoficznym. 
Hermeneutyka Heideggera opiera się na analizie ludzkiego bytu 
(Dasein), hermeneutyka francuskiego myśliciela wychodzi z in
terpretacji symbolizmu. W pierwszym wypadku podstawą her
meneutyki jest "ontologia rozumienia", w drugim zaś semanty
ka79. Ricoeur korzystał z fenomenologii Husserla, ale równie sta

nowczo dystansował się od jej intuicjonizmu. Francuski myśliciel 

75 S. C i c h o w i c z, Posl�wie, w: P. Ricoeur, Egzystencja i hermeneuty
ka. Rozprawy o metodzie, Warszawa 1975, s. 312 - 314. 

78 P. R i c o  e u r, Szk.ic o Freudzie. Cyt. za: M. Philibert, Paul Ricoeur, 
dz. cyt., s. 106. 

77 P. R i c o  e u r, Egzystencja i hermeneutyka, s. 25. 
78 Tamże, s. 128. 
7U Tamże, s. 130 - 131. 
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charakteryzował własną metodę jako "filozofię refleksji", rozną 
od "filozofii bezpośredniości" uznającej oczywistość psycholo
giczną, intelektualną intuicję czy wizję mistyczną80• W ten sposób 
ricoeurowski punkt wyjścia filozofii różni się istot� od karte
zjańskiego i husserlowskiego punktu wyjścia. Ten ostatni opiera 
się na oczywistości cogito, faktu myśli. "Ale cogito jest nie tylko 
prawdą zarówno jałową, jak niepodważalną"81• Jest prawdą oczy
wistą, gdyż jest bezpośrednio uchwytna w aktach świadomości. 
Jest jednak prawdą , ,jałową", gdyż rozpiętość pomiędzy cogito 
a ego - zarówno psychologicznie, j ak historycznie - jest fak
tem bezsprzecznym. Kartezjański punkt wyjścia ignoruje prze
bogaty świat symboliki, mitów, irracjonalnych pragnień, we
wnętrznej potrzeby sacrum itp., które wyrastają z prerefleksyj
nej domeny ludzkiej osobowości. Dlatego Paul Ricoeur tak wiele 
uwagi poświęcił psychoanalizie i strukturalizmowi, przyznając 
im niejednokrotnie rację w dowartościowaniu domeny podświa
domości, instynktów i myśli prerefleksyjnej. 

A. F a z y h e r m e n e u t y k i s y m b o l u 

Paul Ricoeur, charakteryzując hermeneutykę, faktycznie 
wyróżnił dwie jej fazy: analityczno-regresywną i syntetyczno
-progresywną82. Pierwsza z nich to . ,archeologia myśli", będąca 
poszukiwaniem - śladami Freuda - nieświadomości jako miej
sca startu ludzkiego życia i jego działań. Drugi typ hermeneutyki 
to . ,eschatologia myśli", mianowicie wbrew wszystkim redukcjo
nizmom poszukiwanie ludzkiego ducha, transcendencji i Boga. 
Oba typy hermeneutyki autor uznał za niezbędne również w od
niesieniu do problematyki religii i Boga. Był mianowicie prze
konany, że ateizm Marksa, Nietzschego i Freuda może stanowić 
oczyszczenie "wiary dla epoki poreligijnej"88• Zburzenie idoli 
jest warunkiem właści\vej interpretacji symbolu religijnego. 

so Tamże, s. 63 - 64. 
a1 Tamże, s. 142. 
s2 Tamże, s. 90. 
e3 Tamże, s. 270. Por. R. R i c o  e u r, The Critiąue of Religion w: P. Ri

coeur. An Anthology of His Work, Boston 1978 r., s. 213 - 219. 
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Prześledźmy najpierw hermeneutykę analityczno-regresyw
ną. System Freuda to hermeneutyka pragnienia, leżącego u pod
stawy libido i tanatos. Zasługą niemieckiego psychoanalityka 
było zwrócenie uwagi na mroczną i nie zbadaną domenę sennych 
marŻeń, symboli, obrazów i metafor84• One właśnie dowodzą, że aby 
poznać człowieka - należy cofnąć się poza świadomość. Dawcą 
i przekazicielem sensu jest praświadomość i nieświadomość. Ri
coeur hermeneutykę rozumie jako filozofię refleksji, ale dystan
suje się od "filozofii świadomości" typu kartezjańskiego85• Dlatego 
nie wychodzi od człowieka jako podmiotu myśli, lecz człowieka 
jako podmiotu pragnień - w pierwszej fazie zwykle nieświado
mych czy podświadomych. Cogito jest zakorzenieniem w prag
nieniu. Freud dostrzegł człowieka żywego, podlegającego popę
dom, uczuciom, fatalizmom. To ceni Ricoeur, zdaniem którego: 
"Trzeba stracić siebie (le moi), by odzyskać ja (le je). Dlatego 
właśnie psychoanaliza jest, jeśli nie dyscypliną filozoficzną, to 
przynajmniej dla filozofa dyscypliną nie do pogardzenia: nie
świadomość zmusza filozofa do rozpatrywania układu znaczeń 
na planie dalszym, przesuniętym w stosunku do bezpośredniego 
podmiotu. Tego uczy topika freudowska: znaczenia najbardziej 
pierwotne organizują się 'w miejscu' sensu, różnym od miejsca, 
w którym utrzymuje się bezpośrednia świadomość. Realizm pod
świadomości, topograficzne i ekonomiczne traktowanie przedsta
wień, urojeń, symptomów i symboli - jawią się ostatecznie jako 
warunek hermeneutyki uwalnianej z przesądów ego"86• Auten
tyczna egzystencja człowieka nie zawęża się do myśli, gdyż jest 
ona "pragnieniem i wysiłkiem". Freud słusznie podważył prymat 
świadomości, istnieje bowiem "archeologia podmiotu"87• Trafne jest 
jego powic'!zanie myśli z ludzkim ego, sugerowane przez Karte
zjusza. Nie jest jednak adekwatny obraz człowieka. Ważne jest 
to, że jestem, ale ważniejsze bardziej to, j a k  i m jestem. Dla
tego właśnie "ujmowanie świadomości oraz ja jako zadania i jako 

B< P. R i c o  e u r, Egzystencja i henneneutyka, s. 89 - 93. 
8o Tamże, s. 142. 

86 Tamże, s. 145. 
87 Tamże, s. 183. Por. Patrick L. B o u r g e o i s, Extension of Ri

coeur's Hermeneutic, The Hague 1975, s. 98 - 99. 
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panowania łączy psychoanalizę z filozofią cogito"88• Ego powstaje 
z prerefleksyjnego id, o którym mówił Freud. 

Z powyższych analiz Ricoeur wyciąga logiczne wnioski do
tyczące celów i metod hermeneutyki. Prymat bytowy "jestem" 
wobec "myślę" sprawia, że hermeneutyka nie może stać się 
"cogito idealistycznym, subiektywistycznym, solipsystycznym". 
Ludzkie "cogito jest zapośredniczone przez całe uniwersum zna
ków''8", głównie przez język. Bogaty świat symboliki ludzkiej 
mowy ujawnia się już na etapie prerefleksyjnym. ".Jestem" obja
wia się przez "mówię

"
, cogito wyrasta z "archaiZIJlU pragnie· 

nia ". W tym tkwi zasługa i trwała wartość psychoanalizy Freuda. 
Paul Ricoeur, korzystając z psychoanalizy fre).ldowskiej w celu 

demitologizacji cogito, bynajmniej nie opowiadał się za redukcjo
nizmem naturalistyczno-biologicznym. Poszukiwał "archeologii 
świadomości", ale szukał również "eschatologii świadomości". 
Człowieka, wbrew symplifikacjom Freuda, pojmował jako rze
czywistość dwubiegunową - obejmującą arche (początek) nie
świadomej egzystencji i telos (kres) myśli refleksyjnej. W ten 
sposób łączył freudowską "ekonomię pragnienia" z heglowską 
"teologią ducha"'0• Hermeneutyka destrukcyjno-regresywna była 
tylko wstępnym etapem, poprzedzającym właściwą hermeneuty
kę "rekonstrukcji i rekolekcji". Pod adresem Marksa, Nietzsche
go i Freuda wysunął dlatego zarzut, że "rozszyfrowanie jest tu 
w dużej mierze unicestwieniem"91• Chodzi o rozszyfrowanie 
sensu, myśli, bytu ludzkiego. Sam opowiada się za "hermeneuty
ką słuchania", odtwarzającą sens symboli, wierną rzeczywistości 
ludzkiego bytu. Freud kulturę i religię zredukował do domeny 
seksu, co było dalekie od zamierzeń francuskiego fenomenologa. 
Cenił u Freuda realizm w pojmowaniu człowieka, dystansował 
się zaś od jego redukcjonistycznego materializmu. Wyobcowanie 
cogito jest błędem, ale fałszem jest także negacja cogito. 

Ricoeur ustosunkował się również do strukturalizmu, w któ
rym dostrzegał wszechstronną analizę języka. A przecież syl'nbol 

B8 P. R i c o  e u r, Egzystencja i hermeneutyka, s. 195. 
98 Tamże, s. 218 - 219. 
90 Tamże, s. 198 - 199. 
ut Tamże, s. 80. 
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jest zawsze powiązany z językiem. Strukturalizm słusznie przy
hamował ekstrawagancje w ujmowaniu i analizie symbolu. Na 
tym jednak kończy się wspólna płaszczyzna fenomenologicznej 
hermeneutyki i strukturalizmu. Ricoeur zarzucił strukturalizmo
wi jednostronność w wyjaśnianiu zjawisk kultury oraz historii. 
Levi-Strauss rozróżnił metodę diachroniczną i metodę synchro
niczną, preferując ostatnią z nich. Metoda historyczno-diachro
niczna wyjaśnia historię ewolucyjnie i sukcesywnie, metoda 
strukturalno-synchroniczna traktuje historię jako zespół "se
gmentów" następujących po sobie. Podporządkowanie metody 
diachronicznej metodzie synchronicznej prowadzi do apersonal
nej koncepcji człowieka, historii, kultury. To właśnie kwestiono
wał P. Ricoeur, choć samo rozróżnienie obu metod akceptował91• 
Płynęło to z faktu, że Levi-Strauss - jak sam przyznał - p omi
nął rolę rozumu ludzkiego91• Strukturalizm jest wyzwaniem dla 
filozofii podmiotu. Referowany myśliciel był przeciwny . izolowa
niu cogito z całokształtu przeżyć człowieka, ale oponował rów
nież przeciw annihilacji podmiotu i ducha ludzkiego. 

Istnieją również inne mankamenty strukturalizmu. Jednym 
z nich jest jednostronna selekcja materiału, mającego dowieść 
redukcyjnej antropologii materializmu&ł. Levi-Strauss odwoływał 
się do kultur prymitywnych związanych z totemizmem, a pomi
nął bogate kultury basenu morza Sródziemnego. Należy do nich 
kultura judejska, łącznie ze Starym Testamentem. W ich kontek
ście trudno mówić o bezsensie jako ostatecznym fundamencie 
wszystkich ludzkich działań, zdarzeń i słów. Występuje tam zara
zem bogata symbolika, która nakazuje dopatrywać się w niej 
sensu ukrytego. Myśl religijna judeochrześcijańska, związane 
z nią symbole i mity, nie poddają się metodzie strukturalizmu. 
Łączy się z tym inna krytyczna uwaga Ricoeura: "Przejście od 
nauki strukturalnej do filozofii strukturalistycznej wydaje mi się 
niezadowalające, a nawet niespójne"95• Strukturolizm . grzeszy 
apodyktycznością i subiektywizmem, stąd można go określić jako 

92 Tam�e, s. 99. 
91 Tamże, s. 105. 
s• Tamże, s. 11 - 120. 
9& Tamże, s. 1 1 1. 

17 - Drogi ku Bogu 
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kantyzm bez podmiotu transcendentalnego'". Destrukcja sensu, 
postulowana przez Levi-Straussa, nie ma rzeczowych uzasadnień. 

W ujęciu Paula Ricoeura filozofia rozpoczyna się od analizy 
języka, ściślej mówiąc - symbolu. Wiodąca rola symboliki za
znaczyła się nie tylko u dawnych i współczesnych ludów prymi
tywnych, ale również w ramach kultury zainicjowanej przez 
chrześcijaństwo. Apogeum stosowania symboliki przypada na 
wieki średnie, szczególnie XII - XIII. "Symbolizm ten wyraża się 
równocześnie w poszukiwaniu Graala, w lapidariach i bestiariach 
przedsionków i kapiteli, w alegoryzującej egzegezie Pisma św., 
w rytuale i spekulacjach nad liturgią i sakramentem, w medy
tacjach nad Augustyńskim signum i Dionizjańskim symbolon 
oraz nad analogią i anagoge, które się z nich wywodzą"87• Zresztą 
do dziś, tak w chrześcijaństwie jak poza nim, rola symbOliki jest 
istotna. Skłania to do przeanalizowania metod wykrycia sensu 
i prawdy zawartych w symbolach. 

Czym jest symbol? Ricoeur porównuje symbol ze znakiem, 
mitem, analogią i alegorią"8• Symbol jest znakiem. Każdy znak 
wskazuje poza siebie, na coś innego i zewnętrznego. "Symbol 
jest z punktu widzenia semantycznego tak ukonstytuowany, iż 
ofiaruje jeden sens za pośrednictwem innego; w symbolu sens 
pierwotny, dosłowny, światowy, często fizyczny, odsyła do sensu 
przenośnego, duchowego, często egzystencjalnego"99• Jak się do
konuje przeniesienie uwagi z jednego sensu na drugi? Ricoeur 
tego bliżej nie omawia. Problem jest wieloaspektowy: psycholo
gi<7ny, ontologiczny, epistemologiczny. W aspekcie psychologicz
nym często zachodzi sytuacja, że "w odbiorcy zaczynają powsta
wać te same przeżycia, które miał twórca"100, Wydaje się, że 
istotna jest tu rola konwencji: kulturowej, religijnej, narodowej, 
ideologicznej itp. To, co jest symbolem dla jednych, przestaje 
być czytelne dla innych. Symbole powstają i umierają. Symbol 

N Tamże, s. 1 18. 
01 Tamże, s. 124. Por. s. 1 1 1  nn. 
ue Tamże, s. 10 - 14. 
es Tamże, s. 95. Por. s. 137. Por. Dawid M. R a s  m u s s e n, Mythic

Symbolic Language and Philosophica! Anthropology, The Hague 1971, 
s. 89 - 90, 1 18 - 120. 

too M. M a l i ń s k i, Eg;:JAstencjalność symbolu, "Znak" 22 (1970), s. 585. 
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jest bliski analogii. Często przejście od sensu pierwotnego do 
przenośnego dokonuje się właśnie drogą myślenia opartego na 
analogii, lecz nie zawsze się tak dzieje. W symbolu zawiera się 
bezpośrednio intencjonalność, nakierowanie do sensu szerszego. 
Symbol bliski jest alegorii, lecz zachodzi między nimi różnica. 
Symbol jest często prerefleksyjny, alegorie łączy się bezpośred

nio z procesem myślenia i retoryką mowy. Symbol zawiera także 
cechy pokrewne z mitem, ich relacja jest jednak sprawą dysku
syjną. Mit jest symbolem rozwiniętym w formie opowieści. 

Symbol jest znakiem skrywającym jakąś prawdę, lecz zara
zem jest "nieprzejrzysty", uwikłany w konkret kultury i języka, 
dlatego wymaga filozoficznej interpretacjP01• Choć niejednokrot
nie powstaje w prerefleksyjnej aktywności człowieka, to wymaga 
podjęcia pracy refleksji. "Symbol daje do myśleniam01, Ricoeur 
wyróżnił trzy następujące etapy wyjaśniania symboli: fenome
nologiczny, hermeneutyczny i filozoficzny108• 

Etap pierwszy to po prostu zrozumienie symbolu dokonywane 
w różny sposób: przez odwołanie się do innego symbolu czy ich 
zespołu, umieszczenie go w kontekście określonej kultury, epoki 
historycznej czy religii. Takim symbolem jest np. symbol wspi
naczki, rozumiany w sensie duchowym jako "droga na górę 
Karmel

"
. Etap drugi, hermeneutyczny, wymaga wejścia w krąg 

wyjaśnianej symboliki. Wymagany jest tu osobisty stosunek do 
interpretowanego tekstu czy symbolu, trzeba po prostu znajdo
wać się w kręgu ich oddziaływania. Zrozumienie tekstu religij
nego implikuje już istnienie wiary, dlatego duchowe wyobco
wanie uniemożliwia autentyczne zrozumienie prawdy ukrytej 
w symbolu. Wreszcie trzeci filozoficzny etap jest zapewne naj

bardziej trudny. Filozoficzne myślenie, którego punktem wyjścia 

są symbole, napotyka na dwojakie niebezpieczeństwo. Pierwszym 

z nich jest dosłowne rozumienie symbolu, co prowadzi do "mi

tologii dogmatycznej" czyli gnozy. Drugim niebezpieczeństwem 

jest zejście na manowce czystych alegorii, w wyniku czego za

nika prawda symbolu. Przykładem trudności, jakie stoją przed 

101 P. R i c o e u r, Egzystencja i hermeneutyka, dz. cyt., s. 55 nn. 
101 Tamże, s. 37. 
ID3 Tamże, s. 15 - 21, 35 - 37. 
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filozoficzną analizą, jest problematyka zła. Literalne rozumienie 
i rozumienie wyłącznie alegoryczne są równie fałszywe. Pierwsze 
jest imitacją racjonalności, drugie prowadzi do zaniku prawdy. 

Hermeneutyka Ricoeura posiada wiele filiacji, nawiązuje bo� 
wiem do F. Schleiermachera, R. Otto, Z. Freuda i R. Bultmana. 
Ich wpływ nie zatarł oryginalności francuskiego myśliciela, który 
zapożyczone elementy umiejętnie przetworzył i włączył w swoją 
koncepcję. Hermeneutyka była dla niego zakotwiczona w aktyw
ności dążeniowo-emocjonalnej i świadomości refleksyjnej, ale 
eksponowana została również rola podmiotu - człowieka. Rudolf 
Otto określał Absolut jako byt "całkowicie inny". Ricoeur wy
korzystał to w swej koncepcji poznai?ia symbolicznego, potwier
dzaj ącego niemożliwość bezpośredniego opisu natury Bożej. 

B. H e r m e n e u t y k a  a p o z n a n i e  B o g a  

Paul Ricoeur był protestantem, dlatego między innymi usto
sunkował się negatywnie do klasycznej filozofii Boga. Choć 
w zasadzie pragnął być kontynuatorem phHosophia perennis, to 
we wspomnianej dziedzinie zdecydowanie zrywał z nią. Solidary
zował się natomiast z "mistrzami podejrzeń" - Marksem, Nietz
schem i Freudem - w ich krYtyce religii. Podjął nawet tezę 
Nietzschego o "śmierci Boga". "Jaki bóg umarł? Możemy odpo
wiedzieć: bóg metafizyki i bóg teologii - o tyle, o ile teologia 
opiera się na metafizyce pierwszej .przyczyny, bytu koniecznego, 
pierwszego poruszyciela pojętego jako źródło wartości i dobro 
absolutne - powiedzmy, że chodzi o boga anto-teologii, by użyć 
słowa ukutego przez Heideggera w ślad za Kantem"104• Cytowana 
wypowiedź zawiera dwojakiego typu krytykę dotychczasowego 
teizmu: epistemologiczno-ontologiczną i aksjologiczną. Pierwszy 
wątek nie jest szerzej rozwinięty, brak więc konkretnej krytyki 
argumentacji za istnieniem Boga przyjmowanej dotąd w myśli 
chrześcijańskiej. Autor jednoznacznie jednak stwierdza "klęskę 
boga wetafizyki" oraz "niepowodzenie wszelkich prób uzupełnie
nia przyczynowości teleologią"105• Ten globalnie negatywny sto
sunek do filozoficznej motywacji realności Absolutu jest wyra-

to' Tamże, s. 275. 
m Tamże, s. 295. 
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zem wpływów epistemologii kantowskiej i marcelowskiej niechę- · 

ci do idei przyczynowości106, Referowany myśliciel francuski zda
wał się obawiać desakralizacji bóstwa, dlatego tak pejoratywnie 
oceniał argumentację ukazującą ontologiczne powiązania świata 
z Bogiem. 

W rozważaniach Ricoeura brak właściwie zainteresowania 
problemem istnienia Absolutu, interesowała go natomiast żywo 
koncepcja Boga. Stąd też jego krytyka tradycyjnego teizmu jest 
głównie aksjologiczna. Fotwierdza to wypowiedź, w której nie
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, opie
rającą się na lęku przed karą i na uciekaniu się w opiekę"107• 

Ricóeur 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 powinności i posłuszeństwa. Kry
tycznie więc odniósł się do klasycznej idei opatrzności Bożej oraz 
kantowskiej teorii organicznego powiązania etyki z religią. 

Krytyka chrześcijańskiej idei Boga nie oznacza bynajmniej 
solidaryzowania się z ateizmem Nietzschego czy Freuda. Ricoeur, 
w miejsce dawnej teodycei proponuje nową drogę odkrywania 
prawdy o Bogu, mianowicie drogę hermeneutyki. Choć wychodzi 
ona od semantycznych analiz symbolu, to dociera do ontologii 
jako .,ziemi obiecanej dla filozofii"108• W swych rozważaniach 
autor ukazywał powiązanie różnych aspektów hermeneutyki: 
archeologii ludzkiej myśli oraz jej teleologii i eschatologii. Istot
nym i częstym rodzajem symbolu jest symbol religijny, sugeru
jący obecność absolutnego Sacrum. Autor, idąc wyraźnie za su
gestiami rumuńskiego etnologa Mircea Eliade, konkluduje: "Każ
dy symbol jest w k�ńcu jakąś hierofanią, jakimś przejawem wię-

1o6 Por. S. K o w a  l c z y  k,  Bóg w mym współczesnej, Wrocław 1982, 
s. 431 - 432. 

toT P. R i c o  e u r, Egzystencja i hermeneutyka, dz. cyt., s. 272. Por. 
s. 276 - 288. 

1os Tamże, s. 148. 
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zi człowieka z sacrum. ( ... ) Zatem w końcu jako wskazówka ludz
kiego położenia w łonie bytu, w którym człowiek porusza się 
i istnieje, symbol przemawia do nas, odtąd zadaniem filozofa, 
którego symbol prowadzi, będzie przerwanie zaklętego kręgu sa
mowiedzy, kręgu subiektywności, odarcie refleksji z przywile
jów, wyjście poza antropologię. Włączenie człowieka do całości, 
transcendentnej całości niebios, immanentnej całości wegetacji, 
zaniku i odrodzenia, jest w istocie dążeniem wszystkich sym
boli"'09. Symbolika sakralna, choć jest przedmiotem analiz feno
menologii 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 prag
nienie bycia"110. Odszyfrowanie ukrytej w symbolice religijnej 
prawdy prowadzi człowieka poza widzialną rzeczywistość, uka
zując mu tajemniczą obecność transcendentnego Sacrum. 

Hermeneutyka Ricoeura, jak wskazują choćby cytowane 
ostatnio jego wypowiedzi, posiada charakter realistyczny i wy
miar metafizyczny. Jej realizm jest efektem ścisłego powiązania 
z doświadczeniem. "Symbol naprawdę otwiera i odsłania dzie
dziny doświadczenia"111

• Oczywiście nie chodzi tu jedynie o per
cepcję zmysłową, to znaczy o doświadczenie w rozumieniu logicz
nego empiryzmu czy nawet arystotelizmu. Doświadczenie her
meneutyczne obejmuje różne typy doświadczenia ludzkiego: 
aksjologiczne, emocjonalne, historyczne, społeczne, językowe itp. 
Ten realistyczny punkt wyjścia sprawia, że można mówić o "her
meneutyce istnienia". Ona to właśnie pozwala "przezwyciężyć 
złudzenia i uroszczenia cogito idealistycznego, subiektywistycz
nego, solipsystycznego"m. Podstawą hermeneutyki jest "mówię", 
ale taka aktywność człowieka wpleciona jest w całość ludzkiego 
bytu: myślę, dążę, chcę, istnieję. 

Ricoeurowska hermeneutyka, mimo jej niedopowiedzeń i skró
tów, posiada wymiar metafizyczny. Interpretacja symbolizmu re
ligijnego przekształca się w interpretację bytu ludzkiego oraz 

too Tamże, s. 23. 
uo Tamże, s. 147. 
111 Tamże, s. 21. 
111 Tamże, s. 219. 
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próbę wyjaśnienia jego genezy. Dlatego Bóg określony zostaje 
jako "stwórca", dzięki któremu pojawia się "cud bytu, a miano
wicie to, że jest raczej coś niż nic"118• Istnienie człowieka jest 
także darem Boga. Ricoeur, mimo negatywnej p ostawy wobec 
"boga metafizyki", ostatecznie przyznał Bogu funkcję ontologicz
no-kreacyjną. Pomijając koherencję tak różnych postaw w tym 
przedmiocie, trudno przeczyć, że hermeneutyka wskazuje na 
obecność Boga jako absolutnego Sacrum. Jak się to dokonuje? 

. Autor nie analizuje tego bliżej, zadowalając się wskazaniem ogól
nej drogi rozwiązań. Hermeneutyka języka religijno-symbolicz
nego ukazuje specyfikę bytu ludzkiego, który trwale jest zwią
zany z posiadaniem mowy czyli "logosu". Logos ludzkiego języka 
nie jest ani pierwotny ani autonomiczny. "Nie jesteśmy panami 
naszej mowy", gdyż "to raczej ona rozporządza nami". Integra
cyjna funkcja języka również przewyższa możliwości człowieka. 
Ostatecznie więc "doświadczamy, że mowa jest darem, a myśle
nie wdzięcznym uznaniem tego daru"114• Logos bytu ludzkiego 
jest organicznie spleciony z Bogiem, który sprawia, że "jesteś ty" 
i "jestem ja". Hermeneutyka, interpretując prawdę religijnego 
symbolu, odkrywa istnienie Boga. Pełni on funkcję nie tylko 
ontologiczną, ale również aksjologiczną. Mianowicie pojęcie Boga 
"skupia i przegrupowuje wszystkie wartości znaczące nagroma
dzone w kulturach przez symbolikę religijną, wartości nie znane 
niesymbolicznemu pojęciu bytu"115• Ricoeur, odrzucając Boga 
etyki powinności i zakazów, dostrzegł powiązanie bóstwa z do
meną moralności. Jest to etyka "podejmowania wysiłku istnie
nia", to znaczy odwagi obecności w życiu i konfrontacji z zagro
żeniami zła111• Proponowany model etyki posiada charakter bar
dziej egzystencjalno-aktywny niż normatywno-pasywny. 

tu Tamże, s. 268. 
llł Tamże, s. 293. Por. "Symbol daje do myślenia, że cogito jest we

wnątrz bytu. ( ... ) Jedynie filozofia, która karmi się mową, i to mową 

pełną, potrafi oderwać się od tego, co ją umożliwia, i zajmować się wy
trwale tematyzacją racjonalnej i uniwersalnej struktury własnego powo
łania. Na tym polega w mych oczach pobudzająca siła symbolu". Tamże, 

s. 23. 
115 Tamże, s. 169. 
111 Tamże, s. 281. 
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Kresem ricoeurowskiej hermeneutyki jest milczenie wobec 
odkrytego Boga. Jest to echo rozważań M. Heideggera, którego 
postawa ewoluowała od milczenia o Bogu do milczenia wobec 
Boga117• "Milczenie jest początkiem i źródłem słuchania i posłu
szeństwa"118. Ono bowiem umożliwia człowiekowi dojrzeć Boga 
jako objawiające się Słowo. Biblia przedstawia Boga "jako Ojca; 
ateizm uczy nas rezygnować z obrazu ojca. Przezwyciężony jako 
idol, obraz ojca może zostać odzyskany jako symbo�"119• 

Zarysowana hermeneutyka P. Ricoeura zawiera niewątpliwie 
elementy słabsze i dyskusyjne. Jej niewątpliwym mankamentem 
jest pominięcie wspólnotowego wymiaru doświadczenia herme
neutycznego, to jest roli Kościoła w wyjaśnianiu tekstów sakral
nych120. Innym brakiem jest pominięcie teorii analogii, będącej 
podstawą całej klasycznej filozofii Boga i teologii. Właśnie ana
logiczny charakter wszelkich określeń i nazw, używanych przy 
charakterystyce Boga, chroni przed antropomorfizacją. Dlatego 
na przykład nazywając go Ojcem, nie tworzymy idola, zdając 
sobie sprawę z całej odmienności naturalnego ojcostwa ludzkie
go i Bożego. 

Zgłoszone zastrzeżenia, choć dotyczą nieraz spraw istotnych, 
nie podważają generalnej wartości hermeneutyki Paula Ricoeura. 
Posiada ona jednak wyraźne niedopowiedzenia i skróty myślowe. 
Cennym dopełnieniem niektórych jej wątków tematycznych są 
prace Hansa-Georga Gadamera, na którym opieramy się w dal-
szych rozważaniacn121• , 

Hermeneutyka jest umiejętnością właściwej interpretacji ludz
kiego języka. Język ten, zwłaszcza religijny, jest wielofunkcyjny 
i wielowymiarowy. Można go rozpatrywać na różnych płaszczy
znach: semantycznej, epistemologicznej, aksjologicznej, ontolo
gicznej i teodycealnej. Język posiada charakter intencjonalny, 
nakierowany jest bowiem na rzeczywistość pozajęzykową. W ten 

117 S. K o w a  l c z y  k, Bóg w myśli współczesnej, s. 401 - 409. 
us P. R i c o  e u r, Egz11stencja i hermeneutyka, s. 280. 
ue Tamże, s, 296. 

12o S. C i c h o w i c z, Poslowie, w: tamże, s. 315 - 316. 
m H. G. G a d a m e r, Wahrheit und Methode. Grundziige einer philo

sophischen Hermeneutik, Ti.ibingen 1975. Por. J. T i s c h n e r, Perspekty
wy hermeneutyki, w: Myślenie według wartości, Kraków 1 982, s. 1 1 1 - 118. 
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sposób hermeneutyka implikuje realistyczną gnozeologię. Język 
jest doświadczeniem realnego świata : wewnętrznego czyli osobo
wości człowieka i zewnętrznego czyli pozaludzkiego122• Realistycz

na hermeneutyka jest przełamaniem pozycji idealizmu, przezwy
ciężeniem solipsyzmu ontologicznego i epistemologicznego. Było 

to widoczne już u E. Husserla, a jeszcze wyraźniej u M. Hei

deggera. Uprawiał on hermeneutykę Dasein, ludzkiego bytu. Był 
przeświadczony, że samozrozumienie prowadzi do zrozumienia 
bytu. Doświadczenie fenomenologiczne i hermeneutyczne różni 
się oczywiście od zawężonej koncepcji doświadczenia skrajnego 
empiryzmu, ponieważ rewaloryzuje ludzką osobę, jej wymiar 
duchowy, historię itp.m. Język, j ako integralna część poznania 
człowieka, jest nakierowany ku rzeczywistości transcendentnej. 
Równocześnie zaś jest cząstką tej rzeczywistości. W ten sposób 
ujawnia organiczne powiązanie bytu i poznania, aspektów onto
logicznego z epistemologicznym. Język jest ·bytem, który daje 
się zrozumieć. To wszystko sprawia, że hermeneutyka właściwie 
pojmowana wolna jest od idealistycznych dewiacjP24• 

Realistyczna hermeneutyka języka, szczególnie języka reli
gijnego, posiada charakter ontologiczny i aksjologiczny. Struk
turalizm, interpretując język człowieka, zapomina właśnie o czło
wieku. W ten sposób następuje istotne skrzywienie i sfałszowa
nie natury języka. Gadamer, analizując fenomen ludzkiej mowy, 
słusznie dostrzega elementy wspólne pomiędzy hermeneutyką 
a epistemologią filozofii chrześcijańskiej125• Ta ostatnia język 

(słowo) interpretowała jako verbum mentis, zaś augustynizm jako 

verbum cordis. Język ukazuje indywidualność człowieka: jego 

1u H. G. G a d a m e r, Wahrheit und Methode, s. 415  nn, 426 nn. 
1u Tamże, s. 229 - 250. 

m Por. C. B. D a l y, Metaphysic s and t he Limits of Language, w: Pro
spect for Metaphysics, London 1961,  s. 178 - 205. Autor słusznie stwier
dza, że metafizyka to spotkanie ,.ja" ludzkiego i "bytu". Następuje to, 
o czym już autor nie mówi, w hermeneutyce. Fenomenologia, nawiązując 
do scholastycznych ujęć intencjonalności, punkt wyjścia poznania widzi 
w bycie a nie samej świadomości. Cogito jest doświadczeniem siebie w by
cie, rzeczywistości, świecie. "Ja" nasze jawi się w realnym bycie, nie poza 
nim. Język jest powiązany z my�lą, a każda myśl jest myślą o bycie. 

12s G a d a m e r, dz. cyt., s. 363 - 366, 383 nn, 397 - 399, 403 nn, 432 - 433. 
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mentalność, charakter, zasób wiedzy, zainteresowania itp. ele
menty. Język wskazuje jednak także na ontologiczny status czło
wieka: mowa jest wyrazem myśli, a ta jest aktem umysłu. Język 
nie jest kategorią wyłącznie semantyczno-gramatyczną, lecz uka
zuje duchowy wymiar bytu ludzkiego. Język jest doświadcze
niem myśli, posiadanego logosu, oraz owocem pracy ducha lu
dzkiego. Jest on terenem, gdzie ujawnia się samotranscendencja 
człowieka. Język to artykularyzacja logosu. W ten sposób her
meneutyka, koncentrując uwagę na języku, wskazuje na nowy 
wymiar doświadczeń człowieka: głębię jego ducha, osobowość, 
transcendencję, możliwości poznawcze i moralne. 

Kolejną płaszczyzną, na jaką wskazuje język religijny, jest 
płaszczyzna wartości128• Mowa jest przekazem informacji, wie
dzy, sensu. Zrozumienie bytu jest także przeżyciem osobowym, 
kształtowaniem nowych postaw, otwarciem się na nowe idee 
i wartości. Logos ludzki, inspirujący język, jest zdolny od odkry
wania i przekazu prawdy (oraz nieprawdy). Oczywiście domena 
wartości nie jest w pełni pojęciowalna i komunikowalna poprzez 
język, gdyż z natury swej łączy się z osobistym przeżyciem czło
wieka. Człowiek jest kimś, kto posiada intelekt, sumienie, uzdol
nienia artystyczne. Dlatego odkrywa i ceni prawdę, szuka dobra, 
tworzy piękno. Kwintesencją wszelkich wartości są wartości 
religijne, choć zarazem posiadają one profil swoisty, nie będąc 
redukowalne do żadnych innyc}J. wartości. Człowiek jest kimś, 
kto szuka kontaktu - w najróżnorodniejszy sposób - z absolut

nym Sacrum, tj. Bogiem. Wie równocześnie, że sam nie jest tym 
sacrum, przeżywając moralną ułomność117• 

Końcowym etapem hermeneutyki języka jest uznanie obec
ności Boga. Język człowieka, "świadek" jego duchowej struktury 
bytowej,  jest zarazem znakiem jego ontologicznej pochodności128• 
Każdy ludzki język formuje się, rozwija przez doświadczenie 

i kontakt z innymi ludźmi i światem. Słowo człowieka świadczy, 

12o Ten aspekt Gadamer uwzględnia w małym stosunkowo stopniu. 

Por. dz. cut., s. 383, 459. 
m Aksjologic;my wymiar człowieka omawiają M. Scheler i J. Hessen. 

Analizują oni również wartości religijne, łącznie z Sacrum. 
12s G a d a m e r, dz. cut., s. 433 - 434. 
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że nie jest on duchem nieskończonym i absolutnym. Język wska
zuje w ten sposób na skończoność bytu ludzkiego, co nasuwa 
myśl o istnieniu ·absolutnego Logosu czyli Boga. Relacja między 
logosem człowieka a Logosem absolutno-transcendentnym była 
przedmiotem uwagi już starogreckich myślicieli: Platona i Plo
tyna, później zaś temat ten podjęli myśliciele chrześcijańscy. 
Język religijny, związany z ideą sacrum, wyjaśnia się adekwat
nie tylko poprzez obecność Boga. Wykazuje to przekonywająco 
M. Eliade, wskazujący na trwałość archetypów religijnych -
egzystujących także u współczesnych ludzi (choć nieraz w formie 
wynaturzonej).  Skończona natura człowieka, uwidoczniona w ję
zyku, domaga się ontologicznych wyjaśnień. Tajemnica człowieka 
wskazuje na tajemnicę Boga. Pozaempiryczny byt człowieka, 
ujawniony w fenomenie języka, sygnalizuje istnienie absolutnego 
bytu duchowego czyli Boga. Przejście to dokonuje się poprzez 
odwołanie do zasady przyczynowości, która - wbrew awersji 
Ricoeura - jest poznawalna w sposób intuicyjno-spontaniczny129• 
Zasada ta nie jest uchwytna w ramach doświadczenia herme
neutycznego, ale nie może też być kwestionowana na jego bazie. 
Bóg nie wyjaśnia wszystkiego w bycie ludzkim, także w zakresie 
jego j ęzyka, ale przynajmniej pozwala uniknąć alternatywy · 
absurdu. 

3. HERMENEUTYKA HISTORYCZNO-FENOMENOLOGICZNA 

M. ELIADE 

Jednym z najwybitniejszych i najbardziej znanych religio
znawców współczesnych jest rumuński uczony, Mircea Eliade 
(ur. 1 907 r.)130• Kilkuletni pobyt w Indiach skłonił go do napisa-

t%9 Por. H. D. L e w i s, Cod and Mystery, w: Prospect for Metaphysics, 
s. 206 - 237, zwłaszcza 228 nn. 

· 

uo Mircea Eliade, po studiach w Bukareszcie, trzy lata przebywał 
w Indiach. W Kalkucie studiował indianistykę u prof. Surendranatha Das
gupty, a następnie przebywał w podhimalajskim aszramie - praktykując 
ascezę i jogę. Od roku 1945 przebywał w Paryżu, gdzie po pewnym czasie 
wykładał na temat morfologii świętości i struktury mitów w Ecole Prati
que des Hautes Et u des. Por. T. M a r  g u l, Mirea Eliade jako teoretyk 
�więtoki i mitu, "Euhemer" 5 (1961), s. 36 - 50. 
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nia pracy doktorskiej na temat jogi181• Wykładał w Bukareszcie, 
po wojnie w Paryżu, obecnie zaś w Chicago, gdzie jest profeso
rem religioznawstwa porównawczego i kierownikiem sekcji reli

gioznawczej. Redaguje również periodykt pt. "Antaios"181• Jest nie
zmiernie aktywny: zapraszany jest z wykładami do szeregu uni
wersytetów (m.in. w Rzymie, Upsali, Nowym Jorku, Zurychu, 
Frankfurcie), oraz czynnie uczestniczy w międzynarodowych 
kongresach poświęconych problematyce · historii religii. 

Dorobek pisarski religioznawcy rumunskiego jest bardzo 
bogaty, liczy bowiem kilkaset pozycji - w tym kilkadziesiąt 
prac książkowych138• Światowy rozgłos przyniosło mu dzieło Trak
tat o historii religii (Traite d'histoires des religions, 1 949). Duży 
wpływ na współczesne religioznawstwo wywarła również książ· 
ka Sacrum i profanum. O istocie religii (Das Heilige und das 
Profane. Vom Wesen des ReligiOsen, 1 957)184 • Trwałym dorob
kiem religioznawstwa stały się niektóre teorie Eliade, między 
innymi pojęcie morfologii sacrum, koncepcje mitu i archetypu. 

Przedmiotem centralnym pism Eliade jest religia, którą bada 
głównie jako historyk. Jest to jednak historia religii w specy
ficznym znaczeniu185• Historia religii posiada zwykle profil po
równawczy, wskazując na zróżnicowanie, ewolucję, zbieżności 
i różnice między poszczególnymi formami religii. Uczony rumuń
ski w czym innym widzi cel i zadanie swej pracy historyka: 
w odkryciu transhistorycznych struktur religijnych, wspólnych 
wszystkim religiom. Historia religii powinna być dyscypliną 
autonomiczną, tzn. niezależną od antropologii, etnologii, socjo-

181 M. E l i a d e, Yoga. Essai sur Le s origines de la mystique indienne, 

Paris 1936. Wydanie II w r. 1954. 
132 Antaios. Zeitschrift fur freie Welt, wydawany w Bazylei. W Jatach 

1938 - 1942 Eliade kierował czasopismem Zalmoxis. Revue der Etudes Re
ligieuses, 

183 T. M a r  g u l,  art. cyt., s. 50 " 52; Myths nad Symbols. Studies in 
Honor oj Mircea Eliade, Chicago - London 1969. 

184 W języku polskim ukazał się wybór jego pism pt. Sacrum - mit -
historia. Tłum. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1970. 

ts5 M. E l i a d e, Images et symboles. Essais sur Le symbolisme magi

co-religieux, Paris 1952, s. 35 nn. Por. Z. P a w l a k, Struktura religii 
w ujęciu Mircen Eliade, "Ateneum Kapłańskie" 67 (1975), t. 8-i, s. 152 - 153, 



HERMENEUTYKA 269 

logii, psychologii religii i ekonomii138• Faktycznie autonomia 
historii religii nie jest respektowana. "Hipotezy najbliskotliwsze 
wysuwane od trzech ćwierćwieczy dla wyjaśnienia istoty i ge
nezy religii, wywodzą się wprawdzie od wybitnych uczonych, 
ale uprawiających inne dyscypliny niż historia religii"187

• 
Eliade, mówiąc o historii, wyróżnił dwa jej znaczenia: 

a) "czas ruchowy" czyli zdarzenia niepowtarzalne, uwarunkowa
ne, b) "czas unieruchomiony" czyli wiekuista powtarzalność 
pewnych zdarzeń. Uwzględnienie obu znaczeń jest nieodzowne 
przy eksplikacji zjawiska religii. Zjawiska religijne są w różno
rodny sposób uwarunkowane: ekonomicznie, społecznie, psycho
logiczne itp.188• Czysto historyczne ujęcie religii nie wyjaśnia 
nam jednak tego, czym ona jest sama w sobie. Historyk dostrze
ga mianowicie coś, co wykracza poza uwarunkowania historycz
no-czasowe religijnej wiary człowieka119• Dlatego Eliade postuluje 
przekroczenie metody wyłącznie historycznejuo. W jego ujęciu 
historia religii kulminuje się ostatecznie w fenomenologii religii, 
ponieważ historia religii to fenomenologia wiekuistego hominis 

religiosi. "Oczywiście historyk religii jest zmuszony do systema
tyzacji rezultatów swych odkryć i do refleksji nad strukturą 
zjawisk religijnych. Jednakże następnie zaokrągla on swą pracę 
historyka już jako fenomenolog"141• Nie jest to programowy 
antyhistoryzm w badaniu religii, ale odcięcie się od wyłącznie 
historycznego pojmowania wierzeń religijnych, zwykle łączącego 
się z jawnym czy ukrytym redukcjonizmem. 

W pracach Eliade, ujmowanych w aspekcie metodologicznym, 
uderza wyczulenie na konkretność przeżyć religijnych. Orygi
nalność Rudolfa Otto widzi w tym, że "zamiast rozważać k o n-

1sa M. E I i a d e, Images et symboles, s. 35;  Mythologie et histoire des 
religions, "Diogi'me" 9 (1955), s. 99. 

187 M. E l i a d e, Muthologie et histoire des religions, s. 99. 
188 M. E l i a d e, Traktat o historii religii, Warszawa 1966, s. l .  
139 M. E l i a d e, Die Suche nach den "Ursprii.ngen der Religion", ,,An

taios" 6 (1 964) nr l, s. 1 7 - 18. 
140 Traktat o historii religii, s. 456 nn. 
u1 M. E l i a d e, Methodological Remarks on t he Study ot Religious 

Symbolism, w: The History of Religions. Essais in Methodology, Chicago 
1959, s. 88. 
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c e p c j e Boga i religii, zajął się analizą modalności d o ś w i a d
c z e n i a religijnego"112• Uczony rumuński nie chciał analizować 
wyłącznie historii idei i teorii z zakresu problematyki religii, 
lecz pragnął dotrzeć do elementów trwałych religijnego doświad
czenia człowieka. 

A. C h a r a k t e r y s t y k a f e n o m e n u r e l i g i i 

Mircea Eliade, opisując zjawisko religii, przeciwstawiał się 
wszelkim formom redukcjonizmu. Dlatego zakwestionował socjo
logiczne wyjaśnienie religii E. Durheima, psychologiczno-bio
logizujące Z. Freuda i ekonomiczno-społeczne marksizmu. "Chcąc 
ustalić jego [religijnego fenomenu] granicę za pomocą fizjologii, 
psychologii, socjologii, ekonomii, językoznawstwa, sztuki - to 
znaczy sprzeniewierzyć się mu, pozwolić, aby wymknęło się to, 
co właśnie w tym zjawisku jest jedyne i oryginalne, nie dające 
się sprowadzić do czego innego, czyli właśnie jego sakralny cha
rakter"148. Religia jest fenomenem sui generis, nieredukowalnym 
do innych dziedzin ludzkiej aktywności. Oczywiście konkretno
-czasowe doświadczenie religijne posiada uwarunkowania spo
łeczne, kulturowe, konfesyjne itp., lecz nie sprowadza się do 
nich. Eliade oponuje wobec uroszczeń subiektywizmu i relaty
wizmu, w myśl których "tym, co stwarza zjawisko, jest skala. 
Skala, to znaczy perspektywa'0144• Autor cytuje znane powiedze
nie H. Poincare, że badanie słonia wyłącznie pod mikroskopem 
nie daje pełnej wiedzy o tym zwierzęciu. Analogicznie należy 
sądzić o jednostronnym spojrzeniu na religię: ekonomicznym, 
socjologicznym czy psychologicznym. 

Nieredukowalność religii łączy się z jej trwałością jako feno
menu historyczno-duchowego. "Tęsknota za rajem", "tęsknota 
za czymś całkiem innym niż chwila obecna" towarzyszą trwale 
ludzkiej historii145, Historia może zahamować doświadczenie reli-

142 M. E l i a d e, Sacrum, mit, historia, dz. cyt., s. 158. 
ua M. E l i a d e, Traktat o historii religii, dz. cyt., s. l .  Por. D. A I I  e n, 

Mircea Eliade's Phenomenological Analysis ot Religiom Experience, "The 
Journal of Re!igion" 52 (1972), s. l 72 (170 - 1 86). 

, .. Sacrum, mit, historia, s. 1 68. 
us Tamże, s. 26. 
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gijne, ale nigdy nie może całkowicie go znieść148• Utrata religij
nych wierzeń prowadzi do powstania pseudoreligii. "Nieustająca 
desakralizacja człowieka współczesnegp wypaczyła treść jego 
życia duchowego, nie niszcząc jednak wzorców jego wyobraźni: 
w strefach wymykających się kontroli trwa i żyje cała zdegra
dowana mitologia"147• W miejsce mitów religijnych powstają inne 
mity: postępu, nauki, sztuki, racjonalizmu, mity ekonomiczno
-społeczne itd. Swój cel widzi Eliade w "odnalezieniu mitologii 
oraz teologii przyczajonej w najbardziej nawet 'nijakim' życiu 
człowieka współczesnego; od niego tylko zależy, aby wrócił ku 
źródłom i na nowo odkrył głębsze znaczenie wszystkich tych 
wypłowiałych obrazów i zdegradowanych mitów11148• 

Trwałość życia religijnego sprawia, że można mówić o czło
wieku jako istocie odwiecznie religijnej. Stąd w pismach Eliade 
często pojawia się termin homo religiosus na określenie trwałych 
dyspozycji psychiczno-duchowych człowieka149• Jest to ktoś, kto 
uniezależnia się od historii i jej uwarunkowań: żyje w czasie 
i przestrzeni lecz zarazem transcenduje je. Stąd pojawia się po
jęcie czasu sakralnego i przestrzeni sakralnej. Człowiek religij
ny, zanurzony w przemijalności, zdolny jest odkryć ostateczny 
aspekt rzeczywistości: jej podstawę i sens. Najważniejszym ry
sem religijnego człowieka jest wewnętrzne powiązanie z rzeczy
wistością Absolutu, tj. z Sacrum. W nim odnajduje "punkt 
stały'' swego życia, odniesienie, kryterium ostateczne, "pragnie 
żyć jedynie w atmosferze nasyconej świętością

"
150• 

Istotnym rysem każdej religii jest dojrzenie dialektycznej 
opozycji pomiędzy dwoma sferami rzeczywistości: sacrum i pro
fanum. Terminologia ta została zapożyczona od R. Otto, lecz 
sposób pojmowania został zreinterpretowany. Sacrum dla ru
muńskiego historyka religii jest rzeczywistością, nie zaś projek
cją ludzkiej wyobraźni. Nie dowodzi tego jednak w sposób me-

146 Traktat o historii re!igii, s. 459. 
147 Sacrum, mit, historia, jw., s. 27. 
148 Tamże, s. 28. 
149 M. E l i a d e, Images et symbo!es, s. 39, 44; Sacrum, mit, historia, 

s. 253 nn. 
uo Sacrum, mit, hib'toria, s. 55. 
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tafizyczny, lecz odwołuje się do świadomości i przekonań ludzi 
religijnych. "Fakt, że człowiek religijny pragnie żyć w sacrum, 
jest w istocie równoważny z faktem, że chce umiejscowić się 
w rzeczywistości obiektywnej, ( . .. ) chce żyć w świecie rzeczy
wistym i owocnym, nie zaś w złudzie"151 • Religia ze swej natury 
implikuje więc realność jej przedmiotu, inaczej traci - ontolo
gicznie. i psychologicznie - sens swego istnienia. W interpretacji 
religijnej "właśnie dzięki temu 'wiecznemu powrotowi' do źródeł 
sacrum i do rzeczywistości istnienie ludzkie ujść może nicości 
i śmierci"162, Eliade sferę sacrum pojmuje dość szeroko, widząc 
w niej rzeczywistość pierwotną, autonomiczną i właściwie jedy
ną. Domena świecka, profanum, to świat widzialny - łącznie 
z człowiekiem. Profanum jest objawieniem sfery sakralnej, czyli 
jej hierofanią. Świeckie objawia to, co boskie i sakralne. Różnica 
pomiędzy nimi jest relacją opozycji, zarazem zaś dopełniania 
się'"". Sfera profanum posiada rzeczywistość wtórną i akcyden
talną, właściwie pozorną. "Tylko sacrum jest par excellence 

rzeczywiste. Nic z tego, co należy do sfery świeckiej, nie ma 
udziału w bycie, gdyż to, co świeckie nie zostało ontologicznie 
ustanowione przez mit, nie ma wzorca. ( . . .  ) To co ludzie czynią 
z własnej inicjatywy, co robią bez wzorca mitycznego, przyna
leży do sfery tego ( . . .  ) co świeckie, jest to działanie nierzeczy
wiste"154. "'Zyć - pisze Eliade - to znaczy żyć zgodnie z wzor
cami ekstraludzkimi, z archetypami. W rezultacie znaczy - żyć 
w łonie r z e c  z y w i s t o ś  c i, gdyż naprawdę rzeczywiste są 
tylko archetypym66• Z powyższych rozważań rumuński uczony 
wyciąga logiczny wniosek: "Poprzez reaktualizację mitów czło
wiek religijny stara się zbliżyć do bogów i brać udział w b y
c i e: naśladowanie wzorców boskich wyraża zarazem głód jego 
świętości i tęsknotę ontologiczną

"166• W referowanej koncepcji, 

151 Tamże, s. 55. Por. s. 1 10. 
1s2 Tamże, s. 1 17. 
168 Traktat o hi�Storii religii, dz. cyt., s. 35 - 36; Th. J A l t i z e r, M. Elia-

de and the Dialectic of the Sacred, Philadelphia 1964, s. 103 nn. 

154 Traktat o historii religii, s. 1 17  - 1 18. 
ts5 Sacrum, mit, historia, s. 249. 
!58 Tamże, s. 1 16. 
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sacrum jest wartością ontologiczną. Dlatego kontakt z bóstwem 
jest przede wszystkim relacją bytową, mianowicie oparciem się 
na rzeczywistości pierwotnej i najbardziej fundamentalnej. 

B. H i e r o f a n i e  S a c r u m  

Sacrum nie ujawnia się człowiekowi nigdy w sposób bezpo
średni, w swej wewnętrznej naturze. Dlatego istotnym elemen
tem kaźdej religii jest pojęcie hierofanii, to jest objawienia się 
rzeczywistości sakralnej poprzez rzeczywistość natury. Swiat 
cały jest jedną wielką hierofanią. Eliade sądzi, że wszystko peł
niło kiedyś funkcję hierofanii: świat materii nieożywionej, rośli
ny, zwierzęta, ludzie, słowa, gesty, wytwory człowieka, historia 
ludzkości, rze'miosło, sztuki piękne, różne zawody, techniki. Hie
rofania jest uwarunkowana historycznie: czytelna dla ludzi jed
nej generacji czy ośrodka geograficznego, nieczytelna dia innych. 
Różnorodność_ hierofanii nie wyklucza jej aspektowej zbieżności. 
Eliade twierdzi dlatego, że dialektyka hierofanii jest identyczna 
w religiach archaicznych (pierwotnych) oraz w · chrześcijańskiej 
teologii wcielenia Logosu117• 

Pojęcie hierofanii łączy rumuński etnolog z poznaniem za
sadniczo pozaracjonalnym. Niektóre jego wypowiedzi stanowią 
odpowiednik klasycznej argumentacji metafizycznej za istnie
niem Boga. "

Swiat przedstawia się tak - pisze Eliade - ·że 
człowiek religijny kontemplując go odkrywa różne modyfikacje 
sacrum, a co za tym idzie . ...:_ bytu. Nade wszystko świat 
i s t n i e j e, jest t u i ma strukturę: nie jest chaosem, jest 
kosmosem; a więc narzuca się jako rezultat aktu twórczego, jako 
dzieło bogów"158

• Jest to niewątpliwie echo arglimentów z przy
czynowości sprawczej i z celowosci, lecz dalszy ciąg rozważań 
przesuwa punkt ciężkości na domenę poznania intuicyjno-sym
bolicznego. 

Wśród hierofanii szczególne miejsce zajmują tzw. hierofanie 
kosmiczne. "Kosmos w całości jest organizmem rzeczywistym, 
żywym i świętym: odsłania zarazem modalności bytu i sakral-

157 Traktat o historii religii, s. 457. 
1ss Sacrum, mit, hi.storia, s. 123. 

18 - Drogi ku Bogu 
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ności. Ontofania wespół z hierofanią"159• Przejawem hierofanii 
kosmicznych jest religijny kult kamieni, minerałów itp. "Współ
czesny człowiek Zachodu doznaje oporów wobec niejednej formy 
objawiania się sacrum: trudno mu pogodzić się z tym, że dla 
niektórych istot ludzkich sacrum może przejawiać się np. w ka
mieniach czy drzewach. Ale nie należy zapominać o tym, że nie 
chodzi tu o hołd składany kamieniowi jako takiemu, o kult 
drzewa jako takiego; święty kamień, święte drzewo nie są czczo
ne jako kamień lub jako drzewo, są one przedmiotem kultu dla
tego, że są hierofaniami, że wskazują na coś, co nie jest już 
kamieniem ani drzewem, ale czymś całkiem innym"160• Elementy 
i rytmika kosmosu ukazują coś transcendentno-boskiego. Eliade 
sakralny wymiar kosmosu nazywa nawet "praobjawieniem"181, 
gdyż sięga ono najdawniejszej historii człowieka. 

Z hierofanią kosmiczną łączy się sakralizacja czasu i prze
strzeni, o czym pisał obszernie Mircea Eliade. Ludzie pozbawieni 
zmysłu religijnego czas pojmują jako rzeczywistość jednorodną, 
zawsze identyczną. Człowiek religijny, obok czasu świeckiego, 
dostrzega sakralny wymiar czasu181• Czas sakralny pozwala 
transcendawać historię i zawężone wymiary czasu świeckiego, 
pozwala również na wejście do wiekuistej rzeczywistości. Nie 
ma w czasie sakralnym przeszłości czy przyszłości, lecz wiekuiste 
"teraz". W analizie sakralnego czasu, dokonanej przez omawia
nego religioznawcę, widoczny jest wpływ hinduizmu, w którego 
tradycji tkwiło ustawiczne przezwyciężenie czasu traktowanego 
jako złuda (maja). Ludzie Zachodu są niewolnikami czasu 
i jego tempa, ludzie Wschodu mają dystans wobec przemijalno
ści czasu i dlatego posiadają większe wyczucie czasu sakralnego. 

Innym analogicznym pojęciem sakralnym jest pojęcie miej
sca czyli przestrzeni. "Miejsce sakralne stanowi przerwanie 
jednorodności przestrzeni; symbolem tego przerwania jest otwar-

m Tamże, s. 123 - 1 24. 
uo Tamże, s. 160. 
161 Tamże, s. 140 - 141. 
162 Traktat o historii religii, s. 37, 381 nn. Pojęcie czasu sakralnego nie 

jest jednorodne, ponieważ może oznaczać: czas sprawowania obrzędu, czas 

"odtworzony" poprzez powtórzenie prawzoru mitycznego, oraz rytmy ko
smiczne jako rodzaj objawienia sacrum. 
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cie, które umożliwia przejście z jednego regionu kosmicznego do 
innego (z nieba na ziemię i vice versa: z ziemi do świata wyższe
go); łączność z niebem wyraża się poprzez pewną ilość różnorod
nych obrazów, które odnoszą się do axis mundi: słup (por. uni

versalis columna), drabina (por. drabina Jakubowa), góra, drze
wo, liana itp."168• Przestrzeń sakralna jest przeciwstawieniem 
chaosu, stanowiąc element istotny i kształtujący kosmosu. W ten 
sposób miejsce sakralne nadaje ontologiczną i sakralną wartość 
światu. 

Eliade omawia szereg szczególnego typu hierofanii, związa
nych z ideą miejsca sakralnego. Są to m.in. "środek świata

"
, 

miasto, świątynia, kosmos, ołtarz, góry. Eksponuje szczególnie 
ideę "środka świata", związaną z wielu religiami16'. Chodzi 
o miejsce środkowe ziemi ("pępek ziemi"), względnie miejsce 
najbliższe nieba (np. święta góra), albo też miejsce przejścia 
z jednej formy życia do innej. Z hierofaniami kosmicznymi ge
netycznie łączą się różnorodne archaiczne kulty: lunarne, ste
larne, solarne, w których następowała sakralizacja określonych 
elementów przyrody nieożywionej165• 

Rolę hierofanii w religii Eliade eksponował do tego stopnia, 
że historię religii pojmował jako historię hierofanii. "Na historię 
religii - od najelementarniejszych do najwyższych - składa 
się znaczna ilość hierofanii, objawień, w których wyrażały się 
rzeczywistości sakralne. Focząwszy od hierofanii najbardziej 
elementarnych - na przykład objawienie się sacrum w jakim
kolwiek przedmiocie, kamieniu, drzewie - aż po hierofanię 
najwyższą, wcielenie się Boga w Jezusie Chrystusie - nie ma 
przerwania ciągłości. W płaszczyżnie strukturalnej stajemy wo
bec tego samego tajemniczego aktu: objawienia się czegoś 'cał
kiem innego' - rzeczywistości, która nie przynależy do naszego 
świata"166• Eliade w ten sposób poznaje rozmcę, jaka dzieli 
religię objawioną od religii naturalnych, chrześcijaństwo od 

1ea M. E I i a d e, Sacrum, mit, historia, s. 62. 
114 Tamże, s. 61 - 70. 
m Eliade omawiał różnorodne typy hierafanii: uraniczne (dotyczące 

zjawisk astronomicznych), akwatyczne (np. chrzest), telluryczne (związane 
z ziemią jako dawczynią życia), wegetacyjne oraz ;przestrzenno-czasowe. 

166 Sacrum, mit, historia, s. 160. 
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religii pogańskich, kulty monoteistyczne od politeistycznych 
i archaiczno-prymitywnych. "Można więc p owiedzieć, że religie 
świata, wszystkie bez wyjątku zlewają się, · w  ujęciu Eliadego, 
w jedną wielką religię przyrody, czasu, przestrzeni i .życia ludz
kiego. Występuje jakby jedna, wieczna, niezmienna w swej naj
głębszej strukturze i istocie - wszechogarniająca religia. Zmia
nom podlegają jedynie formy jej wyrazu"167• Autor był jednak 
świadomy różnic dzielących poszczególne typy. re-ligii. Tak np. 
zauważył, iż judaizm uwypuklił rolę "wiary, doświadczenia 
religijnego", oraz przyczynił się do "interioryzacji kultu"168• 

Chrześcijaństwo dokonało rewaloryzacji czasu historycznego, 
mówiąc o wcieleniu Boga, który "przyj ął na siebie istnienie 
ludzkie, historycznie uwa:runkowane, historia może także dostą
pić uświęcenia"169• W ten sposób chrześcijanin, uczestnicząc w li
turgii, powraca wewnętrznie do "źródeł czasu". 

C. P o z n a n i e r e a l n o ś c i i n a t u r y a b s o l u t n e g o 

S a c r u m 

Zagadnienie poznania Sacrum w interpretacji Mircea Eliade 
łączy się z trzema pojęciami: archetypu, symbolu i mitu. Pojęcie 
archetypu· zostało zapożyczone od psychoanalityka Gustawa 
C. Junga (t 1 961), u którego oznaczało wytwory kolektywnej 
podświadomości, wrodzonych jednostkom ludzkim praobrazów. 
Rumuński etnolog przekształcił rozumienie archetypu, widząc 
w nim relikt pierwotnych zespołowych przeżyć ludzkości. Arche· 
typy, między innymi archetyp 

"
raju utraconego", leżą u pod· 

staw wszystkich religii. Rozpoznanie hierofanii doprowadziło do 
uświadomienia sobie przez człowieka egzystencjalnej zależności 
od Sacrum. Był to moment narodzin religii, która ukazuje czło
wiekowi nowy wyższy wymiar i sens życia. Reaktua:lizacja sensu 
religijnego następuje poprzez powtarzanie zsakralizowanych 
obrzędów, na przykład budowy łodzi, uprawy roli (siewu, zbio· 
rów}, a nawet czynności z zakresu życia seksualnego170• Obrzędy 

m Z. P a w l a k, Struktura religii w ujęciu Mircea E!iade, art. cyt., 
s. 160 .. 

tss Sacrum, mit, historia, s. 179. 
1a9 Tamże, s. 120. . 110 Tamże, s. 102 - 109. 
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sakralne nie naśladują mechanicznie zjawisk świata materialne
go, ale nawiązują do modeli wzorczych zachowań objawionych 
na początku dziejów (in illo tempore). Poprzez gesta deorum, 
dokonane w praczasie, wierzący włącza się w wiekuistą rzeczy
wistość sakralną. "Człowiek realizuje siebie j ako byt integralny 
i uniwersalny o tyle, o ile przerasta swój historyczny moment 
i pozwala na realizację swego pragnienia ponownego przeżycia 
archetypów. Człowiek współczesny, jeśli pozostaje w opozycji 
do historii, odnajduje archetypowe sytuacje"171• Spełnianie arche
typicznych aktów, inicjując "wieczny powrót" do rzeczywistości 
sakralnej, posiada sens zbawczy. Taką funkcję pełni każda reli
gia, związana trwale z życiem ludzkim. "Archetyp jest nadal 
twórczy, nawet jeśli wstał zdegradowany. ( ... ) Nie można wy
korzenić Absolutu, można go tylko zdegradować

"
172• Tym tłuma

czy się trwałość archetypów, występujących w różnych formach 
kulturowej tradycji ludzkości. 

Rozpoznanie sacrum dokonuje się nie tyle poprzez myślenie 
racjonalno-dyskursywne, co przede wszystkim przez swoistą 
intuicję i poznanie symboliczno-mityczne. "Myślenie symboliczne 
nie jest właściwością jedynie dziecka, poety czy psychopaty: 
jest ono kansubstancjalne z ludzkim bytem - wyprzedza mowę 
i rozum dyskursywny. Symbol odsłania pewne najgłębsze strony 
rzeczywistości - które opierają się wszelkim innym środkom 
poznania. Obrazy, symbole, mity nie są nieodpowiedzialnymi 
wybrykami psychiki; odpowiadają one pewnej potrzebie i speł
maJą określoną funkcję: obnażają najskrytsze modalności 
bytu"171• Poznanfe symboliczne nie jest więc zjawiskiem margi
nalnym życia ludzkiego, lecz stanowi jego integralną część. 
Szczególnie domena ludzkiej wyobraźni "nurza się w najlepsze 
w symbolizmie i nadal przeżywa archaiczne mity i teologie"m. 
Pozn anie symboliczne jest niezwykle przydatne dla poznania 
absolutnego Sacrum, gdyż respektuje jego "inność", transcen-

171 M. E l i a d e, Images et symbi:Jles, s. 44; por. Traktat o historii reli
gii, s. 390; D. A I I  e n, Structure and Creativity in Religion. Hermeneutics 
in Mircea El iade's Phenomenol'ogy and New Directions, New York 1 978. 

111 Sacrum, mit, historia, s. 26. Por. s. 30, 38 - 43. 
m Tamże, s. 21. 
174 Tamże, s. 29. 
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dentny wymiar, boskość. Dlatego właśnie "myśl archaiczna ope
ruje nie tylko pojęciami i elementami pojęciowymi, ale również 
i przede wszystkim symbolami"175• Konceptualne ubóstwo kultur 
i religii pierwotnych nie jest równoznaczne z ubóstwem życia 
religijnego. To ostatnie odwoływało się właśnie głównie do po
znana symboliczno-mitycznego, przekraczającego myśl dyskur
sywno-pojęciową. 

Eliade, mówiąc o symbolicznym poznaniu religijnym, przyta
czał mnóstwo przykładów znanych z historii religii. Należy do 
nich symbolika "środka świata", symbolika akwatyczna, drzewa 
kosmicznego, matki-ziemi, złożenia dziecka na ziemi, płodności, 
kultów wegetacji itd.176• Do symboliki związanej z wodą należy 
ryt obmycia wodą, występujący w chrześcijańskiej liturgii 
chrztu, co symbolizuje wewnętrzne oczyszczenie człowieka. Inne 
symbole to symbol drabiny, deszczu, inicjacji, skały. Symbol jest 
dla Eliade przedłużeniem hierofanii, pozwalając na partycypację 
w realności sacrum. "Symbolika jest zawsze nawiązaniem stałej 
łączności człowieka z sacrum"177• Elementy widzialnego świata, 
ujawniając bytową ograniczoność i skończoność, stają się zna
kami transcendentnej rzeczywistości. Istotną funkcją symboliz
mu religijnego jest "jego zdolność wyrażania sytuacji paradok
salnych, albo pewnych struktur ostatecznej rzeczywistości, ina
czej prawie niewyrażalnych"178• Eliade, doceniając rolę poznania 
symbolicznego, nazwał człowieka homo symbolicus178• Nazwa za
pożyczona od Ernsta Cassirera (t 1 945), ale rozumiana odmien
nie. Nie jest to struktura aprioryczna, ale byt naturalny spełnia
jący funkcję reprezentatywną i komunikatywną. Sam człowiek 
jest, obok wielu innych, symbolem rzeczywistości sakralnej.  

Integralnym elementem procesu poznania sacrum w ujęciu 
Eliade jest mit. Włączył się on aktywnie w nurt rewaloryzacji 

rehabilitacji mitu, przeciwstawny wobec scjentystycznej men-

m Traktat o historii re!igii, s. 38. 
110 Sacrum, mit, historia, s. 132 - 150. 

177 Traktat o historii re!igii, s. 440. 
t78 M. E l i a d e, Methodo!ogica! Remarks on the Study ot Re!igious 

Symbolism, s. 101. 
m Traktat o historii re!igii, s. 448; t e n ż e, Methodo!ogica! Re

marks ... , s. 95. 
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taJności XIX-wiecznej. Sądził zresztą, że wiara w mity jest 
atrybutem także współczesnego człowieka180. Mit, wbrew upra
szczającej dotąd interpretacji, informuje w swoisty sposób o rze
czywistości: dawnej lub aktualnej. Religijny "mit opowiada 
jakąś histori� sakralną, to znaczy prawydarzenie, które dokonało 
się na początku czasu, ab initio. ( ... ) Mit jest więc opowieścią 
o tym, co stało się in mo tempore, opowieścią o tym, co bogowie 
albo istoty ludzkie uczyniły na początku czasu"181• Eliade jedno
znacznie uznał kognitywną funkcję mitu, stwierdzając: "Mit 
łączy się z ontologią: mówi jedynie o r z e c z y w i s t o ś c i a c h, 
o tym, co stało się r z e c z y  w i s t o ś  c i ą, co się w pełni prze
jawiło"182. Dla człowieka religijnego mit spełnia także funkcję 
egzystencjalną, przenosząc go w czas sakralny i łącząc z rzeczy
wistością absolutnego sacrum. Mit jest zarazem objawieniem 
tajemnicy, wejściem w kontakt z misterium. Do bardziej zna
nych mitów należą mity kosmogeniczne, opowiadające o powsta
niu świata (w Australii mit o kosmicznym jaju, w starożytnej 
Grecji mit o Kronosie jako protoplaście ludzkości). Odczytanie 
mitu nie jest oczywiście łatwe i często dochodzi do niewłaściwej 
interpretacji, np. w wyniku przeakcentowania literalnego sensu 
mitu. W każdym razie "mit wyraża w sposób plastyczny i dra
matyczny to, co teologia i metafizyka określają dialektycznie"183• 

Archetyp, mit i symbol stanowią zasadnicze środki, za pomocą 
których można poznawczo uchwycić realność i naturę sacrum. 
Eliade charakteryzuje sacrum jako coincidentia oppositorum, 
odwołując się zarówno do opisów mistyków jak mitycznych 
kosmogonii18ł. Dlatego bóstwo jest przedmiotem miłości i obawy, 
jest dobre ale i groźne; łączy w swej naturze cechy w ludzkim 
pojmowaniu przeciwstawne sobie. Stąd też wiele mitów religii 
archaicznych przypisuje Absolutowi cechę biseksualności ("boska 
androgynia"). "Koncepcja taka implikuje ideę, że doskonałość, 
a więc Byt, polega w ostatecznym rozrachunku na jedności
-pełni. Wszystko, co j e  s t, musi być par exceUence pełnią, za-

18o Sacrum, mit, historia, s. 27 - 28. 
181 Tamże, s. 106 - 107. 

182 Tamże, s. 107. 
1ss Traktat o historii religii, s. 411 .  
181 Traktat o historii religii, s .  412 - 413;  Sacrum, mit, historia, s .  199. 
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wierając coincidentia oppositorum na wszystkich poziomach i we 
wszystkich kontekstach"185• 

Dwubiegunowość bóstwa dotyczy problemu jego natury per
sonalnej względnie apersonalnejm. Eliacie podlegał wpływom 
hinduizmu, w którym apersonalna koncepcja Boga była przyj
mowana niejednokrotnie. Hinduizm mówi o nieosobowej sile 
kosmicznej mana. Lokalizowała się ona jednak w ludzkiej oso
bie, dlatego trudno opowiedzieć się za jednym z ekstremalnych 
rozwiązań: bóstwo jest osobą, albo nią nie jest. Jest ono dwu
biegunowe: ma aspekt osobowy i apersonalny. Bardziej jedno
znacznie uznał. Eliacie relatywną transcendencję sacrum, stwier
dzając: "W obliczu nieba człowiek odkrywa zarówno niezmierzo
ność boga, jak własną sytuację w kosmosie. Niebo, dzięki swemu 
'sposobowi bycia' (modus), odsłania transcendencję; siłę, wiecz
ność. Istnieje w sposób absolutny, gdyż jest wyniesione wysoko, 
bezkresne; wieczne, mocarne"187• Uczony rumuński akcentuje 
również element mocy i dynamiki, związany z naturą sacrum. 
"Wszelka hierofania jest kratofanią, objawieniem się mocy"188

• 
Moc ta nie sprowadza się do sił przyrody, mając inną n aturę. 

W ostatecznej konkluzji Eliacie stwierdził: "Wszystkie mity, 
obrzędy i ·  wierzenia zmierzają do tego, by przepomnieć człowie
kowi, że ostateczna rzeczywistość, sacrum, boskość .,..... wykracza
ją poza możliwość racjonalnego zrozumienia, że sedno daje się 
uchwycić tylko i jedynie jako tajemnica i paradoks, że dosko
nałości bożej nie należy pojmować jako sumy zalet i cnót,. ale 
jako absolutną wolność, jako to, co jest poza dobrem i złem, 
że to, co boskie, absolutne, transcendentne, różni się jakościowo 

od tego, co ludzkie, względne, doraźne, ponieważ to, co boskie, 

nie stanowi szczegółowych modalności bytu ani sytuacji nieko
niecznych"181. Kresem ludzkiego poznania jes

'
t dojrzenie w sac

rum tajemnicy. 

186 Sacrum, mit, historia, s. 230. 
18• Por. tamże, s. 164 - 168; Traktat o historii religii, s. 458 nn. 
187 Sacrum, mit, h istoria, s. 125. 
188 Tamże, s. 161. 
t8u Tamże, s. 1 99 - 200. 
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4.  UWAGI 

Opis struktur życia religijnego, jaki przeprowadził Mircea 
Eliade, jest imponujący tak szerokością spojrzenia jak wielką 
oryginalnością ujęcia. Doskonale ukazał on złożoność i wielo
warstwowość przeżyć łączących się z ideą sacrum, trwałość życia 
relig�jnego, istnienie ponadhistorycznych trwałych elementów 
w fenomenie religii. Jego opis 5acrum, jako przedmiotu religii, 
niewątpliwie wniósł nowe elementy do religioznawstwa. Analizy 
tego uczonego prowokują jednak czasem do dyskusji: w zakresie 
stosowanej metody badawczej, wniosków, spojrzenia na człowie
ka i Bogau0• 

Eliade jest zasadniczo historykiem religii, traktując zarazem 
uprawianą przez siebie dyscyplinę jako fenomenologię religii. 
Już to jest dla_ niektórych autorów sprawą kontrowersyjną, choe 
prawdopodobnie jest to stanowisko usprawiedliwione. Bardziej 
dyskusyjne jest to, że wyszedł poza historyczno-fenomenologicz
ny opis religii, opowiadając się - pośrednio ale wyraźnie - za 
realnym istnieniem bóstwa. Słusznie zauważa L. Kołakowski, że 
u_  rumuńskiego uczonego występuje "wiara w realny odsyłacz 
transcendującej intencji zawartej w_ symbolizującym ruchu rni
tologii"111. Jest to rzeczywiście tylko wiara, ponieważ poprawna 
argumentacja za realnością bóstwa możliwa jest dopiero na bazie 
filozoficznej, nie zaś fenomenologicznej. Wydaje się również, że 
Eliade dokonuje niejednokrotnie zbyt pospiesznej generalizacji: 
z opisu konkretnych wierzeń i mitów wnioskuje o uniwersalnych 
strukturach doświadczenia religijnego. Ze szczególną sympatią 
omawiał religie Wschodu - związane z hinduizmem, preferując 
je wobec innych religii. Pominął religie Południowej i Środkowej 
Ameryki, islam i buddyzm. Nadmiernie minimalizuje historycz
ne uwarunkowania religii, mimo bogactwa detali referowanych 
w swych pismach. 

m Krytycznie ocenił Eliadego T. M a r  g u 1 (art. cyt., s. 44 - 50), zarzu
cając mu fideizm l konserwatyzm. 

191 L. K o ł  a k o w s k i, Wstęp, w: Eliadę, 'L'raktat o historii religii, 

s. XVI. 
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Innym metodologicznym mankamentem Eliade jest przej
ście od fenomenologicznego opisu mitów, symboliki religijnej 
i a rchetypów do ontologicznych i normatywnych stwierdzeń od

nośnie naturalno-bytowej religijności człowieka. Konkluzja ta 
dotyczy już płaszczyzny antropologii filozoficznej, a nie fenome
nologii opisowej. Przykładem zbyt pospiesznych uogólnień jest 
teza, że asceza i rytuał jogów dowodzą wolności i transcendencji 
człowieka192• 

Nasuwają się również uwagi dotyczące merytorycznych stwier
dzeń Eliade. Słusznie przypomniał, że fenomen religii znajduje 
się u samych podstaw ludzkiego bytu. Neutralizacja religijnej 
wiary prowadzi do powstania wynaturzonych form pseudoreligii. 
Desakralizacja człowieka współczesnego, obok katastrofalnych 
rezultatów duchowych, łączy się z powstaniem nowych laickich 
mitologii. PrzeCież nawet nowożytny ateizm wywodzi się z tra
dycji judeochrześcijańskiej, w wyniku czego w jego teoriach filo
zoficznych z łatwością można odnaleźć przekształcone wątki reli
gijne (zbawienia człowieka, liturgii, wyzwolenia itp.). W miejsce 
sacrum współczesność kultywuje człowieka: jednostkę lub kolek
tyw, wytwory człowieka - technikę, naukę, sztukę, bądź ele
menty natury ludzkiej - siłę, terroryzm, seks, sport itp. To 
wszystko są aberracje religii, wspaniale ukazane w pismach ru

muńskiego etnologa i historyka religii. 
Kontrowersyjną natomiast sprawą jest naturalizacja w wy

jaśnianiu genezy religii. Choć często mówi o hierofanii, objawie
niu itp., to jednak wszystkie religie traktuje w identyczny spo
sób. Bardziej ceni religie Wschodu niż religie Zachodu. Posiada 
wiele ·szacunku dla chrześcijaństwa, ale wyraźnie przeciwstawia 
się chrystianocentryzmowi typowemu dla religijnej kultury Za
chodu. Pominął również element społeczno-instytucjonalny reli
gii, zawężając sferę zainteresowań do sfery rytualno-mitycznej. 
W ujęciu Eliade nie ma religii objawionych i czysto naturalnych, 
wyższych i niższych, prawdziwych lub fałszywych, gdyż wszyst
kie są w zasadzie objawieniem tego samego sacrum193• Cha<: autor 

"' Por. D. A I I  e n, Structure and Creativity . . .  , s. 195, 224 - 237. 

to3 z. p a w l a k, Struktura religii w ujęciu Mircea E!iade, art. cyt. 

s. i 61. 
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znajdował się w kręgu oddziaływania religii hinduistycznych, to 
nie zajął stanowiska wobec teorii reinkarnacji związanej z reli

gijnością tego nurtu. 
Za przedmiot religii uznał sacrum. Eliade unika nazwy 

"Bóg", preferuje natomiast aksjologiczne pojęcie "sacrum". Nie
raz mówi o bóstwie, absolucie, bogach. Autor niewątpliwie opo
wiada się za teizmem, przeciwstawia się zaś teoretycznemu 
i praktycznemu ateizmowi. W jego przekonaniu "sakralność jest 
niewątpliwie czymś realnymm94• Sposób uzasadniania jest spra
wą dyskusyjną: raz zdaje się odwoływać do klasycznej motywa
cji opartej na bytowej heteronomii kosmosu105, generalnie jednak 
opiera się na historyczno-fenomenologicznym opisie mitów, wie

rzeń, symboliki religijnej, archetypów. Jego analizy, niewątpli
wie twórcze i inspirujące, zawężają się jednak do bazy opisowo
-fenomenologicznej.  W ten sposób autor rezygnuje z ontologicz
nych uzasadnień istnienia Boga jako sprawcy świata, zadowalając 
się bogatym i kunsztownym opisem p r z e k o n a ń  ludzi wie
rzących. Te nie są nigdy wystarczającym argumentem za real
nością przedmiotu aktów religijnych. 

Pełnię człowieczeństwa widzi Eliade w człowieku religijnym, 
włączającym się w rzeczywistość boskiego sacrum. Identyczne 
jest stanowisko chrześcijańskiej myśli, lecz uzasadnienie jest 
różne. Czy istnieje bowiem ciągłość i tożsamość pomiędzy reli
gijną symboliką a strukturą świata i człowieka? Czy symbolika 
odpowiada rzeczywistości? Opis fenomenologiczny nie wystar
czy, nieodzowną dlatego jest rzeczą odwołanie się do metafizyki. 
Eliade przekonywająco wykazywał, że sacrum jest ostatecznym 
sensem ludzkiego bytu. Człowiek otwarty jest na nieskończo
ność, idea sakralności jest ciągłym apelem w tym względzie. 
W bliższej charakterystyce techniki duchowego zbliżenia się 

człowieka do bóstwa zaznaczył się u rumuńskiego uczonego decy
dujący wpływ hinduizmu. Akceptuje on wyraźnie ideę karmy, 

jako metody unifikacji człowieka z sacrum. Wpływ ten widocz

ny jest również w minimalizacji czasu historycznego, będącego 

w gruncie rzeczy ułudą wobec wiekuistego bóstwa. 

194 Traktat o historii religii, s. 45-1. 
1!15 Sacrum, mit, historia, s. 123. 
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Pozostaje jeszcze poruszyć problem natury Bożej w rozumie
niu Mircea Eliade. I tu wpływ Wschodu zaznaczył się wydatnie, 
w wyniku czego jego koncepcja sacrum grawituje ku pante
izmowi. Wprawdzie odciął się frontalnie od nazwy "panteizm", 
przyjmując jednak inną pokrewną - "panontyzm". Również ta 
nazwa sugeruje monizm ontologiczny, w którym rolę autentycz
nie realnej prazasady odgrywa sacrum. Eliacie nie opowiedział 
się wyraźnie za teizmem personalistycznym czy apersonalistycz
nym, dlatego mówił o dwu biegunach sacrum: osobowym i bez
osobowym. Trend jego myśli jest jednak wyraźnie · monistycz
no-panteistyczny. Uwidacznia się to choćby w pojmowaniu relacji 
między sacrum a profanum. Dualizm obu tych elementów rze
czywistości jest pozorny, faktycznie bowiem uznał pełną realność 
tylko sacrum, wobec którego profanum odgrywa rolę złudy. 
Postulat włączenia się człowieka w realność sacrum prawdopo
dobnie posiada profil nie tylko etyczny ale i ontologiczny. Fan
teistyczny wydźwięk posiada również afirmacja, choć tylko przez 
odwołanie się do mitów, cechy biseksualności bóstwa. Jest to 
naturalistyczno-panteistyczne pojmowanie doskonałości Absolutu, 
pomijające jego wymiar duchowo-transcendentny. Eliacie ukazał 
bogaty świat orientalny ludziom Zachodu, ulegając jednak fascy
nacji panteistycznych koncepcji bóstwa. Sygnalizowane zastrzeże
nia nie podważają wybitnych bezsprzecznych zasług Mircea Elia
de w ukazywaniu fascynującego obrazu absolutnego Sacrum, 
jako odwiecznego celu i sensu ludzkiego życia. 
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R o z d z i a ł  s i ó d m y  

ARGUMENTACJA RACJONALNO-DYSKURSYWNA 

Jedną z prastarych dróg prowadzących człowieka do Boga 
była refleksja intelektu podejmującego próbę wyjaśnienia osta
tecznych podstaw świata. Taką drogę zainicjował Arystoteles 
(t 322 przed Chr.), formułując argument z ruchu za istnieniem 
Pierwszego Motoru nieporuszonego. Potrzebę racjonalnej argu
mentacji teizmu dostrzegło chrześcijaństwo, dystansując się od 
postawy Tertuliana (t ok. 220), w przekonaniu którego najlepszą 
legitymacją wiary jest jej absurdalność. Sw. Augustyn (t 430), 
idąc za tradycją szkoły aleksandryjskiej, zdecydowanie opowie
dział się za komplementarnością rozumu i wiary. Choć uznał 
psychologiczny prymat wiary, to rozum traktował jako auto
miczną formę poznania Boga. Ludzki rozum, wyjaśniając w osta
tecznych racjach rzeczywistość, odkrywa obecność Boga. Inte
lekt prowadzi do wiary (Intellectus quaerens fidem)1• 

Skoro ludzka droga ku Bogu łączy się z zaangażowaniem ro
zumu, to teizm nie jest postawą czysto emocjonalną, ani tym 
więcej irracjonalną. Mówięc o drodze "rozumu", mamy aktualnie 
na myśli refleksyjno-dyskursywne poznanie umysłowe2• Czołowi 
przedstawiciele chrześcijaństwa, na czele z Augustynem i Toma
szem z Akwinu (t 1 2 74), formułowali różnorodne argumenty za 
istnieniem Boga. Ostatni z nich wyróżnił takich argumentów 
pięć: ze zmian, z przyczynowości, przygodności, hierarchii war
tości i celowości8• Aktualnie nie chodzi o omówienie poszczegól
nych argumentów, lecz o generalne ukazanie racjonalności teizmu. 

l Intellige ut cTedas, CTede ut inteUigas. Sw. Augustyn, SeTmo 153, 
7, 9 PL 38, 258. 

2 Nie chodzi o intelekt intuicyjnie odczytujący istotę bytu, lecz rozum 
jako władzę dyskursywnego myślenia (mtio). 

8 Por. S. K o w a  l c z y  k, Filozofia Boga, Lublin 1980, s. 85 - 153. 
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Było to niejednokrotnie kwestionowane, dlatego na wstępie na
leży ustosunkować się do teorii sugerujących irracjonalność 
teizmu. 

l. PROKLAMACJA IRRACJONALNOśCI TEIZMU 

Możliwość racjonalnej motywacji istnienia Boga jest kwe
stionowana w różnorodnych aspektach: metodologicznym, epi
stemologicznym, ontologicznym, aksjologicznym i psychologicz
nym. Aktualnie rozgraniczymy trzy istotne postawy doktrynal
ne w omawianym przedmiocie: scjentyzmu, fideizmu i agnosty
cyzmu. Scjentyzm w imię rozumu neguje realność Absolutu, 
fideizm w imię respektowania tajemnicy Boga kwestionuje 
uprawnienia rozumu na terenie życia religijnego, wreszcie dawny 
i współczesny agnostycyzm podważa walor umysłowego poznania 
człowieka. Dwie ostatnie postawy doktrynalne niejednokrotnie 
przenikają się wzajemnie. 

A. N e g a c j a  B o g a  w i m i ę  r o z u m u  

Zywiołowy rozwój nauk empirycznych oraz ich autonomiza
cja wobec filozofii, charakterystyczne dla czasów współcze

.
snych, 

sprzyjały formowaniu się mentalności scjentystycznej u wielu 
przyrodników, metodologów i filozofów. Apogeum tego zjawiska 
przypada na wiek XIX, kiedy kult nauk przyrodniczych święcił 
tryumfy. Scjentyzm opowiadał się za jednością metody nauk<>: 
wej, utożsamianej z doświadczeniem empirycznym. Scjenty
styczny model nauki przyjmował Friedrich Nietzsche (t 1900), 
w przekonaniu którego rozum "fałszuje świadectwo zmysłów", 
mówiąc o jedności bytu, substancji, wartościach duchowych itp.' 
Niemiecki filozof jednoznacznie deklarował swe stanowisko 
światopoglądowe, pisząc: "posiadamy obecnie wiedzy w sam raz 
tyle, o ile zgodziliśmy się przyjąć świadectwo zmysłów. ( . . .  ) 
Reszta jest dziwolągiem i nie-do-wiedzą: mam na myśli meta
fizykę, teologię, psychologię, teorię poznania"5• Wymienione 

4 F. N i e t z s c h e, Zmierzch ł:lożyszcz, -Warszawa 1905 - 1906, s • .  23. 
5 Tamże, s. 24. 
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działy filozofii oraz teologię uznał za bezprzedmiotowe, wykra
czają one bowiem poza domenę poznania zmysłowego. Konse
kwencją fascynacji dorobkiem nauk przyrodniczych było stwier
dzenie, że "upadek wiary w Boga chrześcijańskiego" jest rów
noznaczny ze "zwycięstwem naukowego ateizmu"6• Religijna 
wiara jest ludową wersją platonizmu i jego współczesnym re
liktem. 

Ścisłe zespolenie scjentyzmu i ateistycznego naturalizmu jest 
charakterystyczne dla logicznego empiryzmu, zwanego także 
neopozytywizmem. Jego inicjatorami byli między innymi: Witt
genstein, Russell i Ayer, nawiązujący do sensualizmu Dawida 
Hume'a. Ludwik Wittgenstein (t 1�51 )  do sądów sensownych 
zaliczył tautologie nauk formalnych i zdania rejestrujące do
strzeżone empiryczne fakty. Sądy opisowe, ujmując tzw. fakty 
atomowe, rezygnują z problemów podejmowanych przez filozo
fię klasyczną:  genezy bytu, sensu życia, wartości. Minimalistycz
ną koncepcję filozofii akceptowało Koło Wiedeńskie, które za 
kryterium naukowości wprowadziło zasadę weryfikacji empirycz
nej. W myśl tej zasady naukowy profil posiadają jedynie te sądy, 
które są redukowalne do sądów spostrzeżeniowych7• Zasada ta, 
w wyniku licznych krytyk, była poszerzona. Zadowolono się 
ostatecznie postulatem możliwości falsyfikacji, jako niezbędnego 
kryterium naukowego. Przedstawiciele logicznego empiryzmu 
rozgraniczyli dwojaką funkcję języka: informująco-poznawczą 
oraz emocjonalno-ekspresywną. Pierwszą funkcję mają pełnić 
wyłącznie są"dy empirycznie sprawdzalne, natomiast sądy reli
gijne i tezy metafizyczne ograniczają się do funkcji drugiej. 

Radykalnym krytykiem teizmu, wychodzącym z pozycji lo
gicznego empiryzmu, był Bertrand Russell (t 1 970). Sugerował 
on trwałą i rzeczywistą opozycję pomiędzy nauką a religią, upa
trując źródła religii w ignorancji sił przyrody i lęku wobec nich. 
Jego zdaniem nauka "utorowała sobie drogę krok za krokiem, 

6 F. N i e t z s c h e, Wiedza radosna, Kraków brw, s. 317. 

7 Rudolf C a r  n a p sensowność zdania utożsamiał z możliwością jego 
redukowalności do języli:a nauk empirycznych. Por. Testability and Mean
ing, Chicago 1936. 

19 - Drogi ku Bogu 
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wbrew chrześcijańskiej religii"8• W pracy Religia a wiedza wska
zywał na kontrastowy charakter twierdzeń religii i nauki: pierw
sze maj e! posiadać charakter dogmatyczny i statyczny, drugie 
hipotetyczny i dynamiczny. Russell, solidaryzuj·w się ze scjen
tyzmem, odwoływał się do nauk przyrodniczych. Najczęściej do 
teorii heliocentryzmu M. Kor:;ernika i ewolucji K. Darwina'. 
W jego przekonaniu podważają one chrześcijańską teorię aktu 
stwórczego, gdyż w miejsce transcendentnej przyczyny pierw
szej tłumaczą świat poprzez uwarunkowania naturalno-ziemskie 
zwic!zane z materią. 

Współczesnym epigonem scjentyzmu był Julian Sarell Huxley 
(t 1 895),  w przekonaniu którego "nauka usuwa Boga"10• Istnienie 
Boga i nieśmiertelność człowieka traktował jako hipotezy, bez
powrotnie zdezaktualizowane w wyniku odkryć nauk przyrodni
czych. O drzucenie teizmu· nie było równoznaczne z odejściem od 
religii w ogóle, ponieważ angielski darwinista proponował utwo
rzede religii bez idei bóstwa. Za podstawę swej nieteistycznej 
religii przyj 1ł "ewolucyjny humanizm", w ramach którego wiara 
ma stanowić "noetyczny organ ewoluującego człowieka"11• 
Huxley, opowiadając się za naturalizmem, ewolucj onizmem i ma
terialistycznym monizmem, uznał je za wyraz postawy naukowo
·przyrodriczej. Dlatego postulował , .religię dowiedzioną", inspi
ruj 1cą człowieka do ustawicznego samostwarzania się i samo
doskonalenia. Przedmiotem takiej religii jest człowiek i świat 
jego wartc ści: prawdy, dobra, jedności, laicko rozumianej świę
tcści11. 

Swoistą odmianę scjentyzmu reprezentują niektórzy przed
stawiciele marksizmu. Karol Marks (t 1 883), choć solidaryzował 
się z naturalizmem ateistycznym głównie z racji humanistycz
nych i etycznych, to jednak powoływał się także na motywację 

a B, R u s  s e ! l, Dlaczego nie jestem chrześcijaninem, Warszawa 1960, 
s. 165. 

9 B. R u s  s e I I , Religion and Science, London 1956, s. 19 • 75. 
1o J. H u x 1 e y, Nauka usuwa B:>ga, "Tygodnik Powszechny" 14 (1960) 

nr 40 (2 X), s. l ,  3. 
11 J. H u x l e y, Religion without Revelation, New York 1957, s. 182. 
12 Tamże, s. 170 nn. 
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zaczerpniętą z terenu XIX-wiecznych osiągnięć nauk przyrod
niczych. W Rękopisach ekonomiczno-filozoficznych sugerował, 
że geologia i inne nauki o formowaniu się ziemi "obalają teorią 
stworzenia"13• Empiryzującą motywację ateizmu preferował Fry
deryk Engels (t 1895). Krytycznie ocenił on argument z ruchu, 
pisząc: "Ruch jest tak samo niestwarzalny i niezniszczalny jak 
sama materia"a. Wypowiedź odwołuje się do prawa zachowania 
masy i energii, mającego stanowić adekwatny argument za nie
obecnością pierwszej przyczyny sprawczej świata. Engels, moty
wując ateizm, często odwoływał się także do teorii abiogenezy 
i teorii ewolucji Karola Darwina. Obie uznał za potwierdzenie 
filozoficznej tezy o wie�uistym istnieniu materii, rozwijającej się 
w sposób dialektyczny i wytwarzającej coraz to wyższe formy 
życia bytu materialnego - życie biologiczne i życie psychiczne 
człowieka'5• Przyrodnicza teoria ewolucjonizmu, w wyniku me
todologicznego zabiegu ekstrapolacji, została potraktowana jako 
teza światopoglądowa. 

Przyrodnicza motywacja ateizmu, podjęta przez Marksa 
i Engelsa, jest częstym motywem w pismach współczesnych 
marksistów. Dlatego mówi się o marksizmie jako "światopoglą
dzie naukowym", opartym na zdobyczach nauk przyrodniczychts. 
Istnieją dwa wiodące nurty współczesnego marksizmu: antropo
logiczny i empiryzująco-scjentystyczny. Ostatni z nich, szcze
gólnie aktywny i upowszechniany w latach pięćdziesiątych, 
teorie i hipotezy przyrodnicze traktował jako argument za ma
terialistycznym światopoglądem. W tym właśnie okresie świato
pogląd chrześcijański określano jako filozoficzny idealizm i fi
deizm, przeciwstawny wobec postępowo-przyrodniczego materia
lizmu17. 

11 W: Marks - Engels, Dzieła, Warszawa 1960, t. I, s. 587. 

u E n g e l s, Antu-DUhring, Warszawa 1949, s. 59. 
1s Tamże, s. 56, 68 - 74. 
16 J. L a d y g  a, Przedmiot i funkcje społeczne filozofii, w: Filozofia 

marksistowska, Warszawa 1971, s. 7 - 30. 
17 Por. J. M y  d l a r  s k i, Ideologiczne podloże dyskusji nad antropoge

nezą, "Przegląd Antropologiczny" 20 (1954), s. 1 - 23; z. P o n i a t o w s k i, 
Nauka a religia, Kraków 1958. 
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B. N e g a c j a r o z u m u w i m i ę r e l i g i i 

Racjonalność religijnej wiary jest kwestionowana z dwu prze
ciwstawnych stanowisk: ateistycznego i teistycznego. Pierwsze 
stanowisko to scjentyzm - między innymi nietzscheański, neo
pozytywistyczny i marksistowski, negujący realność Boga w imię 
rozumu i nauki. Na doktrynalnych i metodologicznych antypo
dach scjentyżmu znajduje się fideizm. On również sugeruje 
irracjonalność teizmu, ale czyni to w imię uszanowania tajemni
czej transcendencji Boga. Scjentyzm kwestionuje istnienie Boga 
w imię rozumu, natomiast fideizm podważa prawa rozumu ·na 
terenie życia religijnego. 

Radykalną odmianą fideizmu jest klasyczna myśl teologiczna 
protestantyzmu.  Marcin Luter (t1546) twierdził, że grzech pier
worodny osłabił siły poznawcze ludzkiego umysłu w tym stopniu, 
iż rozpoznar,tie obecności Boga nie leży w jego zasięgu18• U współ
czesnych myślicieli protestanckich motywacja teologiczna fideiz
mu łączy się z motywacją gnozeologiczną, psychologiczną i aksjo
logiczną. W ramach współczesnego protestantyzmu istnieją różne 
nurty: jedne całkowicie kwestionują możliwość filozofii Boga, 
inne częściowo ją akceptują. Pierwszy nurt reprezentuje Karl 
Barth, drugi Brunner i Bultmann. 

Karl Barth (t 1 968) był przekonany, że filozofia Boga jest 
iluzją18• Osłabienie rozumu ludzkiego przez grzech podcięło moż
liwość naturalnofilozoficznego odkrycia obecności Boga. Zresztą 
jest to zbędne po fakcie Objawienia. Tylko Bóg Jezusa Chry
stusa jest Bogiem autentycznym, wszelka inna idea bóstwa jest 
ludzką projekcją. Powstaje wówczas idol, nie Bóg żywy. Wpraw
dzie Biblia poprzez usta św. Pawła mówi o naturalnym poznaniu 
Boga, lecz chodzi o możliwość a nie faktyczne poznanie istnienia 
Boga w oparciu o analizę świata. Bóg objawiający sam siebie 
czyni zbędną argumentację rozumowo-filozoficzną. Barth, suge
rując nieadekwatność i błędność naturalnej drogi poznawczej do 

18 H. B o u i l i  a r  d, Le retus de Za thćo!ogie nature!le dans la theolo
gie protestante contemporaine, w: L'existence de Dieu, Tournai 1961, 
s. 96 - 108. 

19 K. B a r t h,  Kirchliche Dogmatik, Zurich 1958, t. II, s. 133 - 134; 
t e n ż e, Credo, Milnchen 1935, s. 14 - 15, 38 - 39. 
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Boga, powołuje się na przykłady Kanta, Hegla i Schleiermache
ra. Ich teologia przekształciła się w antropologię, wynikiem cze
go jest powstanie koncepcji - idoli. Barth był przekonany, że 
filozofia stoicka i arystotelesowska narażone są na podobne nie
bezpieczeństwa - poprzez chęć rozpracowania misterium Boga 
na bazie rozważań filozoficznych. Witalność filozofii Boga wy
jaśnia faktem, że człowiek-grzesznik jest trwałym stanem histo
rii ludzkiej .  

Emil Brunner i Rudolf Bultmann uznają ograniczoną pozna
walność Boga na bazie filozofii20• Odwołują się do wypowiedzi 
św. Pawła, który dwukrotnie (między innymi w Areopagu) po
twierdził, że i poganie poznają obecność Boga ze stworzeń. 
Wspomniani autorzy sądzą jednak, że faktycznie próby racjonal
nego poznania Boga kończą się zwykle rodzajem bałwochwal
stwa. Wynika to ze stanu grzechu zapoczątkowanego przez 
grzech pierworodny. Wbrew Barthowi przyznają jednak, że już 
przed objawieniem judeochrześcijańskim ludzie uświadomili so
"bie istnienie Boga i czcili Go na różne sposoby. Człowiek, zgodnie 
z sugestią św. Augustyna o odwiecznej tęsknocie ludzkiego serca 
za nieskończonością, zawsze poszukuje Boga. Jest to jednak 
poznanie negatywne, związane z naturalnymi i nadprzyrodzony
mi ograniczeniami człowieka. 

Wpływ protestantyzmu zaznaczył się również w egzystencja
lizmie Sorena Kierkegaarda (t 1 855). Filozoficzną motywację za 
istnieniem Boga uznał za właściwą postawie Sokratesa i Arysto
telesa, ale po fakcie wcielenia stała się ona anachronizmemtt. 
Zadaniem chrześcijanina nie jest dowodzić realności Boga, lecz 
siebie samego postawić wobec Chrystusa. Kierkegaard uważał, 
że Bóg jest niepoznawalny. Jest to konsekwencją całkowitej 
heterogenności natur: Bożej i ludzkiej, skończoności człowieka 
i nieskończoności Boga. "Chcieć udowodnić istnienie Boga jest 
przedsięwzięciem najśmieszniejszym ze wszystkich. Albo on jest, 

wtedy nie można tego dowieść (podobnie jak w znikomym 

to Por. H. B o u i I I  a r  d, Karl Barth, Paris 1957, t. I, s. 190 - 203; t. III, 
s. 55 - 61. Autor porównuje pozycje Bartha; Bultmanna i Brunnera odno
nie problemu poznawalności Boga na płaszczyźnie naturalnofilozoficznej. 

II S. K i e r  k e g g a r  d, Das Einzelne und $ein Gott, Freiburg im Br. 
1961,  s. 126. 
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stopniu mogę dowieść, że jakiś człowiek istnieje, co najwyzeJ 
ktoś może mi to poświadczyć, ale wówczas już przecież zakładam 
jego istnienie) - albo go nie ma, i wtedy tego też nie można 
dowieść

"
". Autor jest przeświadczony, że dowód spekulatywno

-filozoficzny dotyczy jedynie sfery pojęciowej, nigdy zaś realnej 
egzystencji. Można wskazać na konkretne istnienie, nie można 
natomiast dowodzić go. Bóg nie jest przedmiotem bezpośredniego 
doświadczenia, dlatego jest On niepoznawalny. Jeśli nie dostrze
gamy bezpośrednio czyjejś obecności, to "obecność pośrednia" -
dowodzona - jest nonsensem. Istnienie Boga jest pewne, ale na 
płaszczyźnie wiary. 

Fideizm posiada zwolenników również wśród myślicieli ka
tolickich. Błażej Fascal stawiał niezwykle wysokie wymagania 
nauce, w wyniku czego wątpił w możliwość uzasadnienia twier
dzeń pewnych przez spekulatywną filozofię. Sceptycyzm wobec 
filozoficznych podstaw teizmu miał swe źródło w tym, iż fran
cuski myśliciel był związany z Jansenistami podkreślahcymi 
zepsucie ludzkiej natury przez upadek pierwszych rodziców. 
Dlatego zalecał kierowanie się "logiką serca", pozwalającej na 
odkrycie prawdy obcej logice rozumu. Metafizyczne dowody na 
istnienie Boga, choć posiadają obiektywną wartość, to apologe
tycznie są słabe". W życiu chrześcijanina istotną rolę odgrywa 
wiara, będąca osobistym wyborem i akceptacją Objawienia fina
lizującego się w Chrystusie. Fascal nie był rzecznikiem irracjo
nalizmu, ale przyjmował augustyński woluntaryzm, ceniąc bar
dziej miłość od spekulatywnego poznania. Bóg, ukryty zarówno 
w kosmosie jak dziejach człowieka, jest uchwytny przede wszy
stkim poprzez serce i wolę't. 

Fideizm, jawny i ukryty, kwestionuje możliwość naturalno
-racjonalnego poznania istnienia Boga, duchowości i nieśmiertel
ności człowieka oraz zasad etycznych. Jego zwolennicy sądzą, 
źe kryteria obiektywno-racjonalne są możliwe do zastosowania 
jedynie w nauce, natomiast na terenie religii funkcjonują kryte
ria subiektywne i irracjonalne. Klasyczny fideizm posiada nie 

22 S. K i e r  k e g g a r  d, Dziennik V A 7. Cyt. za: K. Toeplltz, Kierke

gaard, Warszawa 1975, s. 318. 
23 B. P a s c a l, Myśti, Warszawa 1952, nr 543, s. 175. 
24 M11śti nr 253, s. 101. 
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tak wielu zwolenników, należy do nich między innymi paryski 
biskup Piotr Daniel Huet (t1721)  i niemiecki myśliciel Henryk 
Jacobi (tl8 1 9). Obaj byli przekonani, że filozoficzne rozważania 
mogą doprowadzić człowieka do sceptycyzmu i nihilizmu. Db
tego jedynym środkiem przezwyciężenia wątpliwości jest wiara. 
Fideiści są niejednokrotnie racjonalistami czy nawet scjentysta
mi w nauce, a równocześnie sentymentalistami w odniesieniu do 
religii25• Przykładem takiej postawy był Ludwik Pasteur (t 1895), 

głęboko wierzący chrześcijanin, choć głównie z pobudek emocjo
nalnych. W wieku XIX wielu uczonych. ulegając presji · ówcze
snego scjentyzmu, postulowało rozgraniczenie oratorium i labo
ratorium. Religia była pojmowana jako domena uczucia i trady
cji, praca naukowa natomiast jako wyłączna sfera intelektu. 

Wytworem religijnego sentymentalizmu i fideizmu był mo
dernizm, który fenomen religii interpretował w kate�oriach 
irracjonalnych. Elementem istotnym modernizmu był fil �zoficz
ny agnostycyzm, w myśl którego człowiek jest niezdolny do 
racjonalnej analizy problemu istnienia BCJga. 

Wypowiedzi niektórych autorów pozwalają mówić o krypto
fideizmie. Twierdzi się mianowicie, że dyscypliny przyrodnicze 
sprzyjają "naukowemu materializmowi" , mówiąc o więzi czło
wieka ze światem zwierzęcym. Materializm nie wyjaśnia jed'1ak 
sensu i wartości życia ludzkiego, dlatego pozostawia miej�ce dla 
religii. Ta ostatnia jednak nie powinna wyolbrzymiać roli inte
lektu, aby nie popadać w "zimną teologię"26• Dla przezwyciężenia 
agnostycyzmu i scentycyzmu, należy odwołać się do "mistyczne
go realizmu wiary". ' Tego rodzaju koncepcja religii ujmuje j ą  
faktycznie w kategoriach irracjonalnych. 

C. A g n o s t y c y z m 

Racjonalny charakter teizmu podważa również agnostycyzm. 
Klasyczny agnostycyzm reprezentują głównie Hume i Kant, 
Dawid Hume (tl776) był radykalnym krytykiem idei przyczy-

zs Por. R. L. P a t t e r  s o n, Irrationalism and Ratbnalism in Religion, 
Durham 1954; P. C h a u c h a r  d, Nauka i wiara, Paris 1968. 

28 M. D z i e l s k  i, Nauka w poszukiwaniu. sensu., "Znak" 32 (1980), 
s. 135 - 152. 
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n owości, znajdującej się u podstaw filozofii Boga. Zasadę przy
czynowości uznał za akt wiary, a nie tezę naukowo weryfikowal
ną. Istnienie realnej zależności pomiędzy rzeczami nie da się 
uzasadnić ani w sposób aprioryczny, ani na drodze poznania 
zmysłowego. Poznanie aprioryczne, oparte na analizie pojęć, nie 
może informować o realnym przyczynowaniu sprawczym, tzn. 
o obiektywnej zależności jednych rzeczy od innych27• Również 
poznanie aposterioryczno-doświadczalne nie dowodzi istnienia 
realnych i trwałych powiązań między bytami. Hume był sensua
listą, sprowadzając poznanie naukowe do faktu rejestrowania 
wrażeń. Z tego względu za naukowo pewne uznał jedynie to, 
o czym informuje poznanie zmysłowe. Doświadczenie mówi je
dynie o styczności czasowo-przestrzennej zjawisk, oraz pierw
szeństwie przyczyny przed skutkiem18• Za istotny element przy
czynowości uznał stałość relacji. Doświadczenie zmysłowe, ze 

względu na jego fragmentaryczność, nie upoważnia jednak do 
przypisywania zasadzie przyczynowości cech uniwersalności i ko
nieczności. Oba atrybuty pryncypium przyczynowości uznaje si� 
w wyniku irracjonalnej wiary, że przyszłość będzie podobna do 
przeszłości. Konieczność jest czymś, co istnieje w umyśle, a nie 
w rzeczach"29• 

Krytyczna ocena naukowego waloru zasady przyczynowości 
posiada reperkusje na terenie filozofii Boga. Hume jest przeko
nany, że naukowy dowód aposterioryczny na istnienie Boga nie 
jest możliwy. Dwa są tego istotne powody: a) każde rozumowa
nie jest nieegzystencjalne, b) rozumowanie wychodzące z feno
menu przyczynowości prowadzi do konkluzji jedynie prawdopo
dobnych80. Nawet sama idea "Bytu Koniecznego" jest kontro
wersyjna, gdyż negacja takiego bytu nie jest wewnętrznie 
sprzeczna31• Konieczność odnosi się do sfery idei oraz sądów, 
natomiast relacje przyczynowo-skutkowe to przecież sfera fak
tów. U podstaw krytycznej oceny idei przyczynowości znajduje 

n D. H u m e, Traktat o naturze ludzkiej. Tłum. Cz. Znamierowski, 
Warszawa 1963, t. I, s. 96 - 97. 

•• Tamże, s. 106. 
29 Tamże, s. 218. 
311 Tamże, s. 96 - 143, zwłaszcza 124. 
31 D. H u m e,  Dialogi o religii naturalne;, Warszawa 1962, s. 81 nn. 
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się empiryzujący agnostycyzm. Hume w tym względzie nie krył 
swego poglądu, pisząc: "Nigdy nie możemy wniknąć · tak głęboko 
w istotę i budowę ciał, aby dostrzec zasadę, na której polega ich 
wpływ wzajemny"11, 

Stanowisko powyższe zaciążyło na nowożytnej i współczesnej 
filozofii, czego potwierdzeniem jest Immanuel Kant (t 1 804). 
Choć wyszedł on z odmiennych pozycji ontologicznych, bo su
biektywno-idealistycznych, to w zasadzie powtórzył istotne za
strzeżenia Hume'a dotyczące idei przyczynowości. Zasadę nie
sprzeczności i racji dostatecznej, na, których opiera się argumen
tacja filozofii Boga, uznał za postulaty ludzkiego umysłu. Czło
wiek, penetrując poznawczo otaczającą go rzeczywistość, z a
k ł a  d a obie wspomniane zasady. Nie jest jednak rzeczą pewną, 
czy subiektywne prawa myśli posiadają pełny odpowiednik 
w obiektywnych prawach bytu11• Podobnie ocenił Kant walor 
zasady przyczynowości. Fotocznie uznaje się jej charakter uni
wersalny i konieczny. Oba atrybuty nie znajdują jednak nauko
wego potwierdzenia w doświadczeniu, które jest wycinkowe 
i zmienne84• Tak więc zasada przyczynowości, będąc postulatem 
rozumu ludzkiego, jest bardziej założeniem aniżeli pewnikiem. 

Agnostycyzm Hume'a i Kanta wywarł wpływ na wielu 
współczesnych przedstawicieli myśli filozoficzno-teologicznej 
chrześcijaństwa. Autor monografii poświęconej argumentowi ko
smologicznemu, William L. Rowe, odmówił mu pełnego waloru 
demonstratywnego przy uzasadnianiu istnienia Boga15• Wpraw
dzie widział w nim potwierdzenie racjonalności teizmu, ale przy
znał mu wartość jedynie hipotetyczną - podobnie jak zasadzie 
racji dostatecznej. Podobne stanowisko zajmuje Henry Owen, 
który mówi wprawdzie o "metafizycznej konieczności" istnienia 
Boga, lecz równocześnie określa ją jako "hipotetyczną koniecz
ność"88. 

32 Traktat o naturze ludzkiej, dz. cyt., t. II, s.  169. 
33 I. K a n  t, Krytyka czystego ro::umu. Tłum. R. Ingarden, Warszawa 

1957, t. I, s. 70 nn, 109 - 1 1 1. 
• 

34 Tamże, s. 19f - 192, 362 - 363. 
35 W. L. R o w e, The Cosmological Argument, Princeton 1975, 

s. 266 - 269. 
39 H. O w e n, The Christian Know!edge of God, London 1969, s. 120. 
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Wpływ Kanta ujawnia się w głośnej pracy szwajcarskiego 
teologa, Hansa Klinga, zatytułowanej Czy Bóg istnieje? W jego 
interpretacji teizm jest hipotezą, ponieważ argumenty klasycz
nej filozofii Boga nie posiadają pełnej wartości merytorycznej 
i psychologicznel7• Bazują one na zasadach przyczynowości i ce
lowości, które są często podważane przez współczesne nauki 
przyrodnicze. Kant ukazał ograniczoność ludzkiej wiedzy, dla
tego przejście od sfery zjawiskowej do noumenalnej, oraz od 
widzialnego świata do transcendentnego Boga staje się kontro
wersyjne. Tradycyjne argumenty za realnością bóstwa, posługu
jąc się terminologią zapożyczoną z kręgu widzialnej rzeczywi
stości, prowadzą pośrednio do desakralizacji a nawet reizacji 
Boga. Kung, mimo powyższych zastrzeżeń, wiarę w Boga określa 
jako post-awę racjonalną, dystansując się od fideizmu. Za pod
stawę wiary w Boga uznaje doświadczenie "niepewności realno
ści"38, nawiązując do przygodności bytu. Autor swą postawę 
określa jako "krytyczną racjonalność", wskazując na jej odmien
ność wobec klasycznego racjonalizmu związanego ze skrajnym 
empiryzmem. 

Zastrzeżenia wobec klasycznej m�tywacji filozoficznej istnie
nia Boga zgłaszają myśliciele z kręgu egzystencjalizmu: Marcel 
i Heidegger. Gabriel Marcel (t 1973) krytycznie ocenił korzysta
nie z idei przyczynowości w teodycei39• Pojęcie przyczyny, zwią
zane genetycznie ze światem materii, ma być bezużyteczne przy 
charakterystyce Boga będącego bytem duchowym i transcen
dentnym. Określanie bóstwa jako przyczyny, ujmując go w ka
tegoriach świata profanum, degraduje absolutne Sacrum. Po
średnio zaś może prowadzić do wniosków blużnierczych, czyniąc 
Boga odpowiedzialnym za fizyczne i moralne zło istniej3,ce 
w świecie. Marcel, rezygnując z idei przyczynowości, swój sto
sunek do Boga opisuje w kategoriach aksjologicznych: prawdy, 
dobra, miłości, przyjaźni, wierności itp. 

37 H. K u n g, Does Gad exist? London 1980, s. 532 - 558. 
38 Tamże, s. 572 - 574; t e n ż e, Christ sein, Munchen 1974, s. 69 - 70. 
39 G. M a r  c e l, Dieu et la causalite, w: De la connaissance de Dieu, 

Bruge 1958, t. III - IV, s. 27 - 33. 
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Na uwagę zasługują te zastrzeżenia, jakie przeciw klasycznej 
metafizyce i filozofii Boga, zgłosił Martin Heidegger (t 1 976). 
Chodzi o teistyczny etap myśliciela, kiedy chrześcijaństwu po
stawił zarzut nadmiernego powiązania teologii z filozofią40• Kon
sekwencją tego było zagubienie ontologicznej różnicy pomiędzy 
bytem widzialnym a Bogiem, określanych wspólnym mianem 

"bytu". Ontologia stała się teologią. Ontoteologia, charaktery
styczna dla myśli arystotelesowsko-tomistycznej, ma prowadzić 
do uprzedmiotowienia Boga. Wyrazem tego jest między innymi 
określanie Boga jako Pierwszej Przyczyny świata, co w języku 
niemieckim wyrażone jest terminem Ur-sache (prarzecz)41• Opi
sywanie Boga przy użyciu idei przyczynowości (causa, causa sui) 
jest równoznaczne z jego desakralizacją i depersonalizacją. Przed 
takim Absolutem człowiek nie jest zdolny modlić się, składać 
ofiary, tańczyć czy śpiewać41• Bóg antoteologii jest idolem poję
ciowim, a nie Bogiem żywym i osobowym. Bóg "udowodniony" 
nie może być autentycznie boski'3• Opisywanie Boga jako "bytu", 
"przyczyny" itp. jest istotnym błędem. Prowadzi bowiem do 
reizacji bóstwa, jego ontologicznej i epistemologicznej degrada
cji, a przede wszystkim odziera Boga z jego tajemnicy i sakral
ności44. W miejsce metafizyki ontologicznej należy odwołać się 
do filozofii związanej ze światem wartości: prawdy świętości45• 

4° "Czy teologia chrześcijańska zdecyduje się raz jeszcze na poważne 
potraktowanie słowa apostoła i, zgodnie z nim, filozofię jako głupotę?" 
M. H e i d e g g e r, Wprowadzenie do: Co to jest metafizyka? Tłum. K. Wa
licki, "Znak" 26 (1 974), s. 769. 

41 M. H e i d e g g e r, Identitiit und Differenz, Pfullingen 1957, s. 51 .  
Por. J. L.  M a r  i o n, La double idolatrie - Remurques sur la difference 
ontologique et la pensee de Dieu, w: Heidegger et la question de Dieu, 
Paris 1980, s. 46 - 74. 

42 Identitiit und Differenz, s. 305 - 306. 
43 M. H e i d e g g e r, Nietzsche, Paris 1961, s. 366. 
•4 Por. O. L a f f o u c r i e r  e, Le destin de la pensee et "La mort de 

Dieu" seZon Heidegger, La Hąye 1968, zwłaszcza s. 4 - 8, 1 06 - 108; B. D u
p u y, Heidegger et le Dieu inconnu, w: Heidegger et la question de Dieu, 
s. 103 - 121 ;  M. J a  w o r s k i, Współczesne formy negucji teologii naturalnej, 

"Studia Philosophiae Christianae" 13 (1977) nr 2, s. 229 - 238. 
4� M. H e i d e g g e r, List o "humanizmie". Tłum. J. Tischner, w: 
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2. POMIĘDZY FIDEIZMEM A RACJONALIZMEM 

Scjentyzm, fideizm i agnostycyzm, pomimo dzielących je roz
nic, są zbieżne w uznawaniu irracjonalności teizmu. Takie stano
wisko jest kwestionowane przez czołowych myślicieli chrześci
jaństwa, oficjalnie zaś zdezawuowane przez Kościół. Sobór Waty
kański I stwierdził możliwość naturalno-filozoficznego poznania 
istnienia Boga jako ostatecznej przyczyny sprawczej świata48• 

Określanie teizmu jako irracjonalizmu, sugerowane jawnie 
lub domyślnie przez wymienione nurty filozoficzne, jest konsek
wencją nieporozumień semantycznych związanych z kategoriami 
"racjonalizmu" i "irracjonalizmu". Pojęcie racjonalizmu jest 
wieloznaczne. Przede wszystkim należy rozróżnić racjonalizm 
doktrynalny i utylitarno-pragmatyczny. Ten ostatni jest postawą 
serwilizmu i oportunizmu tych wszystkich, którzy oddają swój 
rozum w s1użbę władzy, kwalifikując swe postępowanie jako ro
zumne: p olitycznie, ekonomicznie czy społecznie. Wysługiwanie 
się rządzącej ideologii prowadzi do instrumentalnego traktowa
nia rozumu. 

Aktualnie interesuje nas racjonalizm doktrynalny, który 
również był i jest rozumiany różnorodnie. Mianowicie racjona
lizm może oznaczać: przeciwstawienie empiryzmu bądź przeciw
stawienie irracjonalizmu. Obie formy występują w różnych nasi
leniach i odcieniach. Racjonalizm ujmowany w pierwszym zna
czeniu jest typowy dla Platona, Plotyna, Kartezjusza, w pewnym 
stopniu św. Augustyna i św. Bonawentury. Łączy ich postawa 
aprioryzmu: utożsamienie naukowego poznania z intelektualnym, 
a pomijanie czy pomniejszanie roli percepcji zmysłowej. Racjo
nalizm, ujmowany jako opozycja wobec irracjonalizmu, za pozna
nie naukowe wartościowe uznaje jedynie poznanie intersubiek
tywnie spra..wdzalne i komunikatywne. Racjonalizm taki może 
jeszcze występować w formie skrajnej bądź umiarkowanej. Ten 
ostatni jest typowy dla nurtu filozofii arystotelesowskiej i tomi-

Heidegger, Budować - mieszkać - myśleć. Eseje wybrane, Warszawa 
1 977, s. 1 1 3 - 1 14; S. K o w a  l c z y  k, Bóg w myśli wspólc::esnej, Wrocław 
1982, s. 401 - 408. 

46 Den:::inger 1785. 
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stycznej. Skrajny racjonalizm przeistacza się w kult intelektu 
ludzkiego, a zwykle łączy się z sensualizmem, skrajnym empi
ryzmem i scjentyzmem47• 

A. I l u z j e s c j e n t y z m u 

Scjentyzm, w tym także neopozytywizm i marksizm, wiarę 
religijną określają jako postawę irracjonalizmu. Ich pojmowanie 
racjonalizmu jest jednak nazbyt wąskie, istnieje bowiem wiele 
jego form. Filozofia nawiązująca do Arystotelesa jest niewąt: 

pliwie racjonalna, gdyż opiera się na logice, ujmuje rzeczywi
stość genetycznie, poszukuje jej ostatecznych podstaw byto
wych. Współczesny racjonalizm jest inny: zorientowany prag
matycznie, korzysta z języka matematyki i logistyki, ujmuje 
rzeczywistość głównie w aspekcie kwantytatywnym, opiera się 
na doświadczeniu empirycznym. Różnorodność form racjonalnej 
myśli nie może oznaczać wyłączności żadnej z nich. Czyni to 
jednak scjentyzm neopozytywistyczny, określający inne typy 
myślenia filozoficznego jako irracjonalne. 

Globalna dyskwalifikacj a  teizmu w imię nauki, dokonywana 
przez Nietzschego i neopozytywizm, jest kontrowersyjna tak 
z racji metodologicznych jak merytorycznych. Ich krytyka reli
gijnej wiary wynika z szeregu z a ł o ż e ń: metodologicznych -
utożsamienia racjonalizmu z empiryzmem, teoriopoznawczych -
sensualizmu, oraz ontologicznych - materialistycznego moni
zmu. Przedstawiciele logicznego empiryzmu postulowali realizm 
i obiektywizm, a popadali faktycznie w skrajny empiryzm i scjen
tyzm. Odrzucali dawną metafizykę, przyjmując nową - będącą 
fetyszyzacją empiryzmu. Wyrazem sprzeczności ich postawy 
była zasada weryfikacji empirycznej. Fostuluje ona empirycz
no-doświadczalną sprawdzalność każdego sądu naukowego, ale 
sama tego postulatu nie spełnia, tym samym więc nie stanowi 
sądu prawdziwego48• Granic prawdy nie można zawężać do ram 

47 Por. Raison, rationalites, rationalismes, "Raison presente''nr 55. Pra
ca zawiera wiele interesujących analiz różnych typów racjonalizmów, choć 
w przeważającej mierze pisana jest z pozycji racjonalizmu scjentystyczno
-empiryzującego. 

48 J. L a d r  i e r  e, Nauka, świat i wiara, Warszawa 1978, s. 46 nn. 
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doświadczenia empirycznego, a myślenia racjonalnego nie można 
utożsamiać ze skrajnym racjonalizmem. Trudno uznać apodyk
tycznie uprzywilejowany status sądów formułowanych na bazie 
poznania zmysłowego jako jedynie obiektywnych, gdyż jest to 
po prostu jedna z mistyfikacji zwolenników neopozytywizmu. 
Całość ludzkiej wiedzy chcieli podporządkować rygorom wiedzy 
empirycznej.  Był to "imperializm metodologiczny", w gruncie 
rzeczy irracjonalny48• 

Każdy scjentyzm, nadmiernie krytyczny wobec klasycznej 
metafizyki i religii, jest bezkrytyczną gloryfikacją metody empi
rycznej i nauk przyrodniczych. Dyscypliny te, ze względu na 
przedmiot badań, metody i cele, winny ustawicznie korygować 

.. 
swe wyniki: hipotezy i teorie. Dlatego globalne określanie teizmu 
czy personalizmu jako postaw irracjonalno-nienaukowych jest 
wyrazem osobistych poglądów, a nie logiczną konsekwencją 
osiągnięć naukowych. Materializm, przyjmowany przez wielu 
neopozytywistów, może stanowić - co najwyżej - hipotezę, nie 
zaś pewnik naukowy. Metodologiczny "materializm" nie upraw
nia do uznania materializm.u metafizycznego. 

Scjentyzm jest uniwersalizacją metody empirycznej. Łączy 
się z założeniem jednorodnej struktury całej rzeczywistości, czyli 
monistycznej koncepcji bytu50• Koliduje to z obiektywizmem, 
w myśl którego metoda badawcza winna korelować z badanym 
przedmiotem. Rzeczywistość, na przykład osoby ludzkiej, jest 
ontologicznie złożona i wieloaspektowa. Metody empiryczne 
i matematyczno-logistyczne nie są zdolne do uchwycenia wy
miaru osobowego człowieka, rozwiązania jego egzystencjalnych 
problemów (szczęścia, cierpienia, śmierci), sformułowania wzor
ców moralno-społecznych itp. Scjentyzm jest w gruncie rzeczy 
w i a r ą  we wszechmoc ludzkiego rozumu, nieskończony postęp 
nauk przyrodniczych, możliwość pełnienia przez nie różnorod
nych funkcji. Nauki te jednak, mimo ciągłego poszerzania granic 
wiedzy, nie przeistoczą się w metafizykę i religię. Przyrodnicze 
nauki nie są zdolne ukazać sensu ludzkiego życia, sformułować 

49 A. U t u d j i, Le s nouveaux gourous en ąuestion, w: Raison, ratio
nalites, rationalismes, dz. cyt., s. 137 - 144. 

so S. K o w a  l c z y  k, Współczesna filozofia Boga, Lublin 1970, s. 55 - 58. 
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zasadnie reguł moralnych, a przede wszystkim nie są w stanie 
pełnić funkcji religijno-zbawczych. Kiedy nauka usiłuje pełnić 
wspomniane funkcje, staje się pseudo-religią. J. S. Huxley, mó
wiąc o "religii dowiedzionej" związanej z hipotezami nauk przy
rodniczych, przestał mówić jako człowiek nauki. Jego stanowisko 
wikła się zresztą w niekonsekwencje: jeśli wszystko jest dowie
dzione, dlaczego postuluje jeszcze wiarę? Autor przyznaje funk
cje egzystencjalno-aksjologiczne naturalistycznej religii, ale na 
bazie filozofii materializmu nie daje wystarczających podstaw 
do uznania wartości prawdy, dobra, świętości. Kryteria empi
rycznej wiedzy nie są adekwatne w zakresie przeżyć religijnych. 
Przyznał to Ludwik Wittgenstein, stwierdzając, że rozwiązanie 
zagadek ludzkiego życia możliwe jest dopiero poza kategoriami 
przestrzeni i czasu61• Choć był on współtwórcą neopozytywizmu, 
to jednak widział ograniczoność metod empirycznych. Uznawał 
wiodącą rolę rozumu w nauce, ale nie proklamował wiary w ro
zum. Nauka wymaga krytycznego zmysłu i postawy racjonalnej, 
nie wymaga natomiast racjonalizmu czyli absolutyzacji rozumu. 
Taki zaś

· 
właśnie błąd jest udziałem scjentystów. 

Scjentyzm j est charakterystyczny dla engelsowskiego nurtu 
marksizmu. U jego systemowych podstaw znajduje się empirycz
ny model nauki, materializm i ekonomizm w interpretacji czło
wieka. Marksizm jest związany z XIX-wiecznym obrazem świa
ta, sugerowanym przez ówczesne przyrodoznawstwo. Dziś wia
domo już, że był to obraz niepełny i wymagający korekty. Współ
czesna fizyka kwantowa, kosmologia, astronomia, biologia mo
lekularna i szereg nowych dyscyplin przyrodniczych wskazują, 
że dawny obraz świata był zbyt uproszczony. · Właściwie dotąd 
przyrodniczy obraz świata jest niepełny, niejasny, zawiera liczne 
znaki zapytania. Materialistyczny monizm, uzasadniany na bazie 
nauk przyrodniczych, byłby jedną z hipotez. Wówczas jednak, 
jak zauważył Kazimierz Ajdukiewicz, materializmu "nie wolno 
traktować jako prawdy ostatecznej i nieodwołalnej. Dlatego nie 
wolno a limine odrzucać każdego niezgodnego z materializmem 
poglądu na tej tylko podstawie, że się z materializmem nie zga-

61 Tractatus logico-philosophicus, Warszawa 1970, s. 86. 
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dza"52• Przyrodnicza motywacja światopoglądu materialistycz
nego nie jest adekwatna, gdyż nauki przyrodnicze dają tylko 
wycinkowy i ciągle ewoluujący obraz świata. 

Z dotychczasowych rozważań płynie konkluzja, że teizmu nie 
można utożsamiać z irracjonalizmem a ateizmu z racJona
lizmem. Nie ma bowiem "światopoglądu naukowego", weryfiko
walnego w oparciu o nauki przyrodnicze. Swiatopogląd może 
i powinie;1 być racjonalny, to znaczy w możliwie pełny sposób 
umotywowany i niesprzeczny, ale nie może to być światopogląd 
racjonalistyczny". Taki nie jest możliwy, stanowiąc nową laicką 
odmianę fideizmu i quasi-religię. 

B. ·W k r ę  g u f i d e i z m u 

Fideizm, uznając istnienie Boga, pragnie usunąć rozum ludzki 
z domeny życia religijnego. Wszelki fideizm i kryptofideizm są 
nie do przyjęcia dla autentycznej myśli chrześcijańskiej, gdyż 
proponują rezygnację z aktywności umysłu vl poszukiwaniu 
Boga. Irracjonalne traktowanie religii nie znajduje żadnego po
twierdzenia w Biblii i nauce klasyków myśli chrześcijańskiej. 
Pismo święte wielokrotnie wzmiankuje o możliwości naturalno
-racjonalnego poznania istnienia Boga. Księga Mądrości ( 1 3 , 1 - 5) 
wspomina o możliwości poznania Boga ze świata. Pogląd ten 
podtrzymuje św. Paweł w słynnej mowie na ateńskim Areopagu 
(Dz 17,23 - 28), oraz w liście do Rzymian (1,1 8 - 20). W tym 
ostatnim jest mowa, że poganie mają możliwość poznania niewi
dzialnego Boga na podstawie widzialnego świata. Wspomniany 
Apostoł, choć mądrość tego świata nazwał głupstwem (l Kor 
1 ,20), to jednak nie dezawuował en bloc mądrości filozoficznej. 
Przestrzegał jedynie przed określonym typem filozofii, mianowi
cie nurtem sceptycyzmu i relatywizmu. Zawsze jednak uznawał 
możliwość rozpoznania obecności Boga w widzialnym świecie114• 

s2 K. A j d u k i  e w i c z, O wolności nauki, w: Język a poznanie, War
szawa 1960, t II, s. 275. 

s3 A. G r  z e g o r c z y k, Filozofia czasu próby, Paris 1979, s. 90. Istnie
ją "Koła Racjonalistów", gdzie racjonalność identyfikuje się z ateizmem. 
Gdyby to kryterium było trafne, to np. Kopernik, Darwin czy Einstein nie 
potrafili myśleć racjonalnie, będąc teistami. 

u W. V a n d e r  m a c k, N aturaZ Knowledge of God in Romans: Pa-
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Przeciw fideizmowi przemawia również nauczanie Kościoła, 
mówiącego, że cały człpwiek został wezwany do wiary. Wiara 
w Chrystusa winna być aktem rozumnym. Objawienie nie po
stuluje nigdy "wycofania" rozumu na terenie życia religijnego, 
choć ukazuje granice poznania rozumowego. Fideizm bezzasadnie 
więc postuluje, aby w egzystencjalnym poszukiwaniu Boga re
zygnować z aktywności rozumu i ograniczyć się do irracjonal
nych uczuć. Starochrześcijański myśliciel, św. Augustyn, wiarę 
pojmował j ako afirmację m y ś l  i na prawdę55• Daleki był od 
rezygnowania z intelektu na terenie teologii. "Nie daj Boże -
pisał, by wiara zabraniała nam przyją

.
ć, lub p oszukiwać uzasad

nienia dlaczego wierzymy. Gdybyśmy nie mieli duszy rozumnej, 
w_ ogóle nie moglibyśmy wierzyć"5". Wiara nie jest więc sprawą 
uczucia, lecz rozumnym aktem całego człowieka. Dogmaty reli
gijne są wezwaniem umysłu ludzkiego do poznania prawdy. Oczy
wiście prawdy religijne są często supraracjonalne, ale nie są tym 
samym sprzeczne z rozumem czy irracjonalne. Fideiści w Obja
wieniu upatrują jedyne źródło umożliwiające poznanie istnienia 
Boga. Taki "argument" implikuje już fakt wiary, dlatego jest 
nie do przyjęcia d�a ateistów. Logika wskazuje na odmienną ko
lejność: najpierw musimy poznać istnienie Boga. a następnie 
dopiero z a w i e r  z y ć Mu w swym życiu. Rozumność aktu 
wiary nie oznacza racjonalizacji życia religijnego ani racjonali
zacji teologii. Respektowanie tajemnicy oraz transcendencji Boga 
nie wymaga zajmowania pozycji irracjonalnej w zakresie życia 
religijnego. Miłość Boga, tak mocno akcentowana przez zwolen
ników religijnego sentymentalizmu · i  fideizmu, musi posiadać 
rozumne podstawy - winna być zakorzeniona w prawdzie. 
Poznanie naturalnej i nadprzyrodzonej prawdy o Bogu nie jest 
możliwe po "wycofaniu" int�lektu57• 

tristic and Medieval Interpretation, "Theological Studies" 34 (1973)
• 

nr l ,  

s. 36 - 52.  Analizy autora są dyskusyjne, oparte na selektywnie dobranych 
tekstach myślicieli wczesnego chrześcijaństwa i średniowiecza. 

u Credere est cum as sensu cogita-re. S w. A u g u s t y  n, De praed. sanct. 

2, 5 PL 44, 962. 
55 S w. A u g u s t y  n, Epistulae 120, l ,  3 PL 33, 453. 
57 S. K o w a  l c z y  k,  Odkrywanie Boga, Sandomierz 1981, s. 72 - 76. 

20 - Drogi ku Bogu 
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Teologia protestancka w znacznej części była w przeszłości 
bliska fideizmu, wskazując na opozycyjność nieskończonego Boga 
i skończonego rozumu ludzkiego. Fakt ten jest ewidentny, ale nie 
wyklucza możliwości sensownego mówienia o Bogu przy użyciu 
pojęć analogicznych. Gdyby ludzki język był nieużyteczny całko
wicie w odniesieniu do Boga, to rezygnacja z filozoficznych roz
ważań o Bogu winna pociągnąć za sobą rezygnację z teologii. Teo
logia przecież posługuje się także językiem ludzkim, mającym 
walor tylko analogiczny58• Nawet Biblia, będąca słowem Boga 
do człowieka, korzysta z ludzkiego języka. Rezygnacja z wyko
rzystania rozumu na drodze do Boga wywołuje reakcję łańcu
chową, w trakcie której autodestrukcji ulega zarówno filozofia 
jak teologia. 

Nieufność wobec filozofii Boga, typowa dla tradycyjnej myśli 
protestanckiej, jest wynikiem braku rozgraniczenia zagadnień 
poznawalności istnienia oraz natury Bożej. Filozoficzna moty
wacja realności Boga nie pretenduje do adekwatnego poznania 
Jego natury, która dla człowieka pozostaje wciąż niezgłębioną 
tajemnicą. 

Fideizm w znacznym stopniu był reakcją na sceptycyzm, 
racjonalizm i kantyzm, nurty typowe dla XVIII i XIX wieku. 
Choć odrzucał ich wnioski, to w pewnej mierze akceptował ich 
założenia. W ten sposób fideizm łączy się nieuchronnie z agno
stycyzmem i sceptycyzmem, w dalszej zaś konsekwencji z rela
tywizmem. Sceptycyzm jest wewnętrznie sprzeczny: kwestionu
je rozum w imię rozumu5". Brak wewnętrznej logiki daje się za

uważyć również w relatywizmie, który podważa istnienie prawdy 
absolutnej - czyniąc nieuzasadniony wyjątek dla własnej 
teorii. Agnostycyzm, sceptycyzm i relatywizm epistemologiczny, 
przyjmowane jako punkt wyjścia, są nieuchronnym zamknię

ciem się na wszelką prawdę. Gdyby zatem umysł ludzki był absc

lutni� niezdolny do podjęcia problemu realności Boga, to wiara 
jest aktem Irracjonalnym. Odwołanie się do motywacji pragma-

as A. F a r  r e  r, Finite and Infinite. A Philosophica! Essay, London 
1959, s. 2 nn. 

59 H. de L u b a c,  Na drogach Bożych, Paris 1970, s. 67 n 
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tycznej, w celu przełamania pozycji agnostyczno-relatywistycz
nych, jest kontrowersyjne. 

W doktrynie fideizmu kryje się dualizm teoriopoznawczy: 
przeciwstawianie nauki jako domeny rozumu i wiary jako sfery 
irracjonalno-emocjonalnej. Dlatego niejednokrotnie sugeruje się, 
że rozwn prowadzi do "naukowego materializmu". Dysocjacja 
religii i intelektu, �harakterystyczna dla fideizmu i religijnego 
sentymentalizmu, nie jest wyrazem autentycznego chrześcijań
stwa. Odrzucenie fideizmu nie oznacza bynajmniej apologii wy
bujałego spekulatywizmu czy wręcz werbalizmu, pojawiającego 
się niejednokrotnie w filozoficznej myśli chrześcijańskiej . 

C. K l a s y c z n y a g n o s t y  c y z m 

Agnostycyzm klasyczny występuje w dwu istotnych nurtach: 
empiryzującym i idealistycznym. Przedstawicielem pierwszego 
z nich był Dawid Hume, który zainicjował ostrą krytykę idei 
i zasady przyczynowości w filozofii współczesnej.  Jego negatyw
ne stanowisko wobec teorii przyczynowości sprowokowane było 
niewątpliwie mechanicyzmem myśli kartezjańskiej i okazjonali
zmem Malebranche'a, faktycznie jednak rozciągnęło się na całą 
klasyczną koncepcję przyczynowości. Humeowska koncepcja przy
czynowości posiad.a charakter fenomenologiczny, co znajduje wy
jaśnienie w kontekście historii teorii kauzalizmu. W cza
sach nowożytnych nastąpiła autonomizacja nauk przyrodniczych 
w miejsce dotychczasowego ścisłego związku z filozofią. Przy
czynowość stała się wyłączną domeną metafizyki. Przedmiotem 
nauk empirycznych były wyłącznie przyczyny naturalne, pomi
nięta zaś została problematyka Pierwszej Przyczyny4°. Póżniej 
pojęcie przyczynowości zawężono do przyczyn sprawczych, rezy
gnując z analizy celowości. Wreszcie przyczyny sprawcze utoż
samiano wyłącznie z bytami materialno-fizycznymi. Dalszym kro
kiem była matematyzacja nauk przyrodniczych, w wyniku czego 
interesowano się głównie kwantytatywnym aspektem rzeczywi
stości. Stało się to powodem odejścia od ontyczno-substancjonal-

'0 M. B u n g e, O 1?rzuczunowości, Warszawa 1969, s. 227 nn. 
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nej koncepcji przyczynowości na rzecz koncepcji 'akcydental
no-fenomenologicznej. Przyczynił się do tego Dawid Hume, któ
ry opowiedział się za minimalistyczną koncepcją filozofii. Była 
ona związana z teoriami agnostycyzmu i fenomenalizmu, które 
wykluczały poszukiwanie transcendentnej przyczyny świata. 

Agnostycyzm angielskiego empiryka wynikał z założeń filo
zoficznych, głównie epistemologicznych. Jego gnozeologia sen
sualizmu kwestionowała jakościową różnicę pomiędzy poznaniem 
zmysłowym a umysłowym, redukując to ostatnie do roli wtórnej 
wobec percepcji zmysłowej. W konsekwencji tego k:ażdą t e o r i ę 
wyjaśniającą naturę bytu traktował jako kolejną iluzję towa
rzyszącą dziejom człowieka61• Dla arystotelesowskiego nurtu filo
zofii rozum ludzki odgrywał decydującą rolę w poznawaniu 
prawdy, między innymi dzięki swej transcendentnej roli wobec 
poznania zmysłowego i uwarunkowań historyczno-społecznych. 
U Hume'a nie ma ego cogitans jako podmiotu poznania, różnego 
i niezależnego od zmiennego zespołu wrażeń zmysłowych. w jego 
rozumieniu, zawartość poznawcza intelektu powstaje drogą ku
mulowania spostrzeżeń zmysłowych. "Pewność" nie jest niczym 
innym jak sumowaniem prawdopodobieństwa61• Takie pojmowa
nie struktury ludzkiego poznania jest jednowymiarowe, reduku
jące wszystko do płaszczyzny zmysłowej a podważające heury
styczną funkcję intelektu. Hume, broniąc się przed konsekwen
cją sceptycyzmu (widział jego wewnętrzną sprzeczność)63, propo
nował oparcie filozofii na wiedzy potocznej i zdrowym rozsądku. 
Angielski empiryk skłiiniał się także w kierunku pragmatyzmu, 
uznając nieodzowność życiowych decyzji mimo wątpliwości filo
zoficznych. 

Krytyka idei przyczynowości, dokonana przez Hume'a, jest 
w -wielu elementach dyskusyjna64• Była to koncepcja zawężona 

&l R. S o k  o I o w s k i, Fiction and Illusion in Dawid Hume's Philo-
sophu, "The Modern Schoolman" 45 (1968), s. 189 - 225. 

u D. H u m e, Traktat o ludzkiej · naturze, Warszawa 1963, t. I, s. 237. 
63 Tamże, s. 244 - 245. 
64 J. Ł u k  a s i e w i c z, Analiza i konstrukcja pojęcia przyczyny. 

"Przegląd Filozoficzny" 9 (1906), s. 105 - 179; Th. P r u  f e r, Ancients and 
Moderns: Notes on Interpreting Hume, "Studies in Philosophy and the 
History of Philosophy" 4 (1969), s. 69 - 74. 
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do sfery zjawiskowo-psychologicznej. Relację kauzalną utożsa
miał ze stałością następstwa określonych zjawisk w czasie i prze
strzeni. Takie pojmowanie przyczynowości wiązało się z brakiem 
rozróżnienia dwu płaszczyzn: ontologicznej i epistemologicznej. 
Przyczynowość j est zagadnieniem ontologicznym, dlatego rozpa
trywanie jej wyłącznie na płaszczyźnie poznawczo-psychologicz
nej (jako "nawyku") jest błędem. Relacje przyczynowo-skutkowe 
wychodzą poza ramy języka, dlatego analizy semantyczne i psy
chologiczne nie są w stanie rozwiązać problemu. Zresztą stałość 
następstwa, o której wspominał Hume, nie jest warunkiem ko
niecznym dla zaistnienia przyczynowania. Działanie sprawcze 
jednorazowe jest związane z przyczynowaniem, brak go nato
miast przy stałej sukcesji czasowej zjawisk powstałej np. w wy
niku konwencji (hejnał o godzinie dwunastej). 

Drugą klasyczną formą agnostycyzmu jest idealizm Imma
nuela Kanta. Jego krytyka idei przyczynowości jest konsekwen
cją założeń ogólnosystemowych: ontologicznych i epistemologicz
nych65. Do tych ostatnich należy między innymi scjentystyczna 
koncepcja nauki, zapożyczona od angielskiego empiryzmu. Wiele 
uwag krytycznych Kanta pod adresem argumentów za istnie
niem Boga jest powtórzeniem analiz Hume'a. Niemiecki myśli
ciel w swej polemice z klasyczną koncepcją przyczynowości opie
rał się na ontologicznych założeniach związanych z subiektywi
zmem i idealizmem, dlatego pryncypium przyczynowości uznał 
za prawo myśli i p ostulat nauki. Jego ontologiczny charakter 
postawił pod znakiem zapytania, zwłaszcza w odniesieniu do 
rzeczywistości ponadmaterialnej i transcendentnej, tj. Boga. 

Stosunek Kanta do idei przyczynowości nie jest pozbawio
ny uproszczeń oraz niekonsekwencji. Deklarował agnostycyzm, 
a mimo to uznawał istnienie rzeczywistości substancjalnej. O jej 
realności wnioskował na podstawie faktu, że domena ludzkich 
wraźeń musi posiadać obiektywną przyczynę, którą może być 

• 
jedynie świat realno-noumentalny. 

Autor zasadę przyczynowości interpretował subiektywistycz
nie i ograniczał jej walor do sfery zjawiskowej , równocześnie 

c5 W. A. L u i j p e n, Phenomenology and Atheism, Louvain 1964, 
s. 40 - 48. 
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zaś wyJasma]ąc pojawienie się wrażeń i doznań poznaw
czych - odwołał się do rzeczywistości obiektywno-substancjal
nej. W Krytyce praktycznego rozumu mówił nawet o istnieniu 
Boga, widząc w nim adekwatne wyjaśnienie niektórych elemen
tów ludzkiej natury (zwłaszcza uwrażliwienie na dobro). Kant 
pominął również rolę poznania umysłowo-intuicyjnego w odnie
sieniu do zasady przycżynowości. Intuicyjno-spontaniczne pozna
nie fundamentalnych praw bytu i myśli nie jest równoznaczne 
z ich subiektywizacją. Prawa te są bowiem rozpoznawane, ale 
nie dowolnie tworzone oraz reinterpretowane drogą konwencji. 

Każdy agnostycyzm jest apriorycznym zawężeniem zakresu 
umysłowo-poznawczej eksploracji człowieka. Nauka nie może 
ograniczać się do faktografii, lecz winna szukać wyjaśnień -
tak cząstkowych jak globalnych - istniejącej rzeczywistości. 
Tym więcej filowfia nie może zadowolić się rejestracją zmysło
wo uchwytnych faktów, lecz winna genetycznie i całościowo tłu
maczyć rzeczywistość. Kurczowe trzymanie się sfery zjawisko
wej ,  proponowane przez agnostycyzm, jest rezygnacją z wy
jaśnienia bytu ludzkiego: jego statusu, genezy i sensu. Takie 
właśnie zadania podejmuje klasyczna metafizyka oraz filozofia 

. Boga. 

D. W s p ó ł c z e s n y· a g n o s t y c y z m 

Współczesny agnostycyzm posiada najczęściej orientację kan
towską, neopozytywistyczną lub fenomenologiczną. Autorzy 
pierwszego nurtu (W. Rowe, H. Owen, H. Kling) swe stanowisko 
określają jako "hipotetyczną konieczność", "krytyczną racjonal
ność" itp. Wyrażenie "hipotetyczna konieczność" jest próbą po
godzenia klasycznej metafizyki z probabilizmem logicznego empi
ryzmu. Próba ta nie jest udana, gdyż proponowana terminologia 
jest wewnętrznie sprzeczna: pewność różni się istotnie od praw
dopodobieństwa. Tylko to ostatnie może być stopniowalne, nato
miast pewność wyklucza jakąkolwiek obawę błędu. Owen, Kiing 
i Rowe, w wyniku wpływów Kanta, zasady racji dostatecznej 
i przyczynowości interpretowali jako subiektywne postulaty ludz
kiego umysłu. Gdyby rzeczywiście pryncipia te były jedynie po
stulatami, to filozofia Boga i sam teizm opierają się na podsta-
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wach irracjonalnych. U ich podstaw znajdowałaby się w i a r  a 
w racjonalną

' 
strukturę rzeczywistości. Czy jednak subiektywna 

wiara zdolna jest uwierzytelnić obiektywny i konieczny charak
ter prawa przyczynowości? Agnostycyzm inspirowany przez 
Kanta i neopozytywizm otwiera drogę dla irracjonalnego fideiz
mu. Chrześcijańscy autorzy są tego świadomi, gdyż - wbrew 
swym zastrzeżeniom - w pewnym momencie odwołują się do 
faktu przygodności bytu, pośrednio więc także do przyczyno
wości66. 

Przedstawiciel chrześcijańskiego egzystencjalizmu, Gabriel 
Marcel, także kwestionował przydatność idei przyczynowości dla 
myśli chrześcijańskiej. Jego zarzuty ujmują karykaturalnie to
mistyczną koncepcję przyczynowości81• Kartezjusz, Newton 
i Kant zubożyli klasyczną koncepcję przyczynowości, zawężając 
ją do sfery zjawiskowej. Była to koncepcja przyrodniczo-mecha
nistyczna, różna od metafizycznej koncepcji Arystotelesa i To
masza z Akwinu. Myśliciele ci kauzalizm odnosili do sfery real
nosubstancjalnej, akcentując analogiczny charakter pojęcia 
przyczyny. Całkowicie odmienny charakter bytowy posiadają 
stworzenia jako przyczyny wtórne oraz Bóg jako Pierwsza Przy
czyna. Bóg jest dawcą b y  t u, nie zaś superkonstruktorem ope
rującym istniejącym tworzywem i działającym w określonej 

. czasoprzestrzeni. Marcel, kwestionując globalnie pojęcie przyczy
ny, wikła się zresztą w nieuniknione trudności. Jak bowiem 
zrozumieć, rezygnując definitywnie z idei przyczynowości, realną 
relację zależności pomiędzy człowiekiem a Bogiem? Trudno 
także wówczas wyjaśnić równoczesną transcendencję i imma

nencję Boga. Jawi się również perspektywa monizmu, przynaj-

66 W. L. R o w e (T he Cosmo!ogica! Argument, Princeton - London 

1975, s. 266 - 269) stwierdza, że argument kosmologicz.ny nie dowodzi 
istnienia Boga a mimo to wskazuje na racjonalność teizmu. H. P. O w e n 
(The Christian Knowledge ot G od, London 1969, s. 1 19 - 121)  szuka pośred

niej drogi pomiędzy racjonalizmem a irracjonalizmem, i dlatego mówi 
o "hipotetycznej konieczności" Boga. H. K ii n g (Does G od exist? London 
1980, s. 547) podważa klasyczne argumenty teodycealne, a mimo to odwo
łuje się do "niepewności" bytu. 

67 J. M. le B l o n d, L'usage theologique de la notion de causalit e, w: 
De la connaissance de Dieu, dz. cyt., t. III - IV, s. 1 5 - 26. 



312  DROGI KU BOGU 

mniej w formie panteistycznej. Marcel dlatego rezygnuje z on
tologicznej analizy zależności stworzeń cd Boga, zadowalając 
się rozważaniem aksjologicznych powiązań człowieka ze Stwórcą. 
Zastosowany przez niego unik jest charakterystyczny. Był 
zresztą spodziewany, gdyż rezygnacja z idei przyczynowości nie 
pozwala sensownie wyjaśnić bytowych powiązań przygodnego 
stworzenia z Bogiem jako bytem koniecznym. 

Po:z.ostaje jeszcze do omówienia agnostycyzm fenomenologicz
ny Martina Heideggera. Krytycznie ocenił on filozofię klasyczną, 
zarzucaj ąc jej esencjalizm, tęmporali:z.ację Absolutu włączonego 
w kategorie bytu, zagubienie jego transcendencji i elementu 
tajemnicy. Ostatecznie autor odrzucił ideę Boga ontoteologii, 
związanej z kategoriami przyczynowości i bytu. Podobne zastrze
żenia zgłaszał pod adresem klasycznej metafizyki Paul Ricoeur. 

Agnostycyzm fenomenologiczny sygnalizuje bezsprzecznie 
niedobory tradycyjnej filozofii Boga i zmusza do jej reorientacji, 
mimo to w swych wnioskach idzie zbyt daleko. Przede wszyst
kim nazbyt pospieszna jest zapowiedź ery po-metafizycznej, 
gdyż człowiek jest i pozostanie istotą metafizyczną. Zamieranie 
określoneJ formy filozofii nie jest równoznaczne z zanikiem 
wszelkiej metafizyki. Wydaje się także, że · negatywny osąd Hei
deggera dawnej metafizyki grzeszy brakiem rozróżnień pomiędzy 
klasykami myśli filozoficznej, ich komentatorami i ujęciami po
pularno-podręcznikowymi. Zarzut esencjalizmu nie jest aktualny 
w odniesieniu do św. Tomasza z Akwinu, który Boga opisywał 
najczęściej jako Esse subsistens88• Bóg jest samym istnieniem, 
czystym nieuwarunkowanym istnieniem, różnym od wszystkich 
innych bytów: potencjalnych, pochodnych i pozbawionych 
autonomii. Choć filozofia tomistyczna określa Boga mianem 
"bytu", to jednak odnosi do Niego tę kategorię w sposób analo
giczny. Dzięki temu respektowana jest "inność" natury Bożej, 
jej transcendencja ontologiczna i epistemologiczna. 

ee Zarztaty Heideggera wobec klasycznej metafizyki omawiają: J. Van 
de W i e l e, La metaphysique et le probleme de Dieu. U n dialogue avec 
Martin Heidegger, w: Miscellianea Albert Dondeyne, Leuven 1974, s. 365 -
391 ; A. D o n d e y n e, U n discours philosophique de Dieu e st-il encore 
possible? w: tamże, s. 428 - 448 : E. M o r a w i e c, Możliwość teologii natu
ralnej, "Studia Philosophiae Christianae" 13 (1977) nr 2, s. 238 - 253. 
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Krytyka klasycznej filozofii, dokonana przez Heideggera, jest 
rezultatem odmiennych koncepcji bytu fenomenologii i tomizmu. 
"Metafizyka w naszym [tomistycznym] ujęciu jest bowiem filo
zofią bytu rzeczy i nas samych, bytu, który je konstytuuje za
sadniczo we wszystkim, czym one są niezależnie od naszej o nich 
świadomości, podczas gdy filozofia Heideggera to ontologia pod
miotu jako podmiotu i bytów istniejących, o ile podmiot 'pozwa
la' im nimi być"5'. Fenomenologia p ozostaje pod wpływem 
Kanta, który byt pojmował jako konstytuowanie znaczenia 
przedmiotu przez podmiot. Choć fenomenologia nie kwestionuje 
przedmiotowego istnienia bytu, to jednak ujmuje go zawsze 
w relacji do podmiotu. "Je dyny sens, jaki dla fenomenologii 
może posiadać słowo 'bytowanie', to 'bytowanie dla mnie', 'by
towanie dla nas' 1170• Takie rozumienie bytu różni się w sposób 
istotny od ontologicznego realizmu tomizmu, pojmującego byt 
jako akt konstytuujący wewnętrznie każdą realność i niezależny 
od świadomości człowieka. Błędem niektórych interpretacji to
mizmu był tzw. realizm reprezentacjonistyczny, który zapozna
wał powiązanie świadomości z rzeczywistością przedmiotową. 
Fenomenologia popełnia błąd odwrotny, nadmiernie eksponując 
rolę świadomości w bytowaniu. 

Zagubienie obiektywnego charakteru bytu, występujące u nie
których przedstawicieli fenomenologii, wyklucza metafizyczną 
motywację realności Boga. Taką podstawę daje jedynie doświad
czenie przygodności obiektywnego bytu: ludzkiego i pozaludzkie
go. Dojrzenie 

"
darmowqści" istnienia sygnalizuje jego pochod

ność, dlatego naprowad'Za na obecność Boga jako ostatecznego 
sprawcy wszelkiego bytu. Heidegger, mimo idealistycznych na
leciałości swej koncepcji bytu, dostrzegł - zwłaszcza w później
szych pracach - problem genezy bytu. Dlatego istnienie nazwał 
"cudem cudów"71• Postawił słynne pytanie: dlaczego istnieje coś 
a nie nicość? 

69 D. de P e t t e r, Metafi::yc::ny charakter dowodu na istnienie Boga 
a myśt współczesna, w: Studia z filozofii Boga, Warszawa 1973, t. II, s. 90. 

70 Tamże, s. 95. 

71 M. H e i d e g g e r, Was ist Metaphysik? Frankfurt am M. 1949, 
s. 42: Das Wunder atter Wunder: dass Seiendes ist. 
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Przygodność bytu najwyrazmeJ przeżywa się podmiotowo, 
dlatego współczesna filozofia Boga powinna być zorientowana 
antropologicznie72, Człowiek ustawicz.nie doświadcza darmowości 
istnienia, dlatego byt ludzki jest ciągłą epifanią Boga. Wskazuje 
na Niego nie tylko sama bytowość człowieka, ale także świat 
jego wartości - zwieńczony kategorią moralnej świętości. Ten 
właśnie element trafnie uwypuklił M. Heidegger. 

3. PRZYCZYNOWOSC - KLUCZEM DO TRANSCENDENCJI 

Bóg w ujęciu chrześcijańskiego teizmu jest bytem duchowym 
i transcendentnym, dlatego nie jest przedmiotem empirycznego 
doświadczenia, lecz stanowi przedmiot poznania egzystencjalno
-osobowego. Dostrzeżenie istnienia Boga jest dziełem rozumu 
zakorzenionego w doświadczeniu. Jest to "rozum konkretny", 
, ,rozum żywy"78, różny od rozumu uwikłanego w spekulatywny 
werbalizm. 

Poznanie Boga posiada charakter j edynie pośredni. Bezpo
średnio widzimy świat rzeczy i osób znajdujący się w "drodze": 
w trakcie rozwoju, potencjalny i niedoskonały, ewoluujący. Taki 

świat nie jest samowyjaśnialny, zwłaszcza jego fakt istnienia. 

Dlatego wskazuje n a  niewidzialny Absolut jako ostateczną rację 

istnienia. "Widzimy" Boga dzięki intuicji umysłu, poszukującego 
uniwersalnej praprzyczyny widzialnego świata. Idea przyczyno

wości jest kluczem, który pozwala wykryć obecność Boga po-
przez analizę przygodności bytu. 

· 

Idea i zasada przyczynowości posiada oponentów nawet 
wśród chrześcijańskich myślicieli. Należy do nich anglikański 

biskup, autor pracy Uczciwie wobec Boga (Honest to God, 1963), 
John Robinson. Krytycznie ocenił on tradycyjną koncepcję 

teizmu, mówiącego o Bogu transcendentnym ("w górze", "z po
za"). Robinson, odwołując się do R. Bultmanna, D. Bonhoeffera 

72 Zwracają na to uwagę: A. D o n d e y n e, art. cyt., s. 437 nn; D. de 
P e t t e r, art. cyt., s. 98 - 100. 

73 Wyrażenia te stosują: J. D e f e v e r  (La preuve reel!e de Dieu. 
Etude critrque, Paris 1953, s. 56) i John E. S m i t h (Doświadczenie i Bóg, 
Warszawa 1971 , s. 124). 
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i P. Tillicha, charakteryzuje Boga jako "głębię rzeczywistości", 
"centrum" i "grunt istnienia"74• Uwypuklenie immanencji bóstwa 
w świecie i pomijanie jego transcendencji, jakie proponuje autor, 
jest faktyczną rezygnacją z idei przyczynowości. Konsekwencją 
tego jest zacieranie transcendencji i osobowości Boga, a więc 
niebezpieczeństwo panteistycznego monizmu. Sygnalizowali to 
autorzy polemizujący z Robinsonem75• Casus angielskiego autora 
jest nowym potwierdzeniem nieodzowności idei przyczynowości 
dla chrześcijańskiego teizmu. Rozum, poszukujący Boga tak 
w kosmosie jak świecie osoby ludzkiej ,  nieuchronnie musi odwo
łać się do kategorii przyczynowości. 

A. P o d s t a w y z a s a d y p r z y c z y n o w o ś c i 

Kategoria przyczynowości w dziejach myśli ludzkiej pojawi
ła się w tym momencie, kiedy padło po raz pierwszy pytanie: 
d l a c z e g o? Myślenie naukowo dojrzałe jest zawsze myśleniem 
genetycznym, poszukiwaniem racji zastanego stanu rzeczowego . 

. Pojęcie przyczynowosCl wyrasta więc z doświadczenia: we
wnętrznego i zewnętrznego. Autorefleksja informuje nas, że 
człowiek jest aktywnym sprawcą własnych działań. Obserwacja 
świata zewnętrznego wskazuje, iż pojawianie się nowych bytów 
dokonuje się dzięki zespołowi przyczyn sprawczych (projektant, 
kierownik, wykonawca itp.). Choć kategoria przyczynowości wy
rasta z doświadczenia, to dyskusyjny jest profil zasady przyczy
nowości jako powszechnego i koniecznego prawa bytu. W ujęciu 
filozofii tomistycznej "każdy byt powstający (pochodny, przy
godny) posiada właściwą sobie przyczynę sprawczą". Czy atry
buty prawa przyczynowości, uniwersalność i konieczność, znaj
dują wystarczające potwierdzenie w wycinkowym doświad
czeniu? 

św. Tomasz z Akwinu stwierdził, że "wszelka wiedza zawie
ra się w pryncypiach"76• W każdej nauce można odnaleźć pod-

7' J. R o b  i n s o n, Spór o uczciwość wobec Boga. Wybór tekstów. 
Tłum. A. Morawska, Warszawa 1966, s. 68 - 75. 

75 Por. Th. M e r  t o n, w: tamże, s. 179 - 188; E. S c h i l i  e b e e c k  x, 
w: tamże, s. 344 - 345, 406 - 407. 

76 Sw. T o m a s z z A k  w i n u, S. th. I, q. l, a. 7. 
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stawowe pryncypia, które choć niedowodliwe, są samooczywiste. 
Pryncypium najbardziej ogólnym jest zasada niesprzeczności, na 
której opierają się wszelkie prawa bytu i myślF7• Większość 
myślicieli chrześcijańskich sądzi, że metafizyczna zasada przy
czynowości - choć ustawicznie potwierdzana w doświadcze
niu - winna być oparta na zasadzie niesprzeczności i zasadzie 
racji dostatecznej'8• 

Wielu przyrodników i filozofów, choć uznaje przyczynowość, 
kwestionuje jej powiązanie z zasadami niesprzeczności i racji 
dostatecznej. Niektóre nurty filozoficzne, między innymi heglizm 
i marksizm, odrzucają w ogóle obie zasady. Również niektórzy 
autorzy chrześcijańscy (F. Sawicki, J. Geyser, E. Gilson) sądzą, 
że wspomniane zasady nie są nieodzowne dla argumentacji za 

istnieniem Boga71• Charakterystyczne jest stanowisko polskiego 
myśliciela, ks. Franciszka Sawiekiego z Pelplina. Filozofię Boga 
opierał on na zasadzie racji dostatecznej ,  rozumianej jako zasada 
nie-oczywista, a więc będąca jedynie postulatem ludzkiego um:Y
słu. Stanowi ona nie-dowadliwy aprioryczny element ludzkiego 
poznania, posiadając charakter jedynie hipotetyczny. Ks. Sawie
ki zwrócił uwagę na irracjonalne elementy rzeczywistości, dla
tego zasada racji dostatecznej je3t w gruncie rzeczy aktem zaufa
nia człowieka i postulatem, a nie stwierdzeniem faktu. Folski 
uczony przyjmował "irracjonalny element jako podstawę po
znania Boga"80• 

Sawicki, kwestionując pewność zasady racji dostatecznej, 
znajdował się pod wpływem Kanta. Epistemologia kantowska 
kwestionuje realizm bezpośredni, w myśl którego człowiek 
w swych aktach poznawczych ujmuje wprost rzeczywistość. 

77 S. th. I - II, q. 94, a. 2, c. 
78 C. N i n k, De principiis contradictionis, rationis sufficientis, causali

tatis eorumquc inter se conc:rione, "Estudios Ecclesiasticos" 7 (1928), 
s. 24 - 41 ;· G. M. M a n s e r, Das We sen des Thomismus, Freiburg in aer 
Sch. 1949, s. 291 - 313 ;  S. K o w a  l c z y  k, Odkrywanie Boga, s. 91 - 110. 

79 F. S a w i c k  i,  Element irracjonalny w podstawach naszego pozna
nia a sprawa dowodów na istnienie Boga, "Życie i Myśl" 16 (1965) nr 3, 
s. 3 - 10; J. G e y s e r, Das Prinzip vom zureichenden Grunde, Regensburg 
1929; E. G i l s o n, Les principes et !es causcs, "Revue Thomiste" 60 (1952), 
s. 39 - 63. 

80 Jest to skrócony tytuł cytowanego wyżej artykulu Sawickiego. 
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Tego rodzaju teoriopoznawcza nieufność uniemożliwia dojrzenie 
fundamentalnych praw bytu, w tym także zasady racji dosta
tecznej81. Idealizująca i subiektywistyczna koncepcja poznania, 
przyjęta przez F. Sawickiego, była powodem jego zastrzeżeń 
wobec naukowego charakteru pierwszych żasad. 

Filozofia Boga, mówiąc o nieodzowności istnienia Absolutu, 
wychodzi z analizy widzialnego świata. Świat ten pragnie wy
jaśnić w sposób racjonalny, to znaczy niesprzeczny. Dlatego za
sada niesprzeczności odgrywa istotną rolę w teodycei. Zasada 
niesprzeczności głosi, że "byt nie jest i nie może być niebytem"81• 
Niemożliwą jest rzeczą, aby cokolwiek równocześnie istniało 
i nie istniało. Logicznym odpowiednikiem tej zasady jest teza, 
że dwa zdania sprzeczne ze sobą nie mogą być równocześnie 
prawdziwe. 

Zasada niesprzeczności jest fundamentalną zasadą klasycznej 
filozofii, zainicjowanej przez Platona i Arystotelesa, a kontynuo
wanej przez filozofię chrześcijańską - na czele z tomizmem. 
Nurt filozoficzny zapoczątkowany przez Heraklita a podjęty 
przez Hegla i marksizm podważa ontologiczny charakter prawa 
niesprzeczności. Ceną takiej postawy jest metafizyczny monizm 
i panteizm, tj. utożsamianie bóstwa ze światem widzialnym, 
względnie kwestionowanie w ogóle Absolutu. Nie jest to zresztą 
jedyna konsekwencja negacji wspomllianej zasady. Już Arysto
teles wskazał na absurdalne konsekwencje, jakie nieuchronnie 
płyną z zakwestionowania niesprzeczności jako prawa bytu88• 
Gdyby ten sam byt był równocześnie przedmiotem afirmacji 
i negacji, to traci sens mówienia o różnicy pomiędzy jednostkami 
i gatunkami. Konkretny byt byłby człowiekiem i nie był nim, 
człowiek byłby człowiekiem i nim nie był. Każdy byt byłby toż
samy z innym. Monizm, kwestionujący bogactwo świata i plura
lizm substancjalno-gatunkowy, jest konsekwencją odrzucenia 
zasady niesprzeczności. Dalszą konsekwencją jest podważenie 
sensu nauki, dyskusji, dialogu. Jeśli bowiem o tym samym 

81 Por. J. B u d z i s z, Problem ostatecznych podstaw pewności pozna
nia ro::umowego w ujęciu ks. Fr. Sawickiego, "Studia Philosophiae Chris
tianae" 12 ( 1976) n r  'l, s. 23 - 42. 

82 Sw. T o m a s z z A k w  i n u, In Metaph, l. IV, lect. 6, n. 600. 
83 A r y  s t o t e l e s, Met. III, 4, 1 006 a 28 - 1008 a. 2. 
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przedmiocie można wypowiadać sądy afirmatywne i negatywne, 
to prawda utożsamia się z fałszem. Wówczas nie jest możliwe 
dojście do obiektywnej prawdy, co stanowi istotny cel tak nauk 
przyrodniczych jak filozofii. Ostatecznym rezultatem oirzucenia 
zasady niesprzeczności jest uznanie absurdu jako "tworzywa" 
rzeczywistości. To prawda, że nie da się -wprost udowodnić za
sady niesprzeczności, gdyż każdy dowód był ją już zakładał. Jej 
wartość bytową i poznawczo-metodologiczną dostrzegamy po
przez intuicję, potwierdzają zaś ją także wspomniane wyżej 
destrukcyjne konsekwencje dla wszelkiej nauki. 

Marksizm, idąc za Heglem, kwestionuje prawo niesprzeczno
ści. Fryderyk Engels (t 1 895), przyjmując maksymalistyczną 
interpretację prawa sprzeczności bytowej, wszelką zmianę uznał 
za potwierdzenie swego stanowiska84• Ruch lokalny, zmiany ilo

ściowe i jakościowe, proces myśli itp. mają stanowić bytową 
sprzeczność zawartą w rzeczywistości. Współcześni marksiści 
często reinterpretują prawo sprzecznosc1, czego wymownym 
przykładem jest ewolucja poglądów Adama Schaffa. Początkowo 
sądził, że zasada niesprzeczności obowiązuje logikę i naukę, na
tomiast na terenie realnego bytu zachodzi "obiektywna jedność 
przeciwieństw"85. Pod wpływem krytyki Kazimierza Ajdukiewi
cza86, Schaff przeszedł od maksymalistycznej do minimalistycz
Pej wykładni prawa sprzeczności. Przyznał, że zasada niesprzecz
ności obowiązuje tak ludzkie myślenie jak realny byt. Gdyby 
rzeczywistość była sprzeczna, to nauka i logika nie powinny 
respektować zasady niesprzeczności. "Czy można myśleć nie
sprzecznie - słusznie zauważył - gdy wypowiada się sąd 
o obiektywnej sprzeczności?"87 Tak więc realna zmiana przestała 
być traktowana jako potwierdzenie bytowych sprzeczności, te 
ostatnie zostały zawężone do wyjątkowych momentów dziejów 
świata (powstanie życia biologicznego, zwierzęcego i ludzkiego). 

84 E n g e l s, Anty-Diihring, Warszawa 1949, s. 1 18 - 1 19. 
85 S c h a f f, Zasada sprzeczności w świetle dialektycznej logiki, "Myśl 

Współczesna" 2 (1947) nr 3 - 4, s. 328 - 353. 
86 A j  d u k i  e w i c z, Ję:::yk i poznanie, Warszawa 1965, t. II, s. 90 - 106. 
87 S c h a f f, Jes:::cze raz o dialektyce i :::asad::ie logic:::nej sprzeczności, 

"Studia Filozoficzne" 1 (1957) nr 1, s. 205. Por. tamże, s. 201 - 213. 
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l w tym jednak zakresie prawo sprzeczności nie wynika z da
nych empirycznych, stanowiąc systemowe założenia nurtu he
glowsko-marksistowskiego. 

Drugą istotną zasadą w filozofii Boga jest pryncypium racji 
dostatecznej.  Cenił je szczególnie G. W. Leibniz (t 1 7 1 6), który 
pisał: "Jest w naturze racja, dla której raczej istnieje coś niż 
nic. Jest to następstwo owej wielkiej zasady, że nic nie staje się 
bez racji"88• Także u św. Tomasza z Akwinu można odnaleźć 
sformułowania bliskie zasadzie racji dostatecznej811• Niektórzy 
autorzy kwestionują organiczną więż pomiędzy zasadą racji do
statecznej a zasadą przyczynowości. Pierwszą z nich określa się 
jako "epistemologiczną regułę postępowania",  ostatnią zaś jako 
prawo bytu10• 

Izolowanie prawa przyczynowości od zasady racji dostatecz
nej nie wydaje się słuszne. Obu zasad nie należy także utożsa
miać, gdyż posiadają różny zakres. Ignorowanie tego faktu pro
wadzi do elementarnych błędów, zawartych np. w wypowiedzi 
B. Russella: "Skoro wszystko musi mieć przyczynę, to Bóg musi 
ją mieć także"91• To stwierdzenie jest błędne, ponieważ przy
czynę musi posiadać tylko to, co złożone i bytowo pochodne. 
Jedynie byt heteronomiczny w istnieniu musi posiadać zewnętrz
ną przyczynę sprawczą. Jeśli więc Bóg jest bytem nieskończo
nym i w pełni autonomicznym, to nie może posiadać przyczyny 
sprawczej. Istnienie Boga wyjaśnia się Jego naturą. Zasada 
przyczynowości odnosi się więc wyłącznie do sfery bytów przy
godnych, tj. skutkowych, które nie wyjaśniając się immanent
nie - muszą posiadać przyczyny sprawcze. Do Boga natomiast 
odnosi się także zasada racji dostatecznej ,  gdyż jest ona zakre
sowo równie szeroka jak byt. Bóg tłumaczy się immanentnie: 

88 L e i b n i z, O zasadach istnienia, w: Wyznanie wiary filozofa, 
Kraków 1969, s. 225. 

89 Sw. T o m a s z, CG II, c. 15 ;  S. th. I, q. 2, a. 3, c. 
90 M. B u n g e, O przyczynowości, s. 281 - 287. E. G i l s o n (art. cyt., 

s. 57 - 60) sądzi, że zasada przyczynowości - niezależna od zasady racji 
dostatecznej - wystarczy dla potrzeb filozofii Boga. 

91 B. R u s  s e 1 1, Dlaczego nie jestem chrześcijaninem, Warszawa 1956, 
s. 10. 
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racją Jego realności jest własna .natura nieskończona. Wszystko 
bowiem, co istnieje, musi się wyjaśniać i tłumaczyć. Bóg tłuma
czy się poprzez siebie, inne byty tłumaczą się - ze względu na 
swą pochodność i niepełność istnienia � poprzez zewnętrzne 
przyczyny sprawcze. Gdyby byty przygodne nie posiadały przy
czyn, byłyby nosicielami sprzeczności: możliwość ich zaistnienia 
byłaby powodem aktu istnienia, tym samym więc możność by
łaby aktem. Zakwestionowanie zasady racji dostatecznej prowa
dzi nieuchronnie do podważenia zasady niesprzeczności jako 
prawa bytu. 

Tak więc zasada przyczynowości bazuje na zasadzie racji 
dostatecznej92• Oczywiście pierwsza z nich nie wynika z ostatniej 
w sposób dedukcyjno-aksjomatyczny. Obie dostrzegamy jako 
prawa bytu i myśli. Trudno -przyjmować zasadę przyczynowości, 
rozumianą jako uniwersalne i konieczne prawo ontologiczne, 
kwestionując zasadę racji dostatecznej. Poszukiwanie przyczyny 
jest konsekwencją tego, że każdy byt winien się w jakiś sposób 
wyjaśniać oraz tłumaczyć. Zasada przyczynowości jest zastoso
waniem zasady racji dostatecznej do świata bytów przygodnych, 
a takie tylko obserwujemy w świecie poddanym procesowi nie
ustannych przemian. Przyczyna sprawcza zewnętrzna jest condi
tio sine qua n.

on każdego powstającego bytu. Bezprzyczynowe 
powstawanie jest równie absurdalne jak "niepowstające powsta
wanie"98. To, co bytowo pochodne, implikuje istnienie bytu 
pierwotnego i autonomicznego. Byt uwarunkowany wskazuje na 
obecność bytu nieuwarunkowanego. Tak więc zasada przyczyno
wości jest konsekwencją zasad niesprzeczności i racji dostatecz
nej . Prawo przyczynowości zdezaktualizowałoby się Wówczas, 

gdyby widzialny świat tłumaczył się zadowalająco racjami 

i czynnikami naturalno-immanentnymi. Skoro jednak wiele jego 

aspektów - na czele z istmeniem - nie wyjaśnia się w ten 

sposob, to nieodzowną staje się ostateczna przyczyna sprawcza. 

92 Odmiennego zdania jest R. V e r  n e a u x; por. Ref!exions sur le 
principe de causalite, "Sciences Ecclesiastiques" 13 (1961), s. 344 - 346. 

93 H. O g i e r m a n n, Der metaphysische Satz der Kausa!itiit, "Scho
lastik" 30 (1955), s. 370 - 371. 
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B .  M e t a f i z y c z n a z a s a d a p r z y c z y n o w o ś c i 

Istnieją różnorodne koncepcje przyczynowości: subiektywi
styczna, empiryzująca, funkcjonalno-przyrodnicza i metafizycz
na. Koncepcja subiektywistyczna związana jest z idealizmem 
L Kanta, w przekonaniu którego kategoria przyczynowości jest 
jedną z apriorycznych form umysłowego poznania człowieka. 
Elementy poznawanej rzeczywistości ujmujemy w relacjach 
przyczynowych, choć ich obiektywny charakter jest bardziej 
domysłem aniżeli sprawdzonym naukowo faktem. Koncepcja 
empiryzująca charakterystycz�a jest dla D. Hume'a, który zacie
rając swoistość poznania intelektualnego - zredukował przyczy
nowość do faktu stałości następstwa następujących po sobie zja
wisk. Funkcjonalno-przyrodnicza koncepcja przyczynowosc1 
przyjmowana j est we współczesnych dyscyplinach przyrodni
czych, które interesuje głównie możliwość przewidywania okre
ślonych zjawisk (ich wywoływania lub zapobiegania). Arystoteles 
i św. Tomasz z Akwinu przyczynowość rozumieli w sensie byto
wo-substancjalnym. Przyczyną jest jedynie taki byt, który 
wpływa realnie na powstanie (zaistnienie) innego bytu zwanego 
skutkiem••. Związek przyczynowy to nie tylko następstwo cza
sowe czy relacja logiczna, lecz realne powiązanie przyczyny 
i skutku. Przyczyna jest tym, bez czego rzecz nie mogłaby za
istnieć lub ulec zmianie. 

Widzialny świat jest splotem wzajemnie powiązanych bytów, 
z których jedne (przyczyny) wywołują inne (skutki). Byt nowo
powstający nie jest samooczywisty i samowyjaśnialny, gdyż swe 
istnienie zawdzięcza innemu bytowi. Filozofia klasyczna, inter
pretując rzeczywistość formułuje zasadę przyczynowości: wszy
stko cokolwiek powstaje, posiada przyczynę sprawczą05• Zasadę 
tę można również sformułować nieco inaczej :  każdy byt przy
godny posiada przyczynę sprawczą96• Jaka jest naukowa wartość 
tej zasady? Wachlarz poglądów w tej sprawie jest szeroki. Jedni 
widzą w niej zasadę regulatywną ludzkiego umysłu, inni postu-

•4 Sw. T o m a s z z A k  w i n u, S. th. I, q. 104, a. 3, ad l. 

•s S w. T o m a s z z A k w i n u, S. th. I - II, q. 75, a. l. 

•e J. M a r  i t a i n, Sept lecans sur l'•ztre, Paris 1932, s. 147 nn. 

21 - Drogi ku Bogu 
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lat nauki, uogólnienie indukcyjne, czy też sąd analityczny jako 
efekt poznania intuicyjno-refleksyjnego. Ostatnie stanowisko jest 
zwykle przyjmowane przez tomistów. 

Niemiecki idealista, l. Kant, uznawał psychologiczną i episte
mologiczną wartość zasady przyczynowości, widząc w niej nie
zbędną dla nauki zasadę regulującą całe ludzkie poznanie. Nie 
jest to jednak zasada samooczywista, gdyż pojęcie powstawania 
("byt nowopowstający") suponuje jedynie moment nieistnienia 
bytu, ale nie wskazuje na konieczność posiadania przyczyny07• 
Przyczynowość zresztą jest dostrzegalna na terenie świata zja
wisk, dlatego jej stosowanie w poszukiwaniu bytu transcendent
nego - jakim jest Bóg - nie jest naukowo uprawomocnione. 
Zasada przyczynowości jest normą ludzkiej myśli, ale nie musi 
być prawem bytu - zwłaszcza uniwersalnym i koniecznym. 

Wpływ kantowskiego subiektywizmu zaciążył na filozofii 
współczesnej, w tym także chrześcijańskiej. Wyrazem tego jest 
stanowisko J. Hessena i F. Sawickiego, którzy zasadę przyczyno
wości uznali za postulat ludzkiego rozumu. Bezprzyczynowe 
powstanie nowego bytu jest irracjonalne i mało prawdopodobne, 
ale nie jest samo w sobie sprzeczne18• Proponowana interpretacja 
przyczynowości jest nie do przyjęcia dla realistycznej filozofii, 
gdyż motywację za istnieniem Boga pragnie oprzeć na irracjo
nalnym akcie zaufania w racjonalność struktur bytowych. Su
biektywne zaufanie nie może jednak potwierdzić, że prawo przy
czynowości jest obowiązującym powszechnie prawem bytu. 

Niektórzy autorzy pryncypium przyczynowości traktują jako 
uogólnienie indukcyjne, motywując swe stanowisko wymogiem 
realizmu••. Nawet niektórzy neotomiści (E. Gilson, J. Owen) zaj
mują stanowiska zbliżone, traktując zasadę przyczynowości jako 
podsumowanie szeregu obserwacji dotyczących zmienności bytu, 
analizowanej w świetle zasady niesprzeczności. Wspomniana za
sada ma nie opierać się natomiast na zasadzie racji dostatecznej, 

97 I. K a n t, Krytyka czystego rozumu, t. I, s. 73. 
ga F. S a w i c k  i,  Der Satz vom zureichenden Grunde, "Philosophisches 

Jahrbuch" 38 (1925), s. 4. 
99 Tak sądził J. Geyser. Por. M. J a  w o r s k i, Rozwój poglądów 

J. Geysera na zasadę przyczynowoki, "Roczniki Filozoficzne" 6 ( 1958) z. l ,  

s. 53 - 95. 
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dzięki czemu nie jest przyjętym intuicyjnie założeniem ale 
"konkluzją" poznania zmysłowo-umysłowego100, 

W myśl tej interpretacji zasada przyczynowości nie posiada 
charakteru analitycznego, tzn. nie jest sądem, którego oczywi
stość dostrzegamy w momencie zrozumienia pojęć składowych 
sądu. Należy uznać w takiej interpretacji element realizmu. 
Zasada przyczynowości jest poznawalna dopiero przez kontakt 
ze światem realnym, nie zaś wyłącznie poprzez pojęciową anali
zę. Doświadczenie zewnętrzne i wewnętrzne mówi o przyczyno
wości jako prawie bytu. Weryfikowane jest prawo przyczyno
wości poprzez każde nowe doświadczenie, nigdy zaś nie zostało 
sfalsyfikowane. Nigdy nie stwierdzono w sposób pewny, aby coś 
powstało z niczego. Istnieje jednak element kontrowersyjny 

w proponowanej interpretacji. Realizm nie wymaga zajęcia po
stawy empiryzmu, poznanie zmysłowe nie jest jedynym źródłem 
poznania człowieka. Indukcja dotyczy zresztą doświadczenia 
fizycznego i psychologicznego, dlatego nie może stanowić wy
starczającej podstawy dla uprawomocnienia metafizycznej uni
wersalno-koniecznej zasady. Indukcja pojmowana w sensie przy
rodniczym posiada charakter niezupełny. Zresztą implikuje już 
ona zasadę przyczynowości, poszukując jedynie konkretnych 
przyczyn. Empiryzująca teoria przyczynowości pozwala widzieć 
w niej co najwyżej hipotezę a nie bezwzględne prawo bytu. 

Ogół tomistów interpretuje zasadę przyczynowości jako uni
wersalne oraz konieczne prawo bytu i myśli. Zasada ta jest nie

odzownym pomostem, łączącym widzialny świat uchwytny w co
dziennym doświadczeniu z niewidzialnym Bogiem101• Filozofia 
chrześcijańska (łącznie z teodyceą) nie jest zbiorem pojęć i po

stulatów, lecz refleksją nad dostępnym człowiekowi doświadcze

niem. Kontakt z doświadczeniem jest punktem wyjścia dla uzna

nia zasady przyczynowości. Istotna jest jednak nie ilość 

przeprowadzonych doświadczeń (ważna w metodzie nauk empi

rycznych), lecz jakość ludzkiego poznania. Ludzki umysł, obok 

1oo J. O w e n, T he Causa! Proposition: Principle or Conclusion? "The 
Modern Schoolman" 32 (1955) nr 2 - 4, s. 159 - 1 7 1 ;  E. G i I s o n, art. cyt. 

101 Por. J. D e f e v e r  SJ, La preuve reeZle de Dieu, Paris 1953, 
s. 28 - 40. 
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myślenia pojęciowo-dyskursywnego, dysponuje poznaniem intui
cyjno-spontanicznym. Jest to, mówiąc językiem Tomasza z Akwi
nu, "intelekt pierwszych zasad"102. Poznanie intuicyjno-refleksyj
ne realizuje się na bazie szeroko rozumianego doświadczenia, 
w wyniku którego ludzki umysł w konkretnych układach byto
wych w i d z i relacje koniecznościowe i uniwersalne103. Baza 
doświadczalna jest punktem wyjścia, lecz nie stanowi istotnego 
kryterium przy sformułowaniu i akceptacji prawa przyczyno
wości. Ogląd intuicyjny nie jest przeciwstawny myśleniu dyskur
sywnemu, stanowiąc integralną z nim jednolitą całość. Dlatego 
można mówić o "intuicji refleksyjnej" czy "intuicyjnej reflek
sji"104. Pewncść zasady przyczynowości jest rezultatem reflek
syjnej intuicji, która w bycie napotykanym w doświadczeniu 
odkrywa absolutno-powszechne prawa ontyczne. Nie jest to 
równoznaczne z bezpośrednim poznaniem Boga. Posiadamy jedy
nie intuicję genetycznej zależności bytu przygodnego, dzięki 
czemu wnioskujemy o realności Stwórcyl05. Poznanie bytowego 
i poznawczego waloru zasady przyczynowości dokonuje się więc 
nie przez dedukcję czy indukcję, lecz poprzez intuicję refleksyj
ną.  Dostrzegane i przeżywane egzystencjalnie relacje skutko
wo-przyczynowe zostają rozpoznane poprzez spontaniczną zgodę 
umysłu, jako konieczne prawo bytu100. Związek przyczynowy, 
podobnie jak jego konieczność i powszechność, odkrywamy 
w relacjach konkretnych bytów: ich powstawaniu, przekształce
niach, zaniku, różnorodnych uzależnieniach. 

Ogół tomistów metafizyczną zasadę przyczynowości uznaje 
za prawo bytu, rozpoznawalne w rzeczywistości podmiotowej 
(człowieka) i przedmiotowej (kosmosu) w sposób intuicyjny. Zda
nie "każdy byt przygodny posiada przyczynę sprawczą" jest są
dem analitycznym czyli samooczywistym107. Mianowicie zrazu-

102 Sw. T o m a s z, CG II, c. 8�. 
1o3 De Veritate q. 1 1 ,  a. l; I, q. 10, a. 6. 

1o• J. D e f e v e r, d:::. cyt., s. 33 nn. 
1os Jest to intuicja pośrednia, różna od intuicji bezpośredniej. Por. 

J. D e f e v e r, dz. cyt., s. 20 - 21. 
to& S w. T o m a s z ,  In Meta p h. l .  IV, Ie et. 6, n. 599; De Verit., q. 15, a. l .  
1 01  S. M a z i e r s k i, Zasada przyczynowości w aspekcie fizykalnym 

metafizycznym,. "Zeszyty Naukowe KUL" l (1958) nr 4, s. 29 - 44. 
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mienie poJęC składowych zasady przyczynowości pozwala intui
cyjnie dojrzeć konieczny związek pomiędzy nimi. Umożliwia to 
spontaniczną i bezwarunkową asercję tej zasady. 

Metafizyczna zasada przyczynowości zawiera pojęcia bytu, 
powstawania, przyczyny i przygodności. Zostały one uformowane 
poprzez poznawczy kontakt ze światem realnym. Zestawiahc 
ideę bytu przygodnego (resp. powstającego, możnościowegol 
z ideą przyczynowości w sposób intuicyjny dostrzegamy orga
niczne ich powiązanie. Tomasz z Akwinu słusznie zauważył, że 
opis bytu przygcdnego nie wspomina wprost o przyczynie, lecz 
jedynie wskazuje na pochodność (heteronomiczność) jego istnie
nia108. Byt przygodny jest takim bytem, który: (a) istnieje real
nie, (b) ale nie istnieje mocą swej natury. Ze swej istoty posia
da jedynie m o ż n o ś ć  istnienia, w którym nie zawiera się 
a k  t istnienia. Cechą konstytutywną jego natury jest egzysten
cjalna niesamodzielność, dzięki czemu cechą pochodną (konse
kutywną) jest posiadanie przyczyny sprawczej .  Skoro byt przy
godny (pochodny, złożony, potencjalny, niesamodzielny) nie tłu
maczy się własną naturą, to � niesprzecznie wyjaśniając rze
czywistość - należy odwołać się do zewnętrznej przyczyny 
sprawczej. Alternatywa jest nieuchronna: jeżeli byt przygodny 
jest posiadaczem istnienia ale nie jest istnieniem ze swej natury, 
to własną realność zawdzięcza - ostatecznie - bytowi samoist
nemu i koniecznemu. Takim bytem może być jedynie Bóg, który 
nie może nie istnieć. 

W naturze bytu przygodnego, uwikłanego w proces powsta
wania, przemian i zaniku, odnajdujemy dwojakie bytowe mo
menty. Są to: możność i akt, niedoskonałości i doskcnałcści, brak 
istnienia i posiadanie istnienia. Możność nie wyjaśnia aktu, nie
doskonałość nie może być źródłem doskonałości, a nicość źródłem 
istnienia. Gdyby byt przygodny nie posiadał swego sprawcy, to 
byłby zarazem w możności i akcie, dającym i biorącym istnienie, 
bytem pochodnym i pierwotnym10". Wówczas jednak byt taki 
byłby wewnętrznie sprzeczny i absurdalny. "Wyjaśnienie" rze-

1oa s. th. I, q. 44, a. l, ad l.  
tu• Por. św. T o m a s z z A k  w i n u, C.G I, c. 19;  III, c. 66; S. th. l,  

q. 3, a. 7 ;  I, q. 65, a. l .  
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czywistości odwołujące się do idei sprzeczności jest faktycznie 
pseudowyjaśnieniem. Zresztą wyjaśniać można jedynie to, co 
jest sensowne - a więc logiczne, niesprzeczne, dorzeczne. Dla
tego adekwatnym wyjaśnieniem świata bytów przygodnych jest 
Byt Konieczny, w którego naturze zawiera się istnienie. Każdy 
byt przygodny, "neutralny" wobec istnienia, jest zrozumiały 
jako dzieło Absolutu. Dlatego filowfia chrześcijańska stwierdza, 
że świat przygodny jest 

"
świadkiem" Boga. Dostrzeżenie skoń

czoności bytu jest wirtualnym uznaniem Bytu Nieskończonego. 
Jego obecność rozpoznajemy w kruchości bytu, egzystencjalnie 
zaś przeżywamy w przemijalności własnego istnienia. 

Zarysowaną drogę racjonalno-dyskursywnego poznania Boga, 
typową dla klasyków myśli chrześcijańskiej, można syntetycznie 
określić jako postawę rozumu zakorzenionego w doświadczeniu. 
Mówiąc o istnieniu Boga, mamy na myśli nie poznanie Jego natu
ry, ale prawdziwość zdania "Bóg istnieje"110• Bóg jest uchwytny 
dopiero dla ludzkiego umysłu, podejmującego trud wyjaśnienia 
rzeczywistości: jej realności, struktur, sensu. Realistyczne pozna
nie Boga musi wyjść od sfery bytu: materialnego lub psychicz
nego, kosmosu lub człowieka. Realność materialnych rzeczy 
i ludzkiej osoby jest uchwytna w różnego typu doświadczeniu, 
zawsze jednak jest to kontakt z różnymi sektorami czy aspekta
mi realnego bytu. Intuicyjnie rozpoznajemy, że w obu wypad
kach nie jest to byt autonomiczny oraz pierwotny. Poznanie 
intuicyjne splata się organicznie z myśleniem dyskursywnym, 
nakierowanym na rozpoznanie praprzyczyny świata. Racjonal
no-dyskursywna argumentacja za istnieniem Boga, używając 
języka współczesnej metodologii, jest rozumieniem redukcyj
no-regresywnym111. Znajdując na ziemi odcisk ludzkiej stopy 
wnioskujemy, że przechodził tam człowiek. Każdy byt skutkowy 
"woła" o istnieniu przyczyny. Kiedy więc odkrywamy "darmo

waść" bytu, wnioskujemy o obecności Boga jako ostatecznego 

dawcy istnienia. Boga dosięga rozum ludzki, ale winien on być 

zakorzeniony w doświadczeniu. 

uo s. th. I, q. 2, a. 1, c. 
tu J. L u k a s  i e w i c z, Z zagadnień logiki i filozofii, Warszawa 1961, 

s. 66 - 75. 
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Na terenie filozofii Boga, realistycznie pojmowanej i metodo
logicznie uprawianej poprawnie, oba elementy są ważne: inte
lektualna refleksja i doświadczenie. Punktem wyjścia jest zawsze 
doświadczenie występujące w różnorodnych formach: ontolo
giczne, antropologiczne, aksjologiczne, intuicyjne. Niezmiernie 
ważną jest sprawą "szerokość" spojrzenia na świat, umiejętność 
dojrzenia wielu jego sektorów i aspektów. Wszelki filozoficzny 
redukcjonizm, między innymi sensualistyczny, materialistyczny 
i idealistyczny, już w punkcie wyjścia analiz zaciera ontologicz
ny pluralizm rzeczywistości. Jest to równoznaczne z za gubieniem 
lub negacją dróg prowadzących do Absolutu. Spontaniczne prze
życie ob€cności Boga jest istotne dla efektywności rozważań 
teodycealnych. Atrofia umysłowa czy psychiczna na tym odcinku 
uniemożliwia odbycie intelektualnej peregrynacji ku Temu, który 
JEST. 

Refleksja intelektualno-dyskursywna także odgrywa węzłową 
rolę w filozofii Boga. Prerefleksyjne doświadczenie ludzkie wy
maga artykularyzacji umysłowo-pojęciowej, prześledzenia stop
nia poprawności spontanicznych intuicji, ukazania logiczno-me
todologicznych podstaw umysłowej ac;ercji Boga. Zasada przy
czynowości przewija się we wszystkich argumentach teodycei: 
tak kosmologicznych jak antropologicznych. Tomasz z Akwinu, 
formułując pięć "dróg", poszukiwał zawsze praprzyczyny bytu: 
jego zmienności, powstawania nowych substancjalnych jestestw, 

przygodności, istniejącej hi�rarchii wartości i celowych struktur 

przyrody. 
Współczesna filowfia Boga, nawiązując do św. Augustyna, 

odkrywa ob€cność Boga również na terenie świata ludzkiej osoby: 
w kruchości jej istnienia, niedosycie szczęścia, uczuleniu na 

prawdę, egzystencjalnym przeżyciu sumienia i doświadczeniu 
religijnym. Człowiek, dostrzegając "granicę" swego istnienia 

i możliwości twórczych, formułuje argumenty z prawdy, etycz
nych praw naturalnych, z pragnienia szczęścia. Na różnorod

nych płaszczyznach swego bytu wyczuwa obecność Boga: jako 
podstawy istnienia, absolutnej prawdy, czystego dobra, dawcy 
szczęścia, przedmiotu religijnej adoracji. 
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C. T a j e m n i c a B o g a - g r a n i c ą l u d z k i e g o 
p o z n a n i a 

Sygnalizowane były poprzednio obawy niektórych myślicieli, 
że wykorzystanie idei przyczynowości prowadzi do antropomorfi
zacji bóstwa bądź też jego racjonalizacji. Filozofia chrześcijań
ska, określając Boga jak Pierwszą Przyczynę, używa terminu 
"przyczyna" - podobnie jak wszystkich innych filozoficznych 
pojęć - w sensie analogicznym112• Działanie sprawcze każdego 
bytu jest pochodne wobec jego natury, dlatego ograniczeń aktyw
ności przyczyn naturalnych - w tym także człowieka - nie 
należy przenosić na Pierwszą Przyczynę. Bóg jest swoistą przy
czyną, różną w naturze i działaniu od stworzeń. Dlatego spraw
czego działania Absolutu nie należy wyjaśniać przy· uiyciu kate
gorii czasu, przestrzeni, istniejącego tworzywa itp. Bóg, jako 
Pierwsza Przyczyna, jest dawcą bytu: jego istnienia, natury, 
rządzących nim praw. Sprawcze przyczynowanie Boga posiada 
charakter metafizyczny, a nie materialno-fizyczny. Należy także 
rozumieć w sposób właściwy pojęcie prymatu działania Bożego. 
Bóg jest p i e r w s z ą przyczyną nie w s�nsie czasowym, prze
strzennym czy w ogóle kategorialnym, lecz bytowo-wertykal
nym. Absolut nie stworzył świata w czasie, nie był jego imma
nentnym motorem inicjuj ącym proces samopowstawania. Bóg 
jest pierwszą przyczyną wszelkiego istnienia, ostatecznym źró
dłem realności świata, jego uniesprzeczniającą racją. Nasza wie
dza o naturze sprawczego działania Boga j est głównie negatyw
na, mianowicie z idei kreacji wykluczamy wszystko co ogranicza 
i zawęża aktywność. 

Uznanie Pierwszej Przyczyny sprawczej świata nie jest by
najmniej kwestionowaniem przyczyn naturalnych. Tomizm różni 
się istotnie od teorii okazjonalizmu N. Malebranche'a (t1715). 

Przyczyny naturalne i Bóg nie dublują się w swym działaniu, 
ani też nie JVykluczają. W aspekcie egzystencjalnym wszystkie 
byty zależą od Boga jako dawcy istnienia, w aspekcie struktur 
treściowych realny wpływ posiadają przyczyny naturalne. Udzie-

112 H. O g i e r  m a n n, Causa Prima. Metaphysische Gottesidee und 
Kausaldenken, "TheologiC! und Philosophie" 42 (1967), s. 161 - 186. 
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lają one istnienia nowopowstającym bytom, ale czynią to par
tycypując w mocy Bożej. Przyczynowanie stworzeń splata się 
harmonijnie z przyczynowaniem Boga. Różnią się one w analo
giczny sposób jak: skończoność i nieskończoność, przygodność 
i konieczność, funkcjonowanie narzędzia i działanie głównego 
sprawcy. 

Bóg będąc ostateczną przyczyną sprawczą świata, jest wo
bec niego transcendentny i zarazem immanentny. Jest transcen
dentny, gdyż jest sprawczo-stwórczą przyczyną wszechświata, 
a nie jego przyczyną materialną czy formalną113• Bóg jest w świe
cie, ale nie jest światem: jego cząstką czy nawet c11.łością. Teoria 
kreacji Wl"kazuje na transcendencję bóstwa, kwestionowaną 
przez różnego typu panteizmy - ostatnio przez "teologię pro
cesu" zapoczątkowaną przez A.N. Whiteheada (t 1 947). Transcen
dencja Absolutu jest związana z doskonałością jego natury jako 
bytu prostego, autonomicznego, pierwotnego, koniecznego i nie
skończonego. Dlatego Bóg nie może nie różnić się od bytów, 
które są: złożone, zależne, pochodne, przygodne i skończone. Do
skonałość Bożej natury łączy się organicznie z jej transcenden
cją. Bóg różni się od świata tak ilościowo jak jakościowo. 

Transcendencja nie wyklucza obecności Boga w świecie, to 
jest Jego lmmanencjim. Tylko to, co jest transcendentne, mo
że być autentycznie immanentne. Człowiek jest immanentny 
w swych dziełach (np. artysta w dziełach sztuki), gdyż swą du
chową naturą wykracza poza świat materii. Trudno natomiast 
mówić o immanencji zwierząt, gdyż są one pozbawione jakiej
kolwiek transcendencji. Bóg, będąc dawcą bytu, jest w nim 

"istotowo" obecny115• Jest obecny przez swoją moc stwórczą, 
podtrzymując ustawicznie stworzenia w istnieniu i uzdalniając 
je do działania właściwego ich naturze. Jest wreszcie Bóg wszę
dzie obecny przez swoją wiedzę, poznając wszelkie byty intui
cyjnie. 

Współcześnie transcendencja i immanencja Boga jest często 
rozumiana w oparciu o kategorie antropologiczne. Po tej linii 

113 Sw. T o m a s z z A w i n u, S. th. I, q. 3, aa. 2 - 4, 7 - B; CG II, c. 52. 
114 Deus est ubique per essentiam, praesentiam, potentiam. I Sent., d. 

37, q. l, a. 2; S. th. I, q. B, a. 3. 
m Deus est esse omnium. I Sent. , d. B, q. l ,  a. 2. 
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idą rozważania chrześcijańskich egzystencjalistów, wielu feno
menologów, augustyników oraz aksjologów116• Takie rozumienie 
obu pojęć zapoczątkował św. Augustyn, dla którego Bóg jest 
interior intimo meo et superior summo meo117• Absolut znaj
duje się u praźródeł bytu ludzkiego, zarazem zaś nieskończenie 
wykracza poza jego naturę przygodną. 

Czy Pierwsza Przyczyna jest Bogiem? Oba pojęcia niewąt
pliwie posiadają znaczenie częściowo różne, ale oznaczają jeden 
i ten sam desygnat. Kategoria "Pierwsza Przyczyna" posiada cha
rakter metafizyczny i wyjaśniająco-poznawczy, natomiast poję
cie bóstwa nta profil religijno-egzystencjalny. Organiczny zwią
zek treściowy obu kategorii uwidacznia się wówczas, kiedy ana
lizujemy właściwości bytu zwanego "Pierwszą Przyczyną"118• Jest 
ona przede wszystkim p e ł n i ą bytu, to znaczy jest bytem nie
skończonym, odwiecznym, samoistnym i wszechmocnym. W peł
ni absolutnego bytu mieści się także nieskończona wiedza. Istot
nym atrybutem Pierwszej Przyczyny jest wszechmoc. Stwórcą, 
czyli dawcą istnienia, może być jedynie byt wszechmocny. Prze
paść dzieląca nicość od bytu może być przezwyciężona jedynie 
przez Kogoś, kto jest posiadaczem nieograniczońej mocy spraw
czej. Byt nieskończony, wszechwiedzący i wszechmocny jest by
tem jedynym. 

Wymienione właściwości, związane z naturą Pierwszej Przy
czyny, wskazują na jej charakter osobowy. Byt osobowy jest zaw
sze bytem rozumnym i wolnym. Właściwości te przynależą Bogu 
w stopniu maksymalnym. Osobowy charakter Pierwszej Przyczy
ny staje się ewidentny szczególnie wówczas, kiedy odwołamy się 
do antropologicznej argumentacji za istnieniem Absolutu. Stwór
ca człowieka nie może nie być rozumną wolną Osobą. Wyakcen
towanie relacji "człowiek - Bóg" pozwala domyśleć się, że akt 
stwórczy był podyktowany motywem miłości. Najdoskonalszą 
formą działania jest umysłowe poznanie i miłość. Jeżeli zatem 
Bóg jest Pierwszą Przyczyną, to jest nośnikiem najczystszej 
miłośc1. Dawca bytu jest niewątpliwie uosobioną Miłością119• Filo-

m S. K o w a  l c z y  k, Odkrywanie Boga, s. 285 - 306. 
117 Confessiones 3, 6, 1 1  PL 32, 688. 
us P. A. B e r  t o c c i, T he Person God is, London 1 970, s. 184 - 186. 
119 Podkreślał to M. Blondel, uwypuklając integralność powiązań na-
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zofia odgaduje to, wyraźnie zaś potwierdza t ę  prawdę chrześci
jańskie Objawienie. W ten sposób filozofia nie przeistacza się 
w spekulatywne teoretyzowanie, lecz opostuluje egzystencjal
ne zaangażowanie człowieka w odkrywaną prawdę uosobioną 
w Bogu. Prawda istnienia Boga nie jest jednym z aksjomatów 
filozoficznych, lecz stawia człowieka wobec tajemniczej r z e
c z y w i s t o ś c i. 

Wiemy, że Bóg jest Pierwszą Przyczyną, Bytem Koniecznym, 
osobową Miłością, Wszechmocą, najdoskonalszą Prawdą. Boga
ctwo zawarte w tych pojęciach przekracza możliwości ludzkiego 
poznania, dlatego Bóg - rozpoznawalny w kosmosie i człowie
ku - wciąż pozostaje dla nas fascynującą Tajemnicą. 
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