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skomplikowane albo dobre,
mogły powstać na drodze
ślnych” procesów przyrodIch powstanie musiało
się z ingerencją jakiejś
nteligentnej. Przykład: gdy
emy na plaży zegarek,
oczywiście przypuszczamy, że jest to twór
człowieka. Nie sposób sobie
wyobrazić, aby mógł powstać
naturalnie, prawda? Otóż całe nasze ciało
jest właśnie tego typu zegarkiem.

AWISKO PRZYRODNICZE musi mieć swoją przyczynę.
to, że w poszukiwaniu wyjaśnień będziemy cofać się
ończoność – jakakolwiek byłaby odpowiedź na kolejne
go?”, zawsze można ponownie zadać to samo pytanie.
kończony regres nie jest jednak racjonalny –
ny ciąg przyczyn i skutków sam w sobie nie
ej racji. Jedynym sposobem na rozwiągo problemu jest przyjęcie, że łańcuch
ym miejscu się urywa: istnieje coś, co
owało wszystko inne, samo jednak nie
się przyczyny. Takie coś nie może być
em przyrodniczym, ponieważ te
muszą mieć swoją przyczynę.
Nie, to coś zupełnie innego:
Pierwsza Przyczyna, którą
powszechnie nazywamy
Bogiem.

Rozum nic nam nie podpowie. Pytanie to
wykracza poza zakres racjonalnego
myślenia i najrozumniej byłoby odmówić
wzięcia udziału w tej grze. Grać jednak
musimy. Moneta pofrunęła już w górę
i jej dwie strony migoczą nam przed
oczami. Bóg jest czy Boga nie ma?
Spójrzmy na to w ten sposób: jeśli Bóg
jest, nasza wiara zostanie
wynagrodzona, i to nieskończenie,
a niewiara
ukarana. Jeśli
jednak Boga nie ma,
nasza wiara
i niewiara nie mają
żadnych wiecznych
konsekwencji. Zakładaj
się tedy, że „jest”, bez
wahania. Jeśli
wygrasz, zyskujesz
wszystko. Jeśli
przegrasz, nie
tracisz nic.

decydować o największych zagadnieniach filozoficznych i podejmować najważniejszych decyzji
życiowych, opierając się na rachunku zysku
i strat. Jeśli już chcesz sobie wybrać życie
w zaświatach, rób to
z głębokiej wiary, choćby
i mylnej, a nie zimnej
kalkulacji! Zresztą
wiara ufundowana
na myśleniu
hazardzisty
nigdy nie
będzie głęboka.
W najlepszym razie
można liczyć na wiarę
ostrożną, a być
może nawet
powierzchowną
i udawaną.
Wątpliwe, czy Bóg
nagrodzi nas
nieskończenie za
tak letni stan
ducha.

Niewierzący w sytuacji
wiary
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Bogiem Wyjaśnienie naturalne jest jasne:
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układu pokarmowego.
Ale czy inteligentny
projektant nie mógłby
po prostu rozdzielić
tych dwóch układów?
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i złośliwym, jak sam Szatan.
w nieskończoność – każdy fakt rzeczywiście
mógł być kłamcą
Trzecia: mówił prawdę. Był Bogiem, który
domaga się kolejnej przyczyny i ta przyczyalbo
szaleńcem,
zstąpił na ziemię. Innych możliwości nie ma,
na istnieje, i jest nam znana. Ponumerujmy
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które są w najlepszym
„wielkim nauczycielem”. Choć więc z początku opcja
Czy będziemy w stanie wskazać cokolwiek, co
Menedżerem
projektu jest Grzegorz Jankowicz, Łukasz Lamża
zaś jest redaktorem serii wydawnictw.
razie sparafrazowane,
trzecia może się wydawać najtrudniejsza do zaakceptowanie ma swojej przyczyny? Nie! Inaczej mówiąc,
a w najgorszym
nia, jest w istocie dużo bardziej sensowna
wszystko jest ostatecznie wyjaśnione – i to bez
po prostu zmyślone?
niż dwie pierwsze.
Pierwszej Przyczyny.
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ówienie o Bogu nie jest prostą
sprawą. Ba, Piotr Sikora w swoim
tekście wyjaśnia bardzo szczegółowo,
dlaczego tak naprawdę nie jest to
w zasadzie możliwe. Najmocniej wyraził
to chyba cytowany przez niego teolog
i mistyk Mistrz Eckhart, mówiąc: „Nie
chcesz kłamać o Bogu – zamilcz”.
My jednak nie daliśmy się zniechęcić
i postanowiliśmy pomówić o Bogu.
Z każdym kolejnym tekstem przestroga
Eckharta dźwięczała nam jednak
coraz głośniej w uszach. Bo oto
biblista Marcin Majewski, poproszony
o zarysowanie, jakiego właściwie Boga
opisuje Biblia, dostarczył nam całej
palety odpowiedzi, z których wyłania
się istota niepokojąco podobna do
człowieka: emocjonalna, błądząca,
niepewna swoich decyzji, a momentami
mocno ucieleśniona. Jacek Prusak

pokazał zaś, że mówienie o Bogu
teoretyczne, teologiczne, „z zewnątrz”
– w ogóle nie jest w stanie uchwycić
Jego zasadniczej istoty, ta bowiem
ukazuje się tylko w relacji z drugim
człowiekiem.
Spróbowaliśmy też postawić
naprzeciwko siebie wiarę i niewiarę.
Artur Sporniak opisał dyskusje
światopoglądowe, prowadzone
na podstawie wyników badań
empirycznych, które zdają się nie
przesądzać żadnej opcji. Poprosiliśmy
także wierzącego – ks. Adama
Bonieckiego – aby wyobraził sobie świat
bez Boga, a następnie niewierzącego
– prof. Jana Woleńskiego – aby wyobraził
sobie, że Bóg istnieje. Jak udało im się
wywiązać z tego niełatwego zadania
– niech ocenią Czytelnicy. Ale... czy to
właściwie jest w ogóle możliwe? ©π
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Giovanni di Paolo, „Stworzenie świata i wygnanie z raju”, 1445, Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork

Gdyby nie istniał
ADAM BONIECKI

Trudno człowiekowi wierzącemu wejść w sposób myślenia
kogoś, kto uważa, że Boga nie ma. To jednak zdrowe
ćwiczenie – nie tylko dla duchownego.

ytanie „co by było, gdyby Bóg
nie istniał?” jest dla człowieka
wierzącego tak samo trudne,
jak pytania z serii „czy da
się żyć bez tlenu?”, „bez słońca?”, „bez
wody?” – i wszystkie inne pytania
dotyczące tego, co przywykliśmy
traktować jako warunki naszego
własnego istnienia.
Dlatego człowiek wierzący na pytanie
„co by było, gdyby Bóg nie istniał”
winien odpowiedzieć, że wtedy byłaby
tylko nicość. Skoro w Nim widzimy
2 2 -2 9 G R U D N I A 2 0 19

stwórcę wszystkiego, „pierwszą przyczynę”, to bez niego nie byłoby niczego.
Ale to pytanie, jak rozumiem, zakłada
istnienie świata i istnienie nas, ludzi,
takie, jakie jest obecnie. A więc wierzący
(w tym przypadku ja) powinien wejść
w sposób myślenia tych, którzy w takim
świecie, jaki mamy, rebus sic stantibus
(skoro sprawy przybrały taki obrót)
w Jego istnienie nie wierzą. Dlatego
precyzyjniej sformułowane pytanie
powinno brzmieć: „co by było, gdyby
teraz się okazało, że Go nie ma?”.

Gdyby nie istniał, to początek wszystkiego, który nazywamy „stworzeniem
świata”, i który tak nazwany i tak
pozostaje tajemnicą (hipotezą?), nadal
by pozostał tajemnicą (hipotezą?).
Przedmiotem zaś wiary i nadziei stałaby
się nauka, która wreszcie i ostatecznie
powie człowiekowi, skąd się wziął on
i świat, w którym egzystuje.

Potrzeba transcendencji
Gdyby się okazało, że nie istnieje, to
nie wiem, co byśmy zrobili z dziełami

ģ
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ģ różnych badaczy i myślicieli głoszą-

cych pogląd przeciwny. Nie mówię
o dziełach starożytnych, np. św. Augustyna, ale autorów współczesnych,
jak ks. Michał Heller, który gdzieś
wspominał:
„Kiedyś miałem na ten temat dyskusję ze znanym biologiem Richardem
Dawkinsem, który jest autorem bardzo
głośnej książki »Bóg urojony«. Książki
moim zdaniem bardzo prymitywnej.
Kiedy po raz pierwszy ją przeczytałem,
to powiedziałem sobie, że ja z tymi
problemami, które on tak ostro stawia,
uporałem się, gdy miałem 17 lat. Nasza
rozmowa miała miejsce kilkanaście lat
temu. Jak twierdził Dawkins, Pan Bóg
nie jest nam potrzebny, bo wszystkie
zjawiska biologiczne możemy wytłumaczyć za pomocą praw fizyki. A ja na
to: OK, bardzo dobrze. W jaki sposób
w takim razie wytłumaczysz, skąd
wzięły się prawa fizyki? No i dyskusja
się skończyła”.
Innymi słowy, nawet gdyby się
okazało, że nie istnieje, i tak znaleźliby
się ludzie, którzy by nie przyjęli tego
do wiadomości. Istnieje w człowieku
(zgoda, nie w każdym uświadomiona)
dziwna potrzeba transcendencji.
Gdyby Bóg nie istniał, człowiek
by go sobie wymyślił. Jak Żydzi na
pustyni, kiedy nie mogąc się doczekać
powrotu Mojżesza ze świętej góry,
gdzie rozmawiał z Bogiem, doszli do
wniosku, że Mojżesz umarł, i że Bóg
umarł, i poprosili Aarona „Uczyń nam
boga, który by szedł przed nami, bo
nie wiemy, co się stało z Mojżeszem”.
Aaron „uczynił im” więc wykonanego
z dostarczonego przez nich kruszcu
złotego cielca. To był gest rozpaczy. Tak
jak pełen rozpaczy jest opis ludzkiego
losu skreślony przez Sartre’a: „Człowiek
wyszedł z nicości i do nicości się
przedziera wśród bezsensu i chaosu,
walcząc o wolność, której nie ma”.

Ratunek i rozpacz
Zastanawiam się, co by było z moralnością. Religie, nie tylko chrześcijaństwo,
odwołując się do Boga – którego, jak
się okazało, nie ma – konstruowały
systemy moralne o pięknych lub mniej
pięknych założeniach, posiadające niekiedy straszne aplikacje szczegółowe.
Zawsze jednak mamy tam do czynienia
z „Najwyższym Trybunałem”. W systemach etycznych konstruowanych bez

BÓG

tego odniesienia nie ma absolutnego
dobra ani absolutnego zła.
Gdyby prawdziwe było zdanie:
„nie ma Boga”, to ludzie (trudno
powiedzieć dlaczego) z pewnością
by go sobie wymyślili. Dla człowieka
wierzącego w Jego istnienie ten brak
oznaczałby rozpacz. Jak napisał – co
prawda o Chrystusie – poeta Marek
Skwarnicki:
Gdyby tam było tylko puste miejsce
Gdyby tam było tylko puste miejsce
Nie byłoby ratunku.
Gdyby tam nikt nie krzyczał
Gdyby tam nikt nie krzyczał głosem
wielkim
Nie byłoby ratunku.
Gdyby tam byli tylko łotrzy
Gdyby pochylali się nad niczym
Na wonnych drzewach południa
Nie byłoby ratunku.
Gdyby tam było puste miejsce
Gdyby tam nikt nie krzyczał
Gdyby tam byli tylko łotrzy
Nie byłoby ratunku.
Wielu ludzi, także wśród tych,
z którymi się spotykam na co dzień,
jest żywą odpowiedzią na tę część
pytania „co by było, gdyby nie istniał?”,
która się odnosi do zachowań ludzkich.
Bo, po prostu, Bóg dla nich nie istnieje.
Często są oni bardziej prawi, bardziej
ofiarni od tych, którzy w istnienie Boga
wierzą.
Pozostaje dziwny problem potrzeb
religijnych. Leszek Kołakowski, który
temat ten zgłębiał i wszechstronnie
przestudiował, był przekonany
o istnieniu „wiecznotrwałej potrzeby
życia we wszechświecie wyposażonym
w sens, dającym cel i obdarzonym
celem”.
Jak pisał w eseju „Dlaczego cielec?
Bałwochwalstwo w obliczu śmierci
Boga”: „Potrzeby religijne zapewne
nie są doświadczane jako takie przez
każdego, wolno jednak przypuszczać,
że należą one do antropologicznych
inwariantów i nie dają się zastąpić
przez teorie naukowe. Gdyby miały
naprawdę wygasnąć, oznaczałoby to, że
gatunek ludzki przestał być tym, czym
jest, i coś innego zajęło jego miejsce...”.
©π KS. ADAM BONIECKI

Gdyby
istniał
JAN WOLEŃSKI

Przymioty Boga ustalone
przez większość
teologów nie tłumaczą
tego, jaki jest świat.
Wykluczają wolność,
odpowiedzialność
i sprawiają, że prośby
do Niego o pomoc są
bezsensowne.

N

iniejszy tekst jest pisany
z punktu widzenia ateisty,
tj. kogoś, kto odrzuca zdanie „Bóg istnieje” i uznaje,
że Bóg nie istnieje. Obie konstatacje nie
są logicznie symetryczne. Nie wchodząc
w szczegóły, ciężar uzasadnienia spoczywa na tym, kto twierdzi, że Bóg istnieje, a nie na tym, kto uważa przeciwnie.
Ten drugi może odwoływać się do krytyki
argumentów adwersarza, jako uzasadnienia swego stanowiska – pierwszy oczywiście też, ale teista winien podać jakieś
argumenty pozytywne, np. słynne drogi
Tomasza z Akwinu (zobacz str. 128). Mój
ateizm nie akceptuje tezy logicznego pozytywizmu, że zdanie „Bóg istnieje” jest
pozbawione sensu poznawczego. Uważam, że jest ono sensowne i podlega analizie. Z tego powodu mogę, jako ateista,
rozważać taki scenariusz, w którym jest
tak, że Bóg istnieje. Wszelako dla podkreślenia istotnej hipotetyczności moich rozważań tytuł (jego pełna wersja mogłaby
brzmieć: „Gdyby Bóg istniał, to...”) jest
sformułowany w trybie łączącym (subjunktywnym), a nie orzekającym. Inaczej mówiąc, wyraża tzw. nierzeczywisty
okres warunkowy, czyli taki, w którym
poprzednik jest uważany (przeze mnie)
za fałszywy.

Minimum dla katolika
Dalsza analiza w oczywisty sposób zależy od tego, jak Bóg jest rozumiany i jak
działa w tzw. świecie przyrodzonym.
Wiadomo, że wiele w tej materii zależy
od konkretnej religii. Z powodów oczy-
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Bruce Rolff, „Abstrakcyjna maszyna”

wistych odwołam się do chrześcijańskiej
(właściwie: katolickiej) koncepcji Boga,
tak jak jest ona przedstawiona w katechizmowym Credo. Ponieważ interesują
mnie kwestie ontologiczno-moralne,
biorę pod uwagę następujące fragmenty:
„Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi,
wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. (...) I [Jezus Chrystus] powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych
i umarłych (...). Wierzę w jeden, święty,
powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych
i życia wiecznego w przyszłym świecie”.
Przyjmuję, że jest to minimum obowiązujące każdego katolika (pominięte
wątki chrystologiczne nie mają specjalnego znaczenia dla dalszej dyskusji).
Przymioty Boga wyrażone w zacytowanym fragmencie to: jedyność, wszechmoc i stworzenie wszystkiego (rzeczy
widzialnych i niewidzialnych). Dalej
mamy obowiązek chrztu (dla odpuszczenia grzechów), zapowiedź wskrzeszenia
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umarłych i zapowiedź życia wiecznego
w przyszłym świecie. Katolik ma też wierzyć w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół powszechny. Te kwestie
są rozwijane przez dalsze dokumenty zawierające nauki kierowane do wyznawcy
katolicyzmu, w tym wymagania natury
moralnej i obrzędowej. Do tych źródeł
należą Stary i Nowy Testament, ustalenia Magisterium Kościoła jako instytucji
uprawnionej do ustalania kanonu prawd
(w tym dogmatów) wiary oraz ich interpretacji. Zakres i treść tych dokumentów, jak również pism je komentujących,
w szczególności Katechizmu Kościoła Katolickiego, jest zmienny, np. papież Franciszek dopisał do tego ostatniego zakaz
kary śmierci. Niemniej jednak zakłada
się, że źródła dogmatyczne (Biblia) rozwijają Credo, a komentarze je interpretują.
I wreszcie mamy pisma filozofów, które
w szczególności dokładniej analizują
atrybuty Boga (czyli Jego istotę) i sposób
Jego istnienia. Wprawdzie nie ma oficjalnej filozofii katolickiej, ale jednak ustalenia filozofów poczuwających się do tej

denominacji religijnej i uznanych za jej
wybitnych przedstawicieli nie mogą być
ignorowane.

Rażąca niespójność
Oto kilka dodatkowych elementów uzupełniających Credo, wyprowadzonych,
by tak rzec, z doktryny. Misją Kościoła
jest przewodnictwo duchowe wobec
wiernych i jego szczególne narzędzia,
np. chrzest, spowiedź czy sakramenty.
Wprawdzie Credo nie precyzuje natury
wiecznego życia w przyszłym świecie,
ale (pomimo sporów o istnienie piekła)
przyjmuje się, że jedni będą zbawieni,
a inni potępieni. Zdecyduje o tym Jezus
Chrystus jako sędzia, a uczyni to w sposób absolutnie sprawiedliwy (to akurat
nie wynika z zacytowanego tekstu wyznania wiary, ale jest oczywiste). Na podstawie dotychczasowych uwag można
przypisać Bogu to, że jest jedyny, wszechmocny i sprawiedliwy oraz stworzył
świat. Niewiele jest w katolickiej doktrynie na temat świata poza tym, że nie
jest odwieczny (bo stworzony), ale nie ģ
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ģ jest wykluczone, że jest wieczny – czyli

zawsze będzie istnieć. Doktryna, w szczególności filozofia, oparta zarówno na
źródłach uważanych za objawione, jak
i na rozmaitych tradycjach myślowych,
uznała (to wersja najczęstsza), że Bóg jest
prosty (niezłożony), wieczny, istniejący
poza czasem i przestrzenią, odwieczny,
nieskończony, niezmienny, wszechwiedzący, wszechdobry, a ponadto jest bytem koniecznym silnie skontrastowanym z przygodnym światem stworzonym ex nihilo.
Pomijam rozmaite spory na temat natury Boga, rozważane w licznych dziełach
filozoficznych i teologicznych. Postaram
się wykazać, że wszechmoc, wszechwiedza i wszechdobroć Boga oraz to, że stworzył świat ex nihilo, są (łagodnie mówiąc)
wątpliwe z punktu widzenia tego, czego
doświadczamy na tym „łez padole”. Oto
historia, która ma to zilustrować.
Kiedyś leciałem samolotem z Nowego
Jorku do Warszawy. Za mną siedziała kobieta w żałobie i modliła się prawie przez
cały czas. Na jakąś godzinę przed wylądowaniem zaczęła rozmawiać ze swym sąsiadem. Spokojnym głosem powiedziała,
że wiezie trumnę z ciałem swej kilkuletniej córeczki, zmarłej w USA. „Tak bardzo modliliśmy się, aby została uratowana przez Pana Boga i Matkę Bożą, ale
to nic nie pomogło. Widocznie musiała
umrzeć”. Owa kobieta dosłownie rozumiała Credo i różne jego uzupełnienia. Nie ma znaczenia, czy uważała, że
Bóg działa w świecie bezpośrednio, czy
za pośrednictwem Matki Jezusa Chrystusa. Modliła się, ponieważ sądziła, że jej
prośba zostanie wysłuchana, a dziecko
uratowane. Stało się jednak inaczej – córeczka zmarła, a jej matka nawet nie skarżyła się i rzecz skomentowała krótko:
„Widocznie musiała umrzeć”.

Bóg przedobrzony
Jak rzecz przedstawia się z filozoficznego
punktu widzenia przy założeniu, że słowa
wyrażające atrybuty Boga są rozumiane
standardowo? Bóg stworzył świat ex nihilo,
a więc nie był zdeterminowany żadnym
uprzednim stanem jakiejkolwiek realności poza swoim własnym. Jest wszechmocny, a więc mógł zadziałać inaczej. Jest
wszechwiedzący, a więc wiedział o tym,
co stanie się z dzieckiem, o którym była
mowa, i matką, która będzie prosiła o pomoc. Ponieważ jest prosty, nie ma w Nim
podziału na wiedzę i wolę, a więc jeśli coś
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Drogi Tomasza
TOMASZ Z AKWINU w swojej słynnej
„Sumie teologii”, ale też w „Sumie przeciw poganom”, postanowił udowodnić,
że rozum wcale nie stoi w sprzeczności
z wiarą, poprawnie stosowany dostarcza
zaś wręcz dobrych, racjonalnych powodów, by uwierzyć. Taką właśnie rolę miało
spełniać jego Pięć Dróg (Quinque Viae).
Jest to pięć rozumowań, które wychodzą od rozsądnie brzmiących przesłanek
na temat czegoś prostego, naturalnego,
ziemskiego, na końcu których czeka na
nas coś ostatecznego, nadnaturalnego
– coś, co „powszechnie zwie się Bogiem”.
Oto owe drogi: z ruchu, z przyczynowości
sprawczej, z przygodności, ze stopnia
doskonałości i z celowości.
Dobrą ilustracją ogólnej metody Tomasza jest droga z ruchu. Oto jej przebieg.
Wszędzie wokół siebie obserwujemy ruch
i zmienność. Gdy się jednak nad tym zastanowić, każdy ruch wywoływany jest
przez inny ruch – przez coś, co porusza.
Powstaje więc nieskończony ciąg poruszycieli i poruszanych – skąd jednak w ten
ciąg „wstrzyknięta” została owa dawka
ruchu, którą przekazują oni sobie nawzajem? Cytując Tomasza: „Konieczne jest
więc dojście do czegoś pierwszego poruszającego, przez co wszystko inne jest
poruszane, i co wszyscy pojmują jako
Boga”. ©π ŁL

wiedział, chciał tego, a ponadto, jako niezmienny, nie mógł zmienić biegu spraw.
Czy można go nazwać wszechdobrym
i sprawiedliwym, skoro dopuścił śmierć
niewinnego dziecka? Twierdzę, że nie
można, nawet nie przywołując miliona
głównie żydowskich dzieci zabitych przez
Niemców w czasie wojny czy rozmaitych
innych okropności. Krótko mówiąc, przymioty Boga ustalone przez większość teologów oraz filozofów katolickich (i innych) nie tłumaczą tego, jaki jest świat,
a w szczególności wykluczają wolność,
odpowiedzialność i sprawiają, że prośby
do Niego o pomoc są bezsensowne, ponieważ nie mogą być spełnione. Jeśli rzecz
dotyczy zła, to głównym problemem jest
nie tyle jego istnienie w świecie, ile jego
dystrybucja. Krótko mówiąc, doktryna
katolicka (nie tylko ona) „przedobrzyła”
pojęcie Boga.

Czy wspomnianych trudności można
uniknąć? Owszem, ale za poważną cenę.
Po pierwsze, ograniczając atrybuty Boga,
np. wszechwiedzę, wszechmoc czy jeszcze coś innego albo przyjmując np. panteizm lub procesualizm. To jednak sprawia, że teizm staje się jedną z wielu propozycji ontologicznych i podlega normalnej
ocenie epistemicznej. W szczególności
nie można go bronić tym, że jego prawdy
są objawione, skoro dopuszczają tak duże
rozbieżności interpretacyjne.
Po drugie, można przyjąć, że słowa
służące opisowi Boga mają szczególny
sens i nie mogą być rozumiane potocznie. Stąd wyroki Boże są niezbadane (dla
człowieka) i trzeba pogodzić się z nimi,
bo Stwórca „wie”, co czyni. To jednak
wymaga uznania, że Słowo Boże podlega specjalnej hermeneutyce, którą dysponuje specjalny autorytet, np. jeden,
święty, powszechny i apostolski Kościół.
Ta argumentacja jest jednak kolista.
Mamy wierzyć w Magisterium Kościoła,
gdyż jest on umocowany przez Objawienie, ale o tym drugim dowiadujemy się
od owego Urzędu Nauczycielskiego. Obie
drogi nie są przekonywające i motywują
ateizm. Jakoż rozważenie okresu warunkowego „Gdyby Bóg istniał, to A”, gdzie
A reprezentuje wiedzę o świecie naturalnym, dostarcza argumentów (przynajmniej dla kogoś mojego pokroju) dla
uznania, że poprzednik jest fałszywy.

Poza okresem warunkowym
Kończę uwagą, że niniejszy szkic nie powinien być rozumiany jako głoszenie
tezy, że religia to opium dla ludu. „Statystyczny” katolik (czy przedstawiciel innej denominacji religijnej) nie zaprząta
sobie głowy filozoficznymi zawiłościami,
lecz przyjmuje religijne hermeneutyki za
dane i w zasadzie akceptowalne. Trudno
jest sformułować warunki wystarczające
dla odejścia od religii. Czasem jest to filozoficzny namysł, czasem wychowanie,
czasem koniunkturalizm, a czasem sytuacja ekstremalna, jednostkowa lub zbiorowa. Tak samo działa to w drugą stronę
– bycia religijnym. To, że pojawiają się
ateiści i heretycy, jest równie zrozumiałe
jak to, że są wierzący, zresztą o różnej sile
swoich przekonań. Okoliczności towarzyszące wierze lub niewierze mają rozmaitą
naturę i mogą być rozpatrywane niezależnie od prawdziwości czy fałszywości poprzednika okresu warunkowego „Gdyby
Bóg istniał, to A”. 
© JAN WOLEŃSKI
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Rycina z Samarii: JHWH i jego Aszera

Na obraz człowieka
MARCIN MAJEWSKI

Biblijny obraz JHWH jest bardzo odległy od filozoficznego
ideału Absolutu. Bóg Starego Testamentu jest ludzki,
cielesny, niezdecydowany i emocjonalny.
Może cierpieć i się mylić.

W

spektaklu Anat Gov
„Mój Boże” w reżyserii Andrzeja Seweryna
główny bohater – nie
kto inny, jak sam Bóg – jest człowiekiem,
który przychodzi do psychoterapeutki na
konsultację. Ten Bóg ma nie tylko ludzką
postać, ale i zupełnie ludzkie problemy:
z porywczością, samozachwytem i samot2 2 -2 9 G R U D N I A 2 0 19

nością. „Pacjent” wyraźnie nie radzi sobie
ze swoim neurotycznym charakterem,
jednocześnie jest bardzo spragniony... miłości.
Spektakl jest zabawną grą z różnymi
biblijnymi obrazami Boga i humorystycznie, acz przenikliwie interpretuje
i przekuwa w obraz sceniczny wybrane
sceny Biblii: dzieje Adama i Ewy, potopu,

wyjścia z Egiptu czy przypadek Hioba.
Chciałbym go uczynić punktem początkowym refleksji nad biblijnym przedstawieniem Boga. Dlaczego? Dlatego, że obraz JHWH, który wyłania się z kart Biblii,
różni się od definicji i przybliżeń, z jakimi
stykamy się na katechezie, w kościele czy
na wykładzie z filozofii, a bliższy jest obrazowi z komedii Anat Gov.
ģ
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Ciało i emocje
ģ Po pierwsze, Bóg Biblii jest bardzo ludzki.
Opis biblijny zaczyna się od tego, że
Stwórca mówi – choć nie wiadomo do
kogo i w jakim języku. Czy autor rzeczywiście uważał, że język istniał, zanim powstał człowiek i ludzka mowa? Najwyraźniej tak. Później Bóg patrzy, podziwia,
cieszy się, odpoczywa. Ale też gniewa,
złości oraz karze. Jest jak bliskowschodni
władca, który troszczy się, ale i grozi. Jak
ojciec, który jest wymagający, ale kocha.
Taki Bóg może się mylić. Czasem żałuje
tego, co zrobił, innym zaś razem poprawia własne niedoróbki. Autorzy biblijni
nie mają problemu ze stwierdzeniami,
iż Bóg uznał własne dzieło za „niedobre”
i je poprawił (Rdz 2, 18), że żałował tego,
co zrobił (Rdz 6, 6), a nawet, że się pomylił, i to w tak niebłahej kwestii jak zniszczenie ziemi potopem: „Nie będę już więcej złorzeczył ziemi ze względu na ludzi,
bo usposobienie człowieka jest złe już od
młodości. Przeto już nigdy nie zgładzę
wszystkiego, co żyje, jak to uczyniłem”
(Rdz 8, 21). JHWH najpierw żałuje, później zmienia decyzję co do świata i stara
się naprawić to, co poszło źle, po potopie
zaś stwierdza, że w sumie ogólnoświatowe zniszczenie nic nie dało. Usposobienie człowieka nadal jest złe, jak przed
potopem, i takie pozostanie. Bóg też się
myli.
Po drugie, Bóg Biblii ma – jak się wydaje – jakiś fizyczny wymiar, ma ciało.
Stwierdzenie o cielesności Boga może
wydać się prowokacyjne, skoro JHWH
jest istotą duchową (Pwt 4, 10. 12. 15).
Okazuje się jednak, że jest zasadne. I nie
chodzi tu o wyrażenia typu „Bóg powiedział” czy „Bóg spojrzał”, które pozornie zakładają Jego cielesność, ale de facto
są utartymi konwencjami językowymi
mówienia o istocie boskiej. Jako istoty
cielesne, postrzegające świat zmysłowo,
nie potrafimy mówić inaczej niż antropomorfizując. Tradycje biblijne wielokrotnie w ten właśnie metaforyczny sposób mówią o oczach, którymi Bóg patrzy
(np. Ps 11, 4), uszach, które wysłuchują
człowieka (np. Ps 31, 2), czy oddechu, którym tchnie (Rdz 2, 7). Czytamy, że Bóg posiada serce (np. Rdz 8, 21), z potęgą podnosi swą prawicę i ramię (np. Pwt 5, 15),
słyszymy nawet o Bożych palcach
(Wj 31, 18). Nie o takie rozumienie Jego
cielesności tu chodzi. Badacze stawiając
pytanie o ciało Boga, zwracają uwagę na
biblijną koncepcję fizycznego ciała, na
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Zdaniem autorów Biblii Bóg
nie tylko jest zdolny do
cierpienia, ale faktycznie
go doświadcza. Tak jak

doświadcza radości,
gniewu czy żalu –
rzeczywistych, a nie
metaforycznych emocji.

przekonanie, że Bóg ma jakąś postać czy
formę materialną.
Choć Dekalog wyraźnie zabrania
ludziom czynienia podobizn JHWH
(Wj 20, 4), to niekoniecznie jest tak dlatego, że Bóg takiej postaci nie ma. JHWH
ukazany w tradycjach biblijnych nie
stroni od widzialnych reprezentacji.
Wielu bohaterów Biblii może poszczycić się tym, że Go widzieli. Pisze o tym
wprost Izajasz: „ujrzałem Pana siedzącego
na wysokim i wyniosłym tronie, a tren
Jego szaty wypełniał świątynię” (Iz 6, 1).
Uwaga o szacie jest tu znacząca, oznacza
bowiem coś okrywającego ciało. Bardziej
bezpośrednie doświadczenie Boga przeżywa Ezechiel, który ujrzawszy Boga, dostrzegł „jakby zarys postaci człowieka (...)
Następnie widziałem coś jakby połysk
stopu złota ze srebrem, który wyglądał
jak ogień wokół niego – ku górze od tego,
co wyglądało jak biodra, i w dół od tego,
co wyglądało jak biodra” (Ez 1, 26-27).
Ciało Boga w doświadczeniu Ezechiela
jest podobne do ludzkiego, ale jego substancja jawi się jako ogień. Takich tekstów jest w Biblii więcej. O ile więc materialne podobizny Boga są w Biblii zakazane, o tyle literackie przedstawienia boskiego ciała nie stanowią problemu.

Cierpienie i konkurencja
Po trzecie, Bóg Biblii cierpi. Ta cecha, niemieszcząca się w konwencjonalnych ujęciach filozoficznych i teologicznych, dla
których Bóg jest doskonałością pozbawioną wszelkich braków i czystym aktem (actus purus) – jest dla Biblii czymś
oczywistym. I nie mówimy tu tylko
o cierpieniu Jezusa człowieka, ale o cierpieniu Boga w jego odwiecznej niezmiennej naturze.

Zdaniem autorów Biblii Bóg nie tylko
jest zdolny do cierpienia, ale faktycznie
go doświadcza. Tak jak doświadcza radości, gniewu czy żalu – rzeczywistych, a nie
metaforycznych emocji. Tu wracamy do
koncepcji boskiego ciała, jako że emocje są zakorzenione w ciele i w nim się
przejawiają. Jeśli Bóg aktywnie uczestniczy w historii swojego ludu i jest pośród
niego obecny, to współdoświadcza jego
losu. Księga Wyjścia powie, że Bóg „poznał” cierpienie swego ludu w niewoli
egipskiej (Wj 2, 25). Użyty tu czasownik
( עדיjada) oznacza „poznać przez doświadczenie, poczuć, przeżyć”. Bóg cierpi jako
zdradzony małżonek, dla którego Izrael
jest niewierną oblubienicą. Obraz ten,
wprowadzony do teologii biblijnej przez
proroka Ozeasza, często później podejmowano na kartach Pisma Świętego.
Biblijne ujęcia Boga, który cierpi,
mogą budzić nasz sprzeciw, gdyż wskazują na słabość Boga. Współczesny teolog Thomas Weinandy pisze, że jeśli Bóg
cierpi, to nie jest w Jego mocy skuteczne
pocieszanie cierpiących i ostateczne wyzwolenie świata ze zła, grzechu i cierpienia. Jakkolwiek jednak teologia rozwiąże palący problem możliwości cierpienia Boga – Bóg Biblii cierpi, Bóg Biblii
bywa słaby.
Po czwarte, Bóg Biblii nie jest jedyny.
A przynajmniej nie zawsze tak uważano.
Wiele tekstów Biblii hebrajskiej nie pasuje do głęboko filozoficznej idei Boga jedynego i lokuje się gdzieś pomiędzy politeizmem a monoteizmem. Badacze nazywają ten etap religii Izraela monolatrią
czy monoteizmem względnym – czyli
czcią własnego Boga, bez radykalnego
zanegowania istnienia innych bóstw innych narodów. Starożytna pieśń z Księgi
Wyjścia zawiera takie m.in. wyznanie:
„Któż jest pośród bogów równy Tobie, Panie, w blasku świętości, któż Ci jest podobny, straszliwy w czynach, cuda działający!” (Wj 15, 11), niewiele dalej zaś czytamy: „Teraz wyznaję, że Pan jest większy niż wszyscy inni bogowie, gdyż w ten
sposób ukarał tych, co się nimi pysznili”
(Wj 18, 11).
Badacz monoteizmu izraelskiego Mark
Smith pisze, że dawne przekonanie, iż
monoteizm izraelski sięga czasów Mojżesza, zostało zastąpione przez konsensus
o pojawieniu się dyskursu monoteistycznego na przełomie VII i VI wieku przed
Chrystusem. Cały szereg monoteistycznych wersów Biblii, jak: „Pan jest Bogiem,
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a poza Nim nie ma innego” (Pwt 4, 35)
– powstał w tym czasie lub później.
Względny monoteizm przebija jeszcze
z wypowiedzi św. Pawła: „A choćby byli
na niebie i na ziemi tak zwani bogowie
– jest zresztą mnóstwo takich bogów i panów – dla nas istnieje tylko jeden Bóg”
(1 Kor 8, 5).
Teksty biblijne – choć zrewidowane
pod kątem monoteistycznym – sugerują,
że naród wybrany przez większość okresu
biblijnego był monolatrystą: czcił JHWH
jako swego narodowego Boga, nie zaprzeczając radykalnie istnieniu Kemosza Moabitów, Milkoma Ammonitów czy Aszura
Asyryjczyków. Wręcz uznawał ich istnienie i konkurencyjność. W Psalmach czytamy: „Bo wszyscy bogowie pogan są bożkami, a Pan uczynił niebiosa” (Ps 95, 5).
Septuaginta – zgodnie z kontekstem kulturowym – rozumie słowo „bożki” nie tyle
jako coś, co nie istnieje, ale jako pomniejsze, nieznaczące bóstwa, δαιμόνια (od daimonion – bóstwo, boskość, bóg niższego
rzędu, demon). Ten i podobne teksty nie
mówią, jak się zdaje, o nieistnieniu innych
bogów, ale o ich znikomym, a wręcz żadnym znaczeniu dla Izraela oraz podrzędności wobec jedynego Boga.

Czy Bóg miał żonę?
Ci, którzy byli ostatnimi redaktorami tekstów biblijnych, mieli wyraźnie monoteistyczną i etyczną perspektywę. I starali
się ją wkomponować w teksty. W większości im się to udało, czasem jednak
w swej redakcji przekazali źródła i cytaty, które z pewnością były pisane z innej, monolatrycznej perspektywy teologicznej. Liczne odkrycia archeologiczne
w  Ziemi Świętej – m.in. setki statuetek
bóstw znajdowane w domach prywatnych i pałacach niemal każdego okresu
biblijnego – potwierdzają, że w Izraelu epoki przed wygnaniem babilońskim kult Baala, Aszery, Szemesza (boga
słońca), ofiary z niemowląt czy inne praktyki religijne piętnowane przez proroków
reprezentowały normalny kult izraelski,
podczas gdy bezwzględny monoteizm był
stosunkowo późnym, lecz kluczowym
unowocześnieniem.
Po piąte, Bóg Biblii prawdopodobnie
miał małżonkę. Świadczą o tym choćby
świeże odkrycia archeologiczne z Kuntillet Ajrud, gdzie odnaleziono inskrypcję „Berachti etchem l’JHWH Szomron”,
czyli: „Błogosławię was przez JHWH z Samarii i jego Aszerę”. Formuła powtarza
2 2 -2 9 G R U D N I A 2 0 19

Pod inskrypcją „JHWH
z Samarii i jego Aszera”
znajduje się para postaci.

JHWH jest większy
i ma penisa, Aszera
jest mniejsza
i ma wyraźnie
zaznaczone piersi.

się w tekstach czterokrotnie. Co ciekawe,
pod jedną z inskrypcji znajduje się rycina
obrazująca błogosławieństwo. Co na niej
widzimy? Parę postaci ludzkich kształtów, które są jednoznacznie oznaczone
płciowo: JHWH jest większy i ma penisa,
Aszera jest mniejsza i ma wyraźnie zaznaczone piersi (również z czymś, co przypomina penisa lub ogon). JHWH ma głowę
w kształcie głowy byka – tak jak Baal.
Oczywiście te wyobrażenia nie pojawiły
się w samej Biblii, albo z niej zniknęły na
etapie redakcji jerozolimskiej, wskazują
jednak na zaskakujące – choć nie dla specjalistów – zbieżności pierwotnej tradycji
religijnej Izraela z tradycją otaczającego
środowiska, Kanaanu.
Podobną inskrypcję – „JHWH z Samarii i jego Aszera” – odnaleziono również w Khirbet El-Qom (750-700 przed
Chrystusem). Obie dzieli być może zaledwie kilka dekad, powstały zaś w Izraelu
w czasach dawno po Abrahamie, Mojżeszu, Dawidzie czy Salomonie. Potwierdzeniem przekonania o małżeństwie JHWH
z Aszerą jest izraelska świątynia w Aradzie – mieście na południe od Jerozolimy,
które od IX do VI w. przed Chrystusem
znajdowało się pod rządami króla Judy.
Tu odnaleziono jedyną jak dotąd zachowaną świątynię judejską (świątyni jerozolimskiej, jak wiadomo, nie ma, a na jej terenie nigdy nie udało się prowadzić prawdziwych wykopalisk).
Świątynia, bliźniacza z tą z Jerozolimy, ma dziedziniec, ołtarz, pomieszczenie święte i najświętsze. Wskazuje,
że biblijna idea centralizacji kultu w Jerozolimie była bardziej życzeniem niż
faktem; ważniejsze jednak, że w miejscu
najświętszym odnaleziono dwa stojące
kamienie – większy i mniejszy – a przed

nimi dwa ołtarze kadzielne – również
większy i mniejszy. Takie stojące kamienie w miejscu najświętszym znajdowano
w innych sanktuariach Kanaanu. Symbolizowały bóstwo czczone w tym miejscu.
Skąd więc w żydowskiej świątyni w Aradzie dwie stele? Wyraźnie w tym sanktuarium czciło się parę bóstw. Zdaniem
konserwatywnego archeologa Williama
Devera są to stele JHWH i Aszery, czego
dowodzi on w swej książce „Did God
Have a Wife?”.
To, że Izraelici czcili boginię-kobietę,
wiadomo także z wykopalisk osad i domostw judejskich, gdzie wielokrotnie
odnajdywano figurki kobiece z mocno
eksponowanymi piersiami, które badacze identyfikują z boginią (Aszerą lub
Asztarte). Niektóre z wizerunków żeńskich bogiń były tak popularne, że liczy
się je już w tysiące. Dane biblijne i archeologiczne z jednej strony rywalizują ze
sobą – Biblia bardziej pokazuje, jak miałoby być, archeologia – jak w istocie było.
Z drugiej strony dopełniają obrazu kultu
JHWH jako Boga o bardzo ludzkim obliczu.

Ewolucja JHWH
Te wybrane i niekoniecznie reprezentatywne biblijne portrety Boga mają pokazać, że JHWH jest bliski człowiekowi
i w sumie podobny do niego – tak jak
człowiek jest podobny do Boga (Rdz 1, 26).
Może potrafimy wyobrażać sobie Boga na
ludzki sposób właśnie dlatego, że sami jesteśmy do Niego podobni – a On do nas.
Bóg Biblii jest znacznie bardziej ludzki
niż boski – w ujęciu boskości w filozofii
Boga – i przypomina miejscami bohatera
spektaklu Anat Gov, borykającego się
z całkiem ludzkimi trudnościami. Można
to złożyć na karb kultury starożytnej czy
konieczności antropomorfizowania;
można też upatrywać w tym istotnych
elementów prawdy o Bogu.
Ten starożytny portret przejdzie z czasem wyraźną ewolucję, która zmieni się
w rewolucję wraz z wprowadzeniem zakazu wyobrażania sobie JHWH pod jakąkolwiek postacią. Odtąd Bóg Biblii przestanie przypominać inne wyobrażenia
bliskowschodnie i przekroczy granice
ludzkiego poznania. Taki nowy obraz
bezobrazowego Boga będzie zaskoczeniem dla Greków i Rzymian i stanie się
inspiracją dla filozofów oraz teologów
wszystkich czasów.
© MARCIN MAJEWSKI
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ZA, A NAWET PRZECIW
TEKST ŁUKASZ LAMŻA
INFOGRAFIKA LECH MAZURCZYK

Szukanie „dowodów na istnienie
Boga” to stara zabawa teologów.
Szybko okazało się jednak, że dowodu
w ścisłym sensie przeprowadzić nie
sposób, zaś co bystrzejsi teologowie, jak
Tomasz z Akwinu, zdali sobie również
sprawę, że jego istnienie byłoby
wręcz niepożądane. Cóż to bowiem
za nieskończony, nadnaturalny,
wykraczający poza świat stworzony

Bóg, którego można objąć skończonym
ludzkim rozumem z równą łatwością,
co podstawy arytmetyki? Co więcej,
pewność właściwa dowodowi
matematycznemu kłóci się niejako
z czymś takim jak wiara. W świecie,
w którym istniałby dowód na istnienie
Boga, nie byłoby ostatecznie miejsca dla
ludzi „wierzących”.
To, co określa się czasem jako „dowody
na istnienie Boga”, są to więc w gruncie
rzeczy raczej argumenty. Nawet
bowiem najgłębsza wiara, jak mówi

argument

odpowiedź

porzekadło Anzelma z Canterbury,
szuka zrozumienia. Człowiek taki
już jest, że uwielbia myśleć, drążyć,
rozumkować. W toku stuleci
szukania racjonalnych powodów,
by wierzyć, powstały dziesiątki tego
typu argumentów. W niedługim
czasie do zabawy dołączyli zaś
niewierzący, czego efektem jest
interesujący, pobudzający do myślenia
wielogłos.
Oto wybrane urywki z tego dialogu. ©π

ARGUMENT Z PROJEKTU

ARGUMENT Z KIEPSKIEGO PROJEKTU

ISTNIEJĄ NA ŚWIECIE rzeczy tak

SKORO CIAŁO LUDZKIE zostało zaprojektowane przez

piękne, skomplikowane albo dobre,
że nie mogły powstać na drodze
„bezmyślnych” procesów przyrodniczych. Ich powstanie musiało
wiązać się z ingerencją jakiejś
istoty inteligentnej. Przykład: gdy
znajdziemy na plaży zegarek,
oczywiście przypuszczamy, że jest to twór
człowieka. Nie sposób sobie
wyobrazić, aby mógł powstać
naturalnie, prawda? Otóż całe nasze ciało
jest właśnie tego typu zegarkiem.

Boga, to jak wytłumaczyć jego rozmaite wady
projektowe? Weźmy pod uwagę fakt, że z gardła
prowadzi droga zarówno do płuc, jak i do żołądka.
Po co łączyć układ pokarmowy z oddechowym?
Uniemożliwia to jednoczesne oddychanie i jedzenie,
co może doprowadzić do zakrztuszenia, nawet
śmiertelnego. Wyjaśnienie naturalne jest jasne:
płuca wyewoluowały po prostu z uchyłka rybiego
układu pokarmowego.
Ale czy inteligentny
projektant nie mógłby
po prostu rozdzielić
tych dwóch układów?

DRUGA DROGA TOMASZA

ZASADA HUME’A-EDWARDSA

KAŻDE ZJAWISKO PRZYRODNICZE musi mieć swoją przyczynę.
Oznacza to, że w poszukiwaniu wyjaśnień będziemy cofać się
w nieskończoność – jakakolwiek byłaby odpowiedź na kolejne
„Dlaczego?”, zawsze można ponownie zadać to samo pytanie.
Ów nieskończony regres nie jest jednak racjonalny –
bezkresny ciąg przyczyn i skutków sam w sobie nie
ma żadnej racji. Jedynym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest przyjęcie, że łańcuch
w pewnym miejscu się urywa: istnieje coś, co
spowodowało wszystko inne, samo jednak nie
domaga się przyczyny. Takie coś nie może być
zjawiskiem przyrodniczym, ponieważ te
muszą mieć swoją przyczynę.
Nie, to coś zupełnie innego:
Pierwsza Przyczyna, którą
powszechnie nazywamy
Bogiem.

ZAKOŃCZENIE ŁAŃCUCHA WYJAŚNIEŃ

Pierwszą Przyczyną jest nie tylko
nieeleganckie, ale i niekonieczne.
A właściwie skąd to uprzedzenie do
nieskończonego regresu? Spójrzmy na to
w ten sposób: przypuśćmy, że
łańcuch przyczyn i skutków
rzeczywiście ciągnie się
w nieskończoność – każdy fakt rzeczywiście
domaga się kolejnej przyczyny i ta przyczyna istnieje, i jest nam znana. Ponumerujmy
owe kolejne fakty kolejnymi liczbami
całkowitymi: ..., -2, -1, 0, 1, 2...
Czy będziemy w stanie wskazać cokolwiek, co
nie ma swojej przyczyny? Nie! Inaczej mówiąc,
wszystko jest ostatecznie wyjaśnione – i to bez
Pierwszej Przyczyny.
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GRA PASCALA

ODPOWIEDŹ WOLTERA

BÓG JEST CZY BOGA NIE MA? Obstawiaj.

GRA PASCALA JEST NIEMORALNA I DZIECINNA. Nie można

Rozum nic nam nie podpowie. Pytanie to
wykracza poza zakres racjonalnego
myślenia i najrozumniej byłoby odmówić
wzięcia udziału w tej grze. Grać jednak
musimy. Moneta pofrunęła już w górę
i jej dwie strony migoczą nam przed
oczami. Bóg jest czy Boga nie ma?
Spójrzmy na to w ten sposób: jeśli Bóg
jest, nasza wiara zostanie
wynagrodzona, i to nieskończenie,
a niewiara
ukarana. Jeśli
jednak Boga nie ma,
nasza wiara
i niewiara nie mają
żadnych wiecznych
konsekwencji. Zakładaj
się tedy, że „jest”, bez
wahania. Jeśli
wygrasz, zyskujesz
wszystko. Jeśli
przegrasz, nie
tracisz nic.

decydować o największych zagadnieniach filozoficznych i podejmować najważniejszych decyzji
życiowych, opierając się na rachunku zysku
i strat. Jeśli już chcesz sobie wybrać życie
w zaświatach, rób to
z głębokiej wiary, choćby
i mylnej, a nie zimnej
kalkulacji! Zresztą
wiara ufundowana
na myśleniu
hazardzisty
nigdy nie
będzie głęboka.
W najlepszym razie
można liczyć na wiarę
ostrożną, a być
może nawet
powierzchowną
i udawaną.
Wątpliwe, czy Bóg
nagrodzi nas
nieskończenie za
tak letni stan
ducha.

TRYLEMAT LEWISA

CZWARTA DROGA

SĄ TACY, KTÓRZY SĄ SKŁONNI

JEST EWENTUALNOŚĆ CZWARTA, której Lewis nie przewidział. W powszechnie znanej, „mnemotechnicznej”
wersji trylemat Lewisa skraca się do trzech słów na „L”:
Lunatic (szaleniec), Liar (kłamca) or Lord (Pan).
A czemu nie „Legend”? Choć większość badaczy
zgadza się dziś, że istniała
kiedyś postać historyczna zwana
Jezusem, szczegóły
jego życia
i wypowiedzi są już
znacznie mniej
pewne.
Czy naprawdę
możemy
odpowiedzieć
na pytanie,
czy Jezus
mógł być kłamcą
albo szaleńcem,
sądząc po jego wypowiedziach,
które są w najlepszym
razie sparafrazowane,
a w najgorszym
po prostu zmyślone?

przyznać, że Jezus był
wielkim nauczycielem
i autorytetem duchowym,
ale zaprzeczają, że był
Bogiem. To absurd! Ktoś, kto
mówiłby, jak Jezus, że jest
Bogiem, ale nim nie był,
wcale by nie był wielkim
nauczycielem. Są więc trzy
możliwości. Pierwsza: Jezus był
szaleńcem. Szaleńcem tak szalonym
jak ci ludzie, którzy twierdzą, że są
Napoleonem albo jajkiem ugotowanym na twardo. Druga: był kłamcą,
tak wytrawnym, podstępnym
i złośliwym, jak sam Szatan.
Trzecia: mówił prawdę. Był Bogiem, który
zstąpił na ziemię. Innych możliwości nie ma,
a już z całą pewnością nie jest nią ów aż nazbyt
często powtarzany nonsens, że był po prostu
„wielkim nauczycielem”. Choć więc z początku opcja
trzecia może się wydawać najtrudniejsza do zaakceptowania, jest w istocie dużo bardziej sensowna
niż dwie pierwsze.
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Metafizyczny
remis
ARTUR SPORNIAK

Doprowadźmy spór między wierzącym
w Boga a niewierzącym, przy dzisiejszym
stanie wiedzy, do ostatecznych konkluzji.

W

1996 r. telewizja BBC wyemitowała film
„Bóg pod mikroskopem”. Jego głównym
bohaterem jest Richard Dawkins, wybitny
biolog, pisarz, jeden z twórców tzw. nowego ateizmu – nurtu, który odwołując się do nauki próbuje podważać wartość religii. Film składa się z dwóch części. W pierwszej Dawkins kwestionuje poznawczą rolę religii, przeciwstawiając jej wartość badań naukowych. Przekaz jest uatrakcyjniony krótką rozmową Dawkinsa z Jamesem Watsonem, współodkrywcą struktury DNA, za które
to osiągnięcie otrzymał Nagrodę Nobla. Druga część filmu,
będąca dyskusją nad poglądami Dawkinsa, nagrana została
w bibliotece klasztoru w czeskim Brnie, w którym mieszkał i pracował twórca genetyki Gregor Mendel. W dyskusji oprócz głównego bohatera bierze udział kilka osób: filozofka Mary Warnock, teolog Wentzel van Huyssteen, historyk z London School of Economics David Starkey oraz
polski uczony, kosmolog i teolog ks. Michał Heller.

W klasztorze Mendla
Dobór dyskutantów, który w intencji twórców miał zapewne
uatrakcyjnić dyskusję i ukazać problem wiary w Boga z różnych perspektyw, sprawił, że w dużej mierze okazała się ona
monologami specjalistów. Jedynie Heller podjął wyzwanie
Dawkinsa na jego zasadach – obaj przecież zawodowo parają
się naukami przyrodniczymi.
Główny zarzut Dawkinsa streszczał się do uwagi: na pytanie, jak powstał świat i jak funkcjonuje, odpowiedzieć może
tylko nauka, religia tymczasem zawłaszcza odpowiedzi. O ile
nauka potrafi uzasadnić swoje odpowiedzi, religia odwołuje
się do autorytetu i objawienia, a takie arbitralne kryteria prawdziwości często w konsekwencji prowadzą do wojen plemiennych. Stąd wniosek, że religia jest czymś złym.
Heller przyjął strategię ukazania granic nauk przyrodniczych. Nauka zakłada racjonalność – poznawalność świata
metodami wypracowanymi przez ludzki rozum – i to założenie jest wyborem etycznym, za którym przecież nie stoją
racje „naukowe”. Ostatecznym gwarantem racjonalności
dla Hellera jest właśnie Bóg. Polski kosmolog powołał się
tu na stwierdzenie Dostojewskiego: jeśli Boga nie ma, to
wszystko wolno. „Poza tym wyborem, jeśli się z tobą nie
zgadzam, możesz mnie zabić” – mówił Heller, a wybierając racjonalność, wybieramy wiarę w to, że racjonalność
jest lepsza od irracjonalności. „W naukowy sposób nie po-

trafimy tego uzasadnić – przekonywał – gdyż nauka nie
dysponuje metapoziomem opisu, aby powiedzieć, dlaczego
wybieramy racjonalność, a nie irracjonalność, i dlaczego
w imię racjonalności nie będziemy mordowali tych, którzy
się z nami nie zgadzają, tylko będziemy z nimi dyskutować
i starać się ich przekonać”. Pytał też Dawkinsa, czy wierzy
w racjonalność i jak wytłumaczy swoje pragnienie bycia
naukowcem.
Dawkins przyznał, że nauka nie neguje etyki, przeciwnie –
potrzebuje jej. Ale jego zdaniem nie potrzebuje religii. Sprzeciwił się także dostrzeganiu źródła religii w zachwycie nad światem. „Jak długo mówiąc o religii, będziemy mówili o odczuciu
zachwytu i zdziwienia nad światem, to jestem religijny – przyznał Dawkins. – Ale nie jestem religijny w takim sensie, jak wy
jesteście religijni, wyznając konkretną religię, która dla mnie
nie jest zachwytem nad światem, tylko zrytualizowanym zachowaniem ewolucyjnym”. Skrytykował także język religijny
– jako zbyt metaforyczny.
W odpowiedzi Heller zauważył, że metafora nie jest czymś
irracjonalnym i nie jest domeną tylko religii. Także nauki
posługują się metaforami, np. w mechanice kwantowej,
by przełożyć język matematyki na język odnoszący się do
świata.
Puenta rozmowy została postawiona jednak poza kamerami. Po nagraniu jeden z uczestników spotkania zapytał, jaka
właściwie jest między Dawkinsem a Hellerem różnica. Heller,
zwracając się do Dawkinsa, odpowiedział: „Ty racjonalność piszesz przez małe »r«, ja piszę przez duże »R«”.

GUENTHER SCHWERMER / BEW
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Mural na Bulwarze Saint Laurent, Montreal, Kanada

Ziemia niczyja
Heller i Dawkins wiedli spór światopoglądowy – nie była to
stricte naukowa dyskusja. Nie zderzali ze sobą tez teologicznych
z tezami naukowymi. Nie mogliby tego robić, gdyż dziedzina
nauk przyrodniczych i dziedzina teologii nie mają obszarów
wspólnych. Nie ma między nimi wynikania, może natomiast
być współbrzmienie – jak postulował swego czasu filozof nauki
Ernan McMullin. Choć zajmują się tymi samymi przedmiotami – światem i człowiekiem – badają je pod innym kątem, stosują inne schematy pojęciowe i odwołują się do różnych metod.
Nie oznacza to, że ich izolacja jest całkowita, choć „oddziaływanie” jednej na drugą nie jest symetryczne. Nauki przyrodnicze są metodologicznie samowystarczalne i nie potrzebują
znikąd wsparcia (założenie naturalizmu metodologicznego).
Stąd jakiekolwiek próby uzupełniania nauki tezami teologicznymi, jak to proponują np. zwolennicy Inteligentnego
Projektu, naruszają koherencję nauki, a religię narażają na
kompromitację. W odniesieniu do tego, co naturalne, odpowiedzi nauk przyrodniczych są metodologicznie mocniejsze
niż odpowiedzi teologii.
W nieco innej sytuacji jest teologia. Jako racjonalna interpretacja Objawienia zakłada ona obraz świata, czyli jakoś koherentny zbiór naturalnych tez, które powinny liczyć się z dobrze uzasadnionymi tezami nauk przyrodniczych. Mówiąc
precyzyjniej: tezy teologiczne wynikają z koniunkcji tez religijnych i tez o naturalnym charakterze. Te drugie teolog powinien tak dobierać, by unikać ewidentnych sprzeczności
z naukami przyrodniczymi (ale też nie uzależniać Objawie2 2 -2 9 G R U D N I A 2 0 19
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nia od nich), jeśli nie chce narażać religii na oskarżenie o naiwność czy przesądy. Zatem pośredni wpływ nauk przyrodniczych na teologię jest istotny. Dlatego Heller w filmie BBC
m.in. zauważa: „Teologii potrzebna jest nauka, która nieraz
będzie kwestionowała pewniki dotyczące świata. Zadaniem
teologów będzie wtedy korekta swoich wyobrażeń i metafor”.
Choć teologia nie może oddziaływać bezpośrednio na naukę, może mieć wpływ na światopoglądowe tezy formowane
pod wpływem nauk przyrodniczych. Wspomniany nieżyjący
już McMullin wskazywał, że zarówno teologia, jak i nauka
(np. kosmologia) powinny zgodnie formować nasz „pogląd na
świat”. Ów pogląd na świat jest jakby przestrzenią buforową
między nauką a Objawieniem, w której może dochodzić do
istotnych uzgodnień i harmonii.
Te uzgodnienia działają w obie strony. Wspomniałem, że
tak powinniśmy interpretować Objawienie, by nie narażać
je na konflikt z nauką, ale też naukę w naszym poglądzie na
świat możemy tak interpretować, by metafizyczne tezy wynikające z tej interpretacji nie kolidowały z naszą wiarą. Mamy
zatem prawo odrzucać np. naturalizm ontologiczny (głoszący,
że granice metody naukowej wyznaczają granice świata), gdyż
metodologia metafizyki nie wydaje się mocniejsza od metodologii teologii.
Racjonalna dyskusja ateisty z wierzącym jest zatem możliwa na gruncie metafizyki – „ziemi niczyjej”. Czy taka dyskusja może być jednak konkluzywna? Spróbujmy kontynuować
rozmowę z biblioteki Mendla i doprowadzić ją do najbardziej
ogólnych (ostatecznych?) wniosków.

Świat otwarty i zamknięty
Najłatwiej jest to osiągnąć stawiając najbardziej ogólne pytania. Na przykład słynne pytanie Leibniza: dlaczego jest raczej coś niż nic? Nic przecież jest prostsze i łatwiejsze niż coś
– można dopowiedzieć. Dlaczego więc cokolwiek istnieje?
Odpowiedź można próbować formułować z dwóch perspektyw: naturalistycznej, czyli ograniczającej się do tego świata,
oraz innej, przekraczającej ontologiczny naturalizm. Spójrzmy
najpierw z pierwszej perspektywy.
Nauka pokazuje, że świat sam się organizuje, można więc
mówić o samopowstawaniu świata. Tak to przynajmniej wygląda w przypadku poszczególnych przedmiotów naturalnych: wiemy dziś, że nie tylko chmury powstają same, bez żadnej planowej ingerencji, ale również planety, gwiazdy czy galaktyki. Kusi oczywiście, by rozumowanie to rozciągnąć na
cały Kosmos, jednak przekonujący opis samoistnego wyłonienia się Wszechświata nie jest łatwo sformułować. Przez
pewien czas niektórzy fizycy i filozofowie bawili się obiecującą ideą, że po zsumowaniu wszystkich form energii we
Wszechświecie uzyska się zero. Byłoby to oczywiście bardzo
interesujące, ponieważ w pewnym sensie złagodzony zostałby
problem powstania „czegoś” z „niczego”. Gdyby sumaryczna
energia Wszechświata wynosiła zero – a nie jest to tak absurdalne, jak się wydaje, ponieważ pewne człony w całkowitym
„budżecie” energii zlicza się ze znakiem ujemnym – każde
lokalne „coś” dałoby się zsumować z innym „czymś”, a więc
ostatecznie wyszłoby „nic”. Szczegółowe obliczenia, oparte
na gigantycznych zbiorach danych astronomicznych, pokazują jednak, że w przypadku naszego Wszechświata składowe
„dodatnie” o wiele rzędów wielkości przewyższają „ujemne”. ģ

Fizycy James Hartle i Stephen Hawking
Rozmowa ta najwyraźniej prowadzi
podjęli z kolei próbę wyrażenia w języku
do remisu. Wychodzi z dwóch upraw
nionych metafizycznych perspektyw:
fizyki stanu „tak pustego”, jak to tylko
możliwe, zadając następnie pytanie, jak
perspektywy odwołującej się do wiecz
prawdopodobne byłoby spontaniczne wy
nie istniejących praw przyrody, które po
łonienie się naszego Wszechświata z owej
wodują powstawanie świata z „niczego”,
„prawie nicości”. Uzyskali wynik nieze
oraz perspektywy zakładającej pełnię rze
rowy, co niektórzy komentatorzy uznali
czywistości, która udziela racjonalności
za obiecującą wskazówkę, że jesteśmy
przygodnemu światu.
o krok bliżej naukowej teorii samoistnego
Oba podejścia mają swoje słabe punkty:
powstawania Wszechświata.
pierwsze ma kłopot z uzasadnieniem
Z szerszej perspektywy sprawa wy
RICHARD DAWKINS:
sensu świata, drugie wprowadza jako za
gląda inaczej. Świat nie tylko istnieje i jest
łożenie byt osobliwy – metafizyczny ab
Religia jest dla mnie
„czymś”, ale ponadto rządzi się racjonal
solut jako źródło sensu.
nymi prawami, dającymi się sensownie
Skoro jednak racjonalna wydaje się za
nie zachwytem
badać. Człowiek wierzący powie: powstał
równo metafizyczna wiara, jak też meta
nad światem, tylko
jako stwórcze działanie Absolutnej Pełni
fizyczna niewiara, dlaczego dla niektórych
i do niej zmierza. Dlatego jest racjonalny
z nas oczywistością jest wierzyć, a dla in
zrytualizowanym
i pełen sensu. Jest otwarty na to, co nadaje
nych nie wierzyć?
zachowaniem
mu sens.
Zagadka Lema
Zwolennicy ontologicznego naturali
ewolucyjnym.
zmu z kolei odpowiedzą: absolutna pełnia
Pewne światło na ten problem rzuca od
czy – jak chcecie – Bóg jest czymś o wiele
powiedź Stanisława Lema na pytanie, dla
bardziej nieoczywistym i domagającym
czego nie wierzy, opublikowana w książce
się wyjaśnienia niż owe „coś”, które Bóg
„Co nas łączy? Dialog z niewierzącymi”
ma wyjaśniać. Zatem, odwołując się do
(2002). Lem długo się wzbraniał przed od
Boga, popełniacie błąd logiczny tłumacze
powiedzią, ale, naciskany przez redaktora
nia nieznanego przez nieznane (ignotum
książki Stanisława Obirka (dokumentacja
per ignotum).
owych nacisków skrupulatnie została za
Tu nie chodzi o proste wnioskowa
łączona), odpowiedział w dwóch zdaniach:
nie logiczne – mogą się bronić zwolen
„W pewnym, jak sądzę: głębokim znacze
nicy świata otwartego na transcenden
niu, człowiek cały wierzy sobą, albo nie wie
cję. Chodzi o pytanie: skąd się bierze
rzy. Ja nie wierzę”.
sens? Czy badając sens – np. racjonalność
Ta całościowość postawy może suge
świata – również możemy mówić o jego
rować, że problem wiary i niewiary roz
samopowstawaniu czy samoorganizacji?
strzyga się wcześniej niż w świadomy i ra
Prawa przyrody samoistnie pączkują z ni
cjonalny sposób. Być może decyduje o tym
cości? Nawet jeśliby tak było, działoby się
MICHAŁ HELLER:
mieszanka złożona z genetycznych predys
to znów wedle jakichś praw – tyle że wyż
pozycji, wychowania i życiowych doświad
Różnimy się tylko
szego rzędu. Jeżeli raz rozpoznaliśmy ra
czeń, choć zapewne po takim rozstrzygnię
cjonalność, to nie możemy jej zignoro
ciu nic nie jest jeszcze ostatecznie przesą
pisownią. Ja zapisuję
wać. Okazuje ona swoją „wyższość” wo
dzone. Spróbujmy jednak bliżej sprecyzo
racjonalność przez
bec tego, co empiryczne. Prawa zastajemy
wać obszar poszukiwań owego genetycz
i zawsze są one „mądrzejsze” od badanego
nego czynnika. Na jaką psychologiczną róż
duże „R”.
świata. I są przede wszystkim „mądrzej
nicę można wskazać w postawach ateisty
sze” od nas – badaczy.
i wierzącego?
Narzuca się sugestia absolutnej pełni
Wydaje się, że jest nią potrzeba kontroli.
stojącej za rozpoznawanymi prawami, która nie domaga się
Ateista wyznacza granicę światu w tym miejscu, które jakoś
już wyjaśnienia. Bowiem z perspektywy metafizycznej dwa
daje się jeszcze kontrolować. Wierzący nie tylko nie boi się
stany rzeczywistości nie domagają się uzasadnienia: całkowita
iść dalej, ale wręcz chce być prowadzony przez coś lub przez
nicość i absolutna pełnia. Nasz świat (a w nim miejsce naszej
Kogoś, nad kim nie mamy kontroli. Odwołując się do meta
rozumności) ze względu na swoją przygodność i przypadko
fory z życia wziętej: ateista woli być zawsze kierowcą, wierzący
wość jest jakby w pół drogi między nicością a pełnią. Przez to
może być także pasażerem, który podziwia widoki, a ponadto
jest nieoczywisty i domagający się ostatecznego wyjaśnienia.
wie, że tych najważniejszych podróży nie jest w stanie sam
Więc dobrze, zawsze pozostaje „coś” niewyjaśnionego. Ale
zrealizować.
lepszy wróbel w garści niż kanarek na dachu – odpowie zwo
To byłaby próba naturalistycznej odpowiedzi, skąd się bie
lennik świata zamkniętego. – Wolę zaczynać od zdziwienia
rze wiara i niewiara. Jest jeszcze teologiczna odpowiedź: wiara
zastanymi prawami przyrody niż od niezrozumiałej dla mnie
jest łaską (czyli darem). I ostatecznie nie nasza to sprawa, by
idei Boga.
Boga z niej dokładnie rozliczać. 
©π ARTUR SPORNIAK
J A C E K TA R A N
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Kaplica Sykstyńska w Watykanie, freski Michała Anioła

Świat jest mową Boga
CHARLES TAYLOR, FILOZOF:

Nazywanie otwiera nas na rozumienie rzeczy,
które byłyby dla nas niedostępne, gdybyśmy nie mieli
słów. Ale to, co robi Adam w raju, i co my robimy
w Adamie, stanowi także pewną analogię do tego,
co czyni Bóg stwarzając.
MIŁOSZ PUCZYDŁOWSKI, MARTA
SONIEWICKA : W wielu książkach

posługiwał się Pan wyrażeniem
„pełnia życia”. Czym ona jest
w wieku 87 lat?
CHARLES TAYLOR: Pełnią życia jest dawanie. Kochanie. Wszystko inne wydaje
się mniej istotne lub płytkie w konfrontacji z ludźmi, którzy naprawdę coś dają.
2 2 -2 9 G R U D N I A 2 0 19

W szerszym znaczeniu może to być oferowanie dobrych pomysłów, zapewnianie
dobrego przywództwa, idei lub dobrych
instytucji.
Dawanie jest czymś, co nas
definiuje?

Mamy oczywiście różne wymiary naszej podmiotowości: skąd pochodzisz,

jacy ludzie są istotni w twoim życiu, itd.
Pełnię życia jednak stanowi to, co dawałeś i dajesz innym. Jej część odnajdujemy
w relacjach miłości czy rodzicielstwa, ale
dawać można także coś w szerszym sensie, społeczeństwu.
Często słyszymy, że aby stać się
szczęśliwym, musimy najpierw

ģ
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stać się sobą. Co to właściwie
znaczy? Stawanie się sobą to odkrywanie własnej tożsamości – czy
raczej stwarzanie siebie samego?

Robimy po trosze obie te rzeczy. Tworzenie i odkrywanie są ze sobą splecione.
Zawsze rozpoczynamy od pewnego rodzaju intuicji. Przyjrzyjmy się np. poecie
lub pisarzowi. Próbują oni odnaleźć swoje
prawdziwe powołanie w pisaniu. Ale nie
mogą przecież powiedzieć zbyt wiele
o swoim powołaniu, zanim nie powstaną
ich utwory. W tym procesie zawarty jest
element eksploracji ukrytych wymiarów.
Już po napisaniu autor może powiedzieć:
„Cóż, przecież ja tak naprawdę wcale tego
nie powiedziałem!” lub: „Te utwory mają
w sobie coś innego, rzeczywiście powiedziałem to!”. Możemy lepiej zrozumieć,
co robimy, dopiero na końcu. I to jest odkrywanie. Drogą do odkrycia jest jednak
tworzenie.
W jaki sposób odkrył Pan i stworzył
własną tożsamość?

Miałem w życiu wiele takich momentów, w których czułem, że wszystko się
odwraca i jestem na drodze do czegoś
głębszego. Jeden z nich to teologia Soboru
Watykańskiego II, uprawiana głównie
przez jezuitów i dominikanów, takich jak
Henri de Lubac, Yves Congar i inni. Francuscy duchowni w moim rodzinnym
Montrealu mieli z nimi bliskie kontakty.
Zetknąłem się więc z tymi ideami, jeszcze zanim zmarł Pius XII [w 1958 r. – red].
Właściwie byłem już w tym czasie gotowy opuścić Kościół katolicki, ale one
mnie zawróciły.
Kolejny zwrotny punkt to lektura Dostojewskiego – pisarza bardzo dla mnie
ważnego. A później, gdy w filozofii musiałem się zmierzyć z nurtami pozytywistycznymi i redukcjonistycznymi,
ktoś zwrócił moją uwagę na Merleau-Ponty’ego. To z kolei wciągnęło mnie
w cały nurt: Heideggera, Ricoeura i innych. Te lektury sprawiły, że na trwałe
zająłem polityczne stanowisko lewicowej
socjaldemokracji. W tamtych pismach
znalazłem uzasadnienie, dlaczego powinienem popierać solidarność społeczną.
W tym sensie odnalazłem w nich wymiar
polityczny i teologiczny.
Jaki wymiar moralny ma używanie
języka?

Twórcze użycie języka jest kluczowe
dla aktu dawania. To ogólne stwierdze-

Musimy zrozumieć, czym
jest inne rozumienie
rzeczywistości niż nasze
własne – bez tego nie

zrobimy niczego
dobrego.

nie wcielamy w życie na wiele sposobów.
Może ono oznaczać, że przy pomocy języka próbujemy przekazać jakąś wiadomość dotyczącą ludzkiego życia. Język
okazuje się jednak odpowiednim narzędziem do dawania także na wiele innych sposobów. Chodzi mi o językową
zdolność zrozumienia tego, że ludzie bardzo się od siebie różnią. Ten sposób posługiwania się językiem nazywam właśnie podejściem etnograficznym. Jest on
pewnego rodzaju talentem, oczywiście
nie w dosłownym tego słowa znaczeniu.
Chodzi o odnajdywanie drogi, odnajdywanie języka, który daje dostęp do języka
innych ludzi. W ten sposób zbliżamy
się jakoś do tego, w jaki sposób oni rozumieją swój język. Dzięki językowi zdobywamy dostęp do wszelkich sposobów dawania, które są niezbędne, aby ustanowić
relację z innymi.
Język nie tylko może jednak uszlachetniać nas moralnie, może także
posłużyć nam do krzywdzenia
innych. Jak oraz dlaczego mamy
dokonać właściwego wyboru
w sprawie sposobu używania języka?

Przede wszystkim musimy zrozumieć, czym jest inne rozumienie rzeczywistości niż nasze własne – bez tego nie
zrobimy niczego dobrego. Wyobraźmy
sobie, że zakładam jakąś instytucję publiczną: szpital lub klinikę. Jej celem jest
zapewnianie korzyści wielu ludziom.
Ma się to dokonać poprzez świadczenie
im rozmaitych usług. Przykład wielu
państw dobrobytu pokazuje jednak, że
często nie czynimy tym ludziom ani
przysługi, ani szkody, ponieważ rządzący
wcale nie troszczą się o to, czym taka
usługa miałaby właściwie być. Dzieje
się tak, gdy posiadamy własne rozumienie tego, jak leczyć ludzi, i nie włączamy
ich w cały ten proces. Dopiero włączenie ludzi nadaje całemu przedsięwzięciu
sens; nie zaś traktowanie ich w biurokratyczny sposób i przekazywanie im pieniędzy lub usług.
To jest właśnie jedna z dziedzin życia, gdzie niezbędne okazuje się coś, co
nazywam podejściem etnograficznym.
Przede wszystkim muszę najpierw spostrzec, że ci ludzie wcale nie są zadowoleni z usług, które im świadczę. Można
wówczas podążyć dwiema drogami.
Albo z nimi jest coś nie tak, albo to ja
nie zrozumiałem, co oznacza dla nich
dobre życie. Spróbujmy więc ich o to zapytać. Jest to jeden z wymiarów języka,
którego, jak sądzę, w dzisiejszym świecie bardzo brakuje.
A zatem życie moralne oznacza dawanie pierwszeństwa innym. I tutaj pojawia się problem, z którym wszyscy się
dziś mierzymy. Problem populizmu.
Wielu polityków kieruje się nienawiścią, brakiem zrozumienia innych. Natomiast ludzie po mojej stronie, jak sądzę,
nie potrafią właściwie im odpowiedzieć.
Nie należy ich potępiać, ale próbować
ich zrozumieć; co ich martwi, co ich irytuje. Zarówno z politycznego, jak i po prostu z ludzkiego punktu widzenia podejście etnograficzne jest bardzo rozsądne.
Dzięki niemu możemy mieć nadzieję,
że osiągniemy taką postać zrozumienia,
która pozwoli nam żyć jeszcze długo razem. To coś dużo lepszego niż wzmaganie nienawiści lub gniewu. Są tacy, którzy są pełni gniewu na nas, ale odpowiadanie gniewem na gniew nigdy nie jest
dobrą, długoterminową polityką. Dlatego
zdolność rozumienia innych i zdanie sobie sprawy, że nigdy w pełni się nie rozumiemy, są tak ważne i wymagają nieustannej pracy.
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Idea Logosu to idea słowa, które bardzo odbiega od słów, którymi się posługujemy. Aby to wyjaśnić, najłatwiej mi
jest się posłużyć analogią do wielkich
dzieł literackich, takich jak „Bracia Karamazow” Dostojewskiego. Ta powieść,
słowa, którymi ujęto świat, otworzyła
przede mną cały świat – jacy ludzie są,
jakie są ich możliwości – to otworzyło
przestrzeń nowych znaczeń dla mnie.
Dzięki temu mogę zrozumieć życie ludzkie, które wcześniej było dla mnie niedostępne. Na tym więc polega twórcza
moc języka.
Jednak jako metafora teologiczna
to stwierdzenie odnosi się do twórczej
mocy, która nie tylko otwiera dostęp do
czegoś, ale stwarza to, co jest. Więc to jest
ten skok teologiczny, w którym nasza relacja ze światem staje się dla nas zrozumiała i w którym otwieramy się na nowy
wymiar rzeczywistości i doświadczeń. Ta
metafora mówi także, że świat jest czymś
stworzonym, co nas samych może też
kształtować i przekształcać.
W Księdze Rodzaju czytamy nie tylko
o tym, że świat został stworzony
przez Boga, ale też o tym, że nazywanie wszelkich stworzeń zostało
oddane Adamowi. W ten sposób
Bóg zaprosił człowieka do udziału
w akcie stworzenia?

Można tak powiedzieć. Z pewnością
nazywanie otwiera nas na rozumienie
rzeczy, które byłyby dla nas niedostępne,
gdybyśmy nie mieli słów. Ale z perspektywy teologicznej można by to rozumieć tak, że człowiek został stworzony
na obraz i podobieństwo Boga. To, co robi
Adam, i co my robimy w Adamie, stanowi pewną analogię do tego, co czyni
Bóg stwarzając.
Na czym polega tajemnica języka?
Czy jest tak, że my mówimy
językiem, czy raczej to język
mówi nami?

Musimy zrozumieć, że język wyraża
o nas wiele głębokich rzeczy, które stanowią dla nas wezwanie do odczytania. Ludziom często się wydaje, że język jest jedynie instrumentem komunikacji. Istnieje
jednak także to inne podejście, które na2 2 -2 9 G R U D N I A 2 0 19
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Pańskiej filozofii blisko do tradycji
chrześcijańskiej, zgodnie z którą
„na początku był Logos
(było słowo)”. Jak Pan rozumie
to stwierdzenie?

CHARLES TAYLOR (ur. 1931) jest kanadyjskim filozofem, emerytowanym profesorem
Uniwersytetu McGill w Montrealu. Wniósł
wkład w szereg dziedzin filozoficznej
refleksji, m.in. filozofię polityczną, moralną,
umysłu i języka. Zyskał światowy rozgłos
i szereg najbardziej prestiżowych wyróżnień
po publikacji książki „A Secular Age”
(„Epoka świecka”, 2007): Nagrodę
Templetona w 2007 r., Nagrodę Kioto
w 2008 r., Nagrodę Klugego w 2015 r.
i Nagrodę Berggruena w 2016 r.
Był jednym z głównych gości Copernicus
Festival 2019: Język. Wywiad został
przeprowadzony przy okazji festiwalu.

To zależy, co oni przez to rozumieją.
Może być tak, że istnieje pewna głęboka
prawda, której nie da się przetłumaczyć
na kategorie niematematyczne, zwykłą
mowę, jaką posługują się ludzie. Można
jedynie dać pewną wskazówkę, jak to
coś rozumieć, ale czasem nie da się tego
przetłumaczyć na inny język niż matematyka, czy w ogóle na jakikolwiek inny
język, z którym mamy do czynienia. Nie
da się tego wyrazić w innym języku niż
oryginalny bez utraty znaczenia. Jest tu
więc pewna analogia do Hamanna, z tym
że on traktował to stwierdzenie, iż świat
jest mową Boga, z teologicznego punktu
widzenia bardzo poważnie.
Wielokrotnie podkreślał Pan,
m.in. w ostatniej książce, że funkcją
języka jest łączenie nas na powrót
ze sobą samym, z innymi,
ze światem. Czy sądzi Pan,
że jest coś, np. w naszym moralnym
bądź religijnym doświadczeniu,
co wykracza poza artykulację?

Bez wątpienia. Nigdy nie będziemy
w stanie w pełni wszystkiego wyrazić.
Poczucie tego, co boskie, poczucie Boga,
boskiej miłości – to jest coś, co możemy
bezustannie poruszać, ale czego nigdy
w pełni nie wyartykułujemy. Takie próby
nigdy się nie skończą. Nie są one bezsensowne, ale nigdy nie pozwolą nam na oddanie tego w pełni.
Sztuka, poezja, literatura, muzyka
mogą nam pomóc uzyskać wgląd
w tego typu doświadczenia?

zywam właśnie podejściem etnograficznym. Zaczyna się ono od stwierdzenia:
„czegoś o tobie nie rozumiem”. Wiąże się
ono z zadawaniem pytań, dlaczego ktoś
użył takiego, a nie innego wyrażenia. Jest
próbą zrozumienia tego, co się wokół nas
dzieje.
W swojej ostatniej książce wspomina Pan Johanna Hamanna, filozofa
pruskiego oświecenia, który powiedział, że świat jest mową Boga, a dla
nas dostępne są tylko tłumaczenia,
dlatego nie możemy pojąć oryginału.
Niektórzy naukowcy, jak np. Michał
Heller, twierdzą, że matematyka jest
językiem Boga. Inni, jak genetyk
Francis Collins, twierdzą, że DNA jest
językiem Boga. Czy te metafory do
Pana przemawiają?

Oczywiście. Tu znowu widać, że dysponujemy różnymi językami. Więcej niż
jednym medium, więcej niż jednym środkiem wyrażania. Uważam, że Bach jest
znakomitym wyrazicielem wiary chrześcijańskiej. Można próbować powiedzieć
coś więcej o tym, dlaczego tak jest. Widać
wówczas, że używa się dwóch różnych
środków wyrazu. Z jednej strony środkiem wyrazu jest muzyka, z drugiej język
krytyków muzycznych, którzy tę muzykę komentują i starają się zrozumieć,
dlaczego ten język sztuki aż tak silnie oddziałuje. A językiem oryginalnym w przypadku Bacha może być msza. Zawsze są
różne media współpracujące we wzajemnej próbie wyrazu. Każde z nich coś nam
mówi o innym medium, a w przestrzeni
między nimi rodzi się głębsze rozumienie.
 © Rozmawiali MIŁOSZ PUCZYDŁOWSKI
i MARTA SONIEWICK A
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BÓG

Pytania dziecka
i teologa
PIOTR SIKORA

Bardzo chcielibyśmy zrozumieć,
kim jest Bóg, wyrazić to w spójnej teorii.
Tego jednak z definicji zrobić się nie da.

W

iele lat temu jeden z moich synów, wówczas kilkuletni, spytał: „Tato, czy
Pan Bóg jest wszędzie?”.
„Tak, synku” – odrzekłem bez namysłu.
„Na pewno?”. „Oczywiście”. „Ale czy na
pewno?” – szelmowski błysk w oku zdradził, że za drugim „czy na pewno?” zaświtała myśl, która raczej nie spodobałaby się
katechetce. „Na pewno” – nie dałem się
zbić z tropu. Na co syn wypalił: „Czyli
u mnie w pupie też!?”.

Wolność i wszechwiedza
Dziecięca zdolność łamania schematów
i konwencji, ogłaszania z krzykiem: „Król
jest nagi!”, ujawniła w tym przypadku
często wypieraną przez nas sprzeczność
w myśleniu o Bogu. Po jednej jej stronie
znajduje się hierarchiczna wizja rzeczywistości, w której jest horyzont wartości,
rzeczy wzniosłe i wstydliwe, z Bogiem zajmującym miejsce w najwyższym punkcie sfery tych pierwszych. Po drugiej zaś –
przekonanie, że ów Bóg, właśnie jako absolutnie doskonały, nie może być gdzieś
nieobecny – jakby nie miał w jakąś przestrzeń wstępu.
Wszechobecność Boga rodzi jednak
inne poważne problemy. Znów odwołam się do intuicji dzieci. Drugi z moich synów, także mając kilka lat, w plastyczny sposób wytłumaczył mi związek pomiędzy boską wszechobecnością
a niewidzialnością. Wszechobecny Bóg
musi być niewidzialny – stwierdził –
w przeciwnym razie wszystko by sobą
zasłaniał.
Ów obraz, który pojawił się w dziecięcym umyśle znajdującym się w zmysłowo-wyobrażeniowej fazie rozwoju,
jest aspektem szerszego problemu. Jeśli
Bóg jest wszechobecny nie tylko w sensie
przestrzennym, ale w każdym innym, to

całkowicie i w każdym aspekcie wypełnia wszystko: także nasze myśli, uczucia,
teorię Einsteina i zbiór liczb pierwszych.
Wypełnia tak zupełnie, iż nie tylko jest
„w nich”, ale raczej jest „nimi wszystkimi”. A jeśli tak, to na nic, co nie jest
Nim, po prostu nie ma miejsca.
Jeśli powyższy wywód brzmi dla kogoś zbyt abstrakcyjnie, warto wydobyć na
jaw niektóre jego konsekwencje, bardziej
konkretne, bo dotyczące kwestii bliższych naszemu doświadczeniu. Na przykład: wolność. Jak ją pogodzić z boską
wszechmocą? Gdy spotykamy drugiego
człowieka, rozpoznajemy, że jest ona lub
on wolnym podmiotem właśnie przez to,
że nie możemy nią lub nim w pełni manipulować, nawet gdybyśmy bardzo tego
chcieli. Wolność innych zakłada ograniczenie naszej wolności, to, że nie jesteśmy
wszechmocni. A Bóg jest...
Wolność trudno też pogodzić z boską
wszechwiedzą. Skoro bowiem Bóg wie
wszystko, wie też, co zrobię w każdej
chwili, która mi w życiu została. Czy zatem naprawdę mogę wybierać? Czy nie
jest raczej tak, że moje życie zapisane jest
raz na zawsze w boskim umyśle? Lub
inne pytanie: skoro Bóg wszystko wie,
wszystko może i chce dla nas najlepiej
– jaki jest sens modlitewnej prośby? Po
co miałbym go o cokolwiek prosić – zna
On nie tylko moje pragnienia, ale i to, czy
ich spełnienie przyniesie mi dobro i satysfakcję.
Wreszcie najbardziej drażniący z wszelkich problemów: kwestia obecności
w świecie zła. Skoro Bóg jest absolutnie
dobry, wszechmocny i wszechwiedzący,
dlaczego nie może zrobić tak, by nikt nie
cierpiał? Religijni myśliciele każdego pokolenia trudzili się nad rozwiązaniem tej
zagadki, ale żadna z odpowiedzi nie jest
powszechnie przekonująca.

Naturalne ograniczenia
Wszystkie te intelektualne kłopoty nie
są ani przypadkowe, ani nie wynikają
z naszych błędów w rozumowaniu czy
też z braku odpowiedniej wiedzy. Należą do natury rzeczy. Dobrze zrozumiał
to święty Augustyn, dlatego zakończył
jedno ze swoich kazań słowami: „Zrozumiałeś? Nie? To dobrze. Gdybyś zrozumiał, nie o Bogu byłaby to mowa”.
Augustyn, jak wielu innych myślicieli przed nim i po nim, pojął, że jesteśmy z istoty swej ograniczeni. Ograniczony jest też zatem nasz dyskursywny
rozum, operujący pojęciami wyrażanymi
językowo, za pomocą których opisujemy
otaczającą nas rzeczywistość i budujemy
teorie, które ją wyjaśniają. Wszelki język,
który możemy pojąć i którego możemy
używać, dobrze pasuje do świata składającego się z wielu wzajemnie powiązanych
elementów. Elementy te mają też różną
naturę – są wśród nich jednostkowe rze-
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pierw myśleli o Bogu, tworzyli spekulatywne koncepcje, kim i jaki On jest, a potem dopiero zaczynali (bądź nie) w Niego
wierzyć, czcić Go i dążyć do Niego. Raczej
rozpoznawali w sobie pewne tajemnicze,
ale i głębokie, fundamentalne pragnienie,
którego nie mogły zaspokoić zwykłe rzeczy w świecie. Dostrzegali jednak, że istnieje „coś”, jakiś wymiar rzeczywistości,
który odpowiada temu pragnieniu – coś
wzbudzającego jednocześnie trwogę i zachwyt, coś, co godne oddania i czci. Dostrzegali też, że ich egzystencja codzienna
daleka jest od ideału – i w związku z tym
odkrywali w sobie potrzebę głębokiej,
radykalnej transformacji siebie i świata,
potrzebę zbawienia. Rozpoznawali także,
że nadzieję na tę transformację, czyli na
zbawienie, można pokładać tylko w tym
(Tym), co godne owej najwyższej czci i zaangażowania.

Kaplica Sykstyńska, 2018 r.

czy, ich stany, cechy i czynności, a także
relacje między nimi – ale wszystkie są
ograniczone i wzajemnie uwarunkowane.
Dlatego język, który my, ludzie, rozwinęliśmy, próbując poznać, opisać i wyjaśnić ten świat, składa się z wielu słów, będących różnymi częściami mowy. Znaczenie każdego słowa jest określone m.in.
przez miejsce, jakie zajmuje w całym systemie językowym, i przez kontekst, w jakim jest użyte w danym przypadku. Nazwane i opisane może być to, co jest elementem świata, co istnieje w szerszym
kontekście, na którego tle można to rozpoznać i zrozumieć.
Język i wyrażane w nim dyskursywne
myślenie o takiej właśnie naturze nie bardzo jednak nadają się do pojmowania
Boga. By zrozumieć naturę tych kłopotów, trzeba wyjść od rozważenia, o co nam
chodzi, gdy mówimy „Bóg”. Pisząc „nam”,
mam teraz na myśli osoby wyrosłe w kul2 2 -2 9 G R U D N I A 2 0 19

turze, której religijne i myślowe korzenie
leżą w tradycji biblijnej i w antycznej Grecji. Ograniczenie to nie jest bez znaczenia:
wielokulturowy i wieloreligijny charakter globalnej cywilizacji zmusza każdą
i każdego z nas do uświadomienia sobie,
że istnieją sposoby postrzegania świata
bardzo różne od tego, do którego myśmy
przywykli. Być może więc istnieją ludzie,
którzy wyrośli w innych kulturach i którzy nie mogą rozpoznać się w poniższej
przedstawionej narracji.
Przyjęcie powyższej perspektywy pozwala uznać, że niezależnie od tego, gdzie
i jak słowo „Bóg” jest dziś używane, źródłowo pochodzi ono z języka religijnego.
Zajmuje w nim centralne miejsce – jako
imię tego czegoś (kogoś?), co stanowi
ostateczny cel i podstawę religijnego zaangażowania.
Ścisłe powiązanie myślenia i mówienia o Bogu z religijnym zaangażowaniem
jest tu kluczowe. To nie tak, że ludzie naj-

Komu przysługuje cześć
Religijne zaangażowanie tego rodzaju
kierowane jest intuicją, że Rzeczywistość, która jest jego sensem, jest doskonała. Czcimy Boga, bo godny jest czci.
Stawiamy dla Niego na szalę całe nasze
życie – bo warto. W religijnym zaangażowaniu zarówno poszczególnego człowieka, jak i całych wspólnot (tworzących religijne tradycje) „pracuje” więc
refleksja pytająca i usiłująca sprawdzić,
czy obiekt naszej czci i dążenia – który
uznajemy za Boga – jest tej czci i dążenia
godny; mówiąc inaczej: czy rzeczywiście
jest Bogiem, a nie bożkiem, omyłkowo
wziętym za Boga.
Jak to sprawdzić? Rozważając np., czy
to, co aktualnie jest przedmiotem naszej
czci i wiary, ma jakiś brak sprawiający,
że mogłoby być doskonalsze. Bóg, który
mógłby być lepszy – to żaden Bóg. Jeśli
to Bóg prawdziwy – nie jesteśmy w stanie nawet pomyśleć o czymś lepszym od
Niego.
Owa religijna intuicja pobudza więc
proces uwznioślania obrazu czy też koncepcji Boga. W miarę rozwoju, tak poszczególnej osoby, jak i całej religijnej
tradycji, Bóg jest pojmowany jako coraz
doskonalszy. Ostatecznie proces ów prowadzi do uznania, że wszelkie własności,
które są przypisywane Bogu, muszą przysługiwać Mu w stopniu największym,
nieskończonym. Bóg jest nie tyle mocny,
co wszechmocny, nie tyle miłosierny, co
absolutnie miłosierny, nie tyle obdarzony
ogromną wiedzą, co wszechwiedzący. Co ģ
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ģ więcej – Bogu, od którego nie można po-

myśleć nic lepszego, nie może brakować
żadnej doskonałości. Nie tylko więc musi
On być nieskończenie doskonały, ale
musi być nieskończenie doskonały pod
każdym względem.
Na tym jednak nie koniec. Chrześcijańska intuicja rozróżnia bowiem dwa
rodzaje religijnej czci. Inna cześć przysługuje Bogu samemu, a inna wszystkim pozostałym bytom przynależącym jakoś do
sfery sacrum. Różnica polega na tym, że
ta druga cześć – dulia – jest warunkowa.
Osoba świętego zasługuje na cześć właśnie z tego względu, że – i tylko o tyle,
o ile – uobecnia w sobie Świętość samą,
posiadając w jakimś stopniu właściwe jej
doskonałości. Gdyby się okazało, że dana
osoba tak naprawdę nie jest taka (święta),
jak się wydawało, wszelka religijna cześć
ku niej ustaje. Albowiem tak naprawdę,
ostatecznie, przedmiotem czci jest świętość i doskonałość – nie święci ludzie ani
święte przedmioty.
Ta ostateczna cześć – latria – jest zupełnie innego rodzaju niż dulia i to właśnie ona należna jest Bogu. Jego czcimy
nie ze względu na to, że jest jakiś, lub dlatego, że coś zrobił, lecz po prostu dlatego,
że jest Bogiem. Znaczy to jednak, że Bóg,
który naprawdę jest Bogiem, nie jest doskonały tylko „przypadkiem” (filozof powiedziałby: „przygodnie”). Świętość i doskonałość jest Jego istotą, czyli nie da się
nawet pomyśleć, że mógłby nie być doskonały. Innymi słowy: jeśli da się pomyśleć, że Bóg nie jest święty i doskonały, to
znaczy tyle, że byt, o którym myślimy, nazywając go „Bogiem”, tak naprawdę Bogiem nie jest.
Niemożność pomyślenia, że Bóg nie
jest doskonały, to niemożność odróżnienia (nawet w myśli) Boga i doskonałości.
Bóg prawdziwy nie tylko jest nieskończenie doskonały pod wszelkim względem – On j e s t tą wszystkoobejmującą
doskonałością. Bóg nie jest święty – Bóg
jest Świętością. Bóg nie jest miłosierny
– Bóg jest Miłosierdziem. Bóg nie jest
wszechwiedzący – Bóg jest Wszechwiedzą.

Granice myśli, granice języka
Kłopot polega jednak na tym, że jeśli
chcemy zachować osobową wizję Boga
(a jest to uzasadnione nie tylko tradycją biblijną, ale także rozumowaniem,
wszak bycie osobą też jest pewną doskonałością, której Bóg nie może być pozba-

BÓG

Każdy, kto mówi o Bogu
– ostrzegał Mistrz
Eckhart z właściwą
sobie emfazą – kłamie.

Nie chcesz kłamać
o Bogu – zamilcz.

wiony), to w powyższych twierdzeniach
z koniecznością łamane są podstawowe
zasady logiki. Próba pomyślenia Boga
godnego bezwarunkowej czci (latria) doprowadza do sformułowań, w których
pomieszane są różne kategorie rzeczywistości. Do jednej z takich kategorii – bytów jednostkowych – należą osoby. Do
zupełnie innych cechy, takie jak wiedza
czy dobroć, albo relacje, jak miłość. Nie
da się zatem poprawnie logicznie pomyśleć tego, co z drugiej strony trzeba
koniecznie pomyśleć: np. że Bóg jest
miłością. Taka myśl zakłada rzecz niemożliwą: że byt jednostkowy jest relacją
– filozofowie uznaliby to za ewidentny
„błąd kategorialny”.
Problem jest jeszcze głębszy: dotyczy
samej możliwości nazywania Boga. Sensowne użycie nazwy zakłada bowiem, że
ma ona swój właściwy przedmiot, o którym mówi, czyli do którego się odnosi.
Choć przedmioty różnych nazw mogą
mieć bardzo różną naturę, wspólne jest
im to, że każdy z nich musi dać się odróżnić od przedmiotów innych nazw.
Można powiedzieć, że aby coś nazwać,
musimy to wyodrębnić z tła – jako pewien element szerszej rzeczywistości.
To jednak, co jest elementem szerszej
rzeczywistości, jest od tej szerszej rzeczywistości „mniejsze”, nie ma więc
charakteru absolutnego. Jeśli więc imię
„Bóg” ma mieć swój przedmiot odniesienia, to przedmiot ów musi być jednym
z elementów czegoś od siebie większego.
W samym akcie używania imienia „Bóg”
umieszczamy to, co tak nazywamy, na
jakimś szerszym tle, a więc pozbawiamy
to charakteru absolutnego, a tym samym
czynimy co najwyżej bożkiem, niegodnym religijnej czci i dążenia.

Drogowskaz
Co możemy więc począć w tak poznawczo niewygodnej sytuacji? Średnio-

wieczny mistyk i filozof Mistrz Eckhart
wyraził dosadnie nasz kłopot: cokolwiek
wskażesz, cokolwiek pojmiesz, cokolwiek nazwiesz – nie jest to Bogiem. A zatem: każdy, kto mówi o Bogu – ostrzegał Eckhart z właściwą sobie emfazą –
kłamie. Nie chcesz kłamać o Bogu – zamilcz.
Trzeba jednak pamiętać, że Eckhart
mówiąc powyższe, sam mówił o Bogu.
I nie przestawał mówić o Nim w innych
kazaniach – jak nie przestają o Nim mówić tradycje religijne, w tym chrześcijaństwo. Okazuje się bowiem, że owo „kłamstwo” jest człowiekowi religijnemu do
życia konieczne. Tak naprawdę nie musi
być kłamstwem, trzeba tylko dobrze zrozumieć jego naturę i rolę.
Augustyn, Eckhart i wielu mistyków
i świętych dobrze pojęło tę kwestię.
Chodzi o to, że język, w którym posługujemy się słowem „Bóg”, nie jest narzędziem budowania teoretycznych, spójnych teologicznych (albo filozoficznych) teorii.
Owszem, mamy tendencję, by próbować tak język o Bogu traktować. Jak
mawiają logicy, każdej spójnej teorii
odpowiada pewien model – uporządkowany system elementów, posiadanych przez nie cech i łączących ich relacji. Jest w nas pragnienie stworzenia
takiego modelu, który pozwoliłby nam
zobaczyć, kim i jaki jest Bóg, dostrzec, jakie łączą Go relacje z nami, ze światem.
Pozwoliłoby to nam wyjaśnić dręczące
wielu problemy: jak pogodzić wszechmoc z wolnością, wszechmocną dobroć
z cierpieniem niewinnych, a nawet rozwiązać dogmatyczny, chrześcijański
paradoks Trójcy – Boga Ojca, Boga Syna
i Boga Ducha, którzy są różni, z których
każdy jest całym Bogiem i którzy trzej są
jednym Bogiem.
Gdybyśmy jednak taki model stworzyli, byłby to model na naszą miarę. Moglibyśmy ponazywać elementy tego modelu, niektórym (jednemu?) przypisując
pobożnie imiona boskie. Z religijnego
punktu widzenia nie Boga (w Jego relacjach do świata) byłby to model. Nazywanie go takim byłoby kłamstwem.
Trzeba się więc pogodzić, że nie mamy
takiego modelu i mieć nie będziemy. On
nie istnieje, nie jest możliwy. Język religijny, biblijne opowieści, dogmatyczne
formuły, filozoficzne i teologiczne traktaty – to wszystko tylko mniej lub bardziej
udolne próby wyrażenia niewyrażalnego,

rozeznania się w ludzkim religijnym
pragnieniu, zorientowania się w świe
cie kryjącym Tajemnicę, ukierunko
wania religijnego dążenia.
Popatrzmy tak np. na chrześcijań
ski dogmat o Trójcy. Jest paradoksem
blokującym teoretyczną spekulację
o Bogu. Wyraża jednak głębokie do
świadczenie i nadaje kierunek chrze
ścijańskiemu zaangażowaniu. Mówi
o tym, że religijne dążenie człowieka
jest jednocześnie czymś bardzo osobi
stym, ale ma swoje ostateczne źródło
w rzeczywistości większej niż czło
wiek – co w języku biblijnym można
nazwać boskim Duchem, posłanym
do naszych serc. Dążenie to prowa
dzi do odkrycia przez człowieka w so
bie i w świecie Wzorca, Miary, Sensu
– Logosu. Odkrycie to nie jest jed
nak końcem drogi. Wzorzec ów nie
zatrzymuje na sobie, lecz – jako Syn
Ojca, Obraz Boga niewidzialnego –
odsyła dalej ku swemu niepojętemu
Źródłu.
Podobną rolę odgrywa myśl
o wszechobecności Boga. W perspek
tywie teoretycznej równie paradok
salna co dogmat o Trójcy, posiada
egzystencjalne znacznie. Sugeruje
m.in., że religijne dążenie nie jest
jednym z wielu innych ludzkich dą
żeń (do zbudowania relacji między
ludzkiej miłości, osobistego rozwoju,
społecznego sukcesu czy zabezpie
czenia sobie i bliskim środków do
życia). Wszechobecność Boga ozna
cza, że zaangażowanie religijne obej
muje wszystkie ludzkie aktywności,
w nich się realizuje (lub może reali
zować), jest wymiarem całej ludz
kiej egzystencji. Relacja do Boga nie
jest jedną spośród innych relacji – ist
nieje w nich wszystkich. Doświad
czenie Boga nie jest czymś „specjal
nym”, odrębnym od wszystkich in
nych doświadczeń – lecz towarzyszy
każdemu ludzkiemu doświadczeniu.
Wszystko to jednak tylko nie
udolne próby ujęcia czegoś, czego
ująć się nie da. O czymkolwiek by
śmy pomyśleli, cokolwiek byśmy
ujęli w słowa, nie jest to Bóg – tj. nie
o to ostatecznie w religijnym zaanga
żowaniu chodzi. Jeśli będziemy o tym
pamiętali, wówczas religijny język
o Bogu przestanie być kłamstwem –
a stanie się drogowskazem.
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Dobry Pasterz,
Dyrektor
wszechświata
JACEK PRUSAK SJ

Obraz Boga kształtuje się nie tyle w procesie
wierzenia w „coś”, ile raczej w sposobie odnoszenia
się do „kogoś”. Relacja ta, zupełnie jak relacja
z drugim człowiekiem, może być zaś najróżniejsza:
od zdrowej i serdecznej po patologiczną.

W

przekonaniu wielu osób
na pytanie o istnienie
Boga można odpowie
dzieć na jeden z trzech
sposobów: poprzez afirmację (wiara reli
gijna), poprzez zaprzeczenie (ateizm) lub
zawieszenie sądu (agnostycyzm). Psy
chologia problematyzuje jednak ten trój
podział. Jak pokazały bowiem pionierskie
i przełomowe badania Any-Marii Rizzuto
(w Polsce znanej m.in. z książki „Naro

dziny żyjącego Boga”), dychotomiczne
myślenie o stosunku ludzi do Boga (wie
rzący kontra niewierzący) nie wystarcza,
aby zrozumieć ich świat wewnętrzny. Ba
dania argentyńskiej psychiatrki i psycho
analityczki wskazały istnienie czterech
możliwości bądź czterech kategorii osób:
(1) tych, które wierzą w Boga i nie wąt
pią w Jego istnienie; (2) tych, które mają
wątpliwości, czy On istnieje, czy nie, więc
ich wiara bądź niewiara nie jest pewna; ģ
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ģ (3) tych, które są zdumione, zażenowane,

zaskoczone bądź rozzłoszczone wiarą ludzi w istotę, która ich samych nie interesuje; (4) tych, które zmagają się z surowym, wymagającym Bogiem, którego
chętnie pozbyłyby się ze swojego życia,
gdyby nie były przekonane, że On istnieje
i ma nad nimi władzę.
Zdaniem Rizzuto każdy, kto wychował
się w kręgu cywilizacji judeochrześcijańskiej oraz islamskiej, ma świadomą bądź
nieświadomą psychiczną reprezentację
Boga. Mówiąc inaczej, nie ma osoby niemającej „swego Boga”. Nie chodzi tu jednak o to, że osoby uważające się za ateistów potajemnie i nieświadomie „wierzą” w Boga, tylko o to, że nawet jeśli odrzucają Jego istnienie, to zakładają tym
samym, jaki nie może być, i nie jest to dla
nich obojętne. Wyobrażenia Boga wywierają więc na człowieka wpływ jako
wzorce odczuwania, myślenia i działania, które są życiowe lub nieżyciowe, negujące życie lub je wspierające. Natomiast
sam „obraz Boga” (subiektywna reprezentacja Boga) jest psychologicznie konieczny, aby człowiek mógł się do Niego
odnosić w sposób relacyjny. Jak podkreśla popularny pisarz religijny Philip Yancey w książce „Sposób na niewidzialnego
Boga”: „chrześcijanie trzymają się obietnicy osobistej relacji z Bogiem, tak jakby
chcieli powiedzieć, że poznanie Boga
opiera się na tych samych zasadach, co
budowanie relacji z ludźmi”. Powstaje
jednak istotne pytanie, jak mogę mieć
osobistą relację z kimś, kogo nie widzę,
nie słyszę, nie czuję – tak jak to się dzieje
w innych relacjach – z kimś, co do kogo
nie mogę mieć całkowitej pewności, czy
naprawdę istnieje? Z tym „nieobecnym
dla zmysłów” Bogiem związane są bowiem rozliczne uczucia.

Bóg życia i śmierci
Jak pokazują badania empiryczne, różne
teologiczne wyobrażenia Boga (Jego obrazy) obecne w nauczaniu Kościoła (Pan,
Stwórca, Ojciec, Pasterz itp.) stają się religijnie znaczące dopiero w subiektywnym procesie wewnętrznego pojmowania i przyswajania sobie tychże „wizerunków”. Należy więc pamiętać o różnicy między pojęciem Boga („Bogiem
teologów”), który jest wynikiem refleksji i odpowiada wyobrażeniu Boga zawartego w doktrynie i kulcie, od „obrazu Boga” (Jego psychicznej reprezentacji), który często ma cechy nieświado-
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Każdy, kto wychował się
w kręgu cywilizacji
judeochrześcijańskiej
lub islamskiej,

ma świadomą
bądź nieświadomą
psychiczną
reprezentację Boga.

mie mu przypisywane i nosi na sobie
silne znamię doświadczeń życiowych
człowieka. Ten „żywy Bóg” kształtuje się
pod wpływem doświadczeń interpersonalnych i nosi na sobie ślady reprezentacji także innych „obiektów” z życia
człowieka, które zostały przekształcone
wskutek idealizacji, projekcji, rozszczepienia i przemieszczenia i nigdy nie są
wierną kopią tych doświadczeń. Ślady
takiego procesu można zaobserwować
w obrazie utęsknionego Boga pełnego
ciepła i troski, jaki stwarza sobie dziecko
(i dorosły), gdy obok siebie ma autorytarnego i niedostępnego emocjonalnie ojca.
Są one także obecne w obrazie Boga jako
wiernego towarzysza, który nigdy nie zawodzi, jak kochająca i zatroskana matka
lub prawdziwy przyjaciel – obrazie tworzonym, gdy w życiu brak nam takich
osób. Mówiąc jeszcze inaczej, pojęcie
Boga może być bardzo wyrafinowane, ale
jeśli nie jest ono związane z jakimś obrazem przemawiającym do człowieka, to
nie będzie miało egzystencjalnego sensu.
„Obraz Boga” kształtuje się bowiem nie
tyle w procesie wierzenia w „coś”, gdzie
akcent położony jest na treść wiary, ile
w sposobie odnoszenia się do „kogoś”,
czyli w jakości więzi.
Zobaczmy teraz, jak w tej typologii zaproponowanej przez Rizzuto może wyglądać dojrzała i niedojrzała wiara, a więc
sytuacja, w której Bóg staje się znaczący
w pozytywny bądź negatywny sposób
w życiu człowieka. Zacznijmy od świadectwa znanego niemieckiego psychoanalityka i terapeuty ciała Tilmanna Mosera, autora wielu książek podejmujących temat psychologicznych skutków

hitleryzmu i wojny oraz psychicznych
skutków represyjnej religijności. „Pozbawiłeś mnie gruntownie pewności,
bym kiedykolwiek mógł czuć się w porządku, bym mógł pogodzić się ze sobą,
bym mógł siebie akceptować takim, jakim jestem. (...) Pozbawiłeś mnie prawie
wszystkich szans, bym mógł prowadzić
życie w zgodzie ze sobą. (...) Dla mnie byłeś uosobieniem wrogości do życia” („Zatrucie Bogiem”). Moser znany jest z wprowadzenia do literatury psychologicznej
terminu „zatrucie Bogiem” na określenie
zjawiska wywołanego przez neurotyczny
obraz Boga.
Zanim jednak zastanowimy się, czym
jest nerwica eklezjogenna, spójrzmy na
opis dojrzałej wiary w życiu człowieka,
który stał się przewodnikiem duchowym
wielu bardzo różnych ludzi. „Będąc mnichem, mówił o Bogu, ale najczęściej łączył
jego imię ze słowem »miłość«. Kiedy mówił o Bogu, używał zaimka »On«, to nie
był »On«, którego znałem, odległy autorytet, do którego należy się zbliżać na kolanach, Dyrektor Wszechświata, przywoływany, aby wzmocnić dyscyplinę, moralność lub posłuszeństwo wobec doktryny. Ojciec Joe nie potrzebował metalowej linijki, żeby straszyć nią uczniów.
Postać jego Boga była delikatna, hojna,
nieskończenie kreatywna, muzykalna,
artystyczna, był to inżynier i architekt geniuszu, który głęboko odczuwał radość
własną i innych, którego możesz głęboko
zranić, lecz on nigdy z ciebie nie zrezygnuje, który obsypuje cię darami i możliwościami bez względu na to, czy je przyjmujesz, który stawia przed tobą zadania,
ale nie porzuca cię, jeśli ich nie zrealizujesz. Zgodnie z ukształtowanym w latach
pięćdziesiątych (minionego wieku) wyobrażeniem do tego opisu bardziej pasowałby zaimek »ona«. Ojciec Joe mówił
o tej osobie z czułością i wdzięcznością,
z szacunkiem, ale też znaczną poufałością. Zażyłość nie rodziła pogardy. Strach
nie wchodził w grę. Jego Bóg mógł mieć
niezliczoną ilość innych trosk, ale z pewnością miał czas, żeby być najlepszym
przyjacielem ojca Joe”.
Tak zmarłego już angielskiego benedyktyna, który przez 40 lat był jego duchowym powiernikiem i przyjacielem
(w rzeczywistości był to o. Joseph Warrillow z opactwa w Quarr na wyspie
Wight), opisał w autobiograficznej
książce pisarz i satyryk Tony Hendra („Ojciec Joe”, przeł. I. Chlewińska).
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Mistrz z Tahull, „Ręka Boga”, XII w., fresk w kościele San Climente w Tahull, Hiszpania

Między dojrzałością a patologią
Na podstawie obu tych świadectw
można zauważyć, że dojrzały „obraz
Boga” to taki, z którym można mieć relację personalną i który spełnia funkcję
relacyjną – a więc jest to Bóg, z którym
można się komunikować, który mówi
i słucha, do którego można mówić i którego można słuchać. Psycholodzy podkreślają, że taki „obraz Boga” jest miarą
religijności dojrzałej i buduje pozytywną
motywację do działania – w tym zwłaszcza do zachowań altruistycznych. Związany jest on również z przekonaniem
o stałej pozytywnej obecności Boga
w świecie i życiu tej osoby. Świadkiem
takiego Boga w życiu ojca Joe był Hendra.
Z kolei niedojrzały „obraz Boga” powstaje wtedy, kiedy dochodzi do antropomorfizacji Boga bądź wygląda on tak
(„obraz Boga”), jakby został zatrzymany
na pewnym etapie rozwojowym człowieka. W konsekwencji relacji z negatywnymi, kluczowymi wzorcami zachowań ważnych osób w życiu dziecka rozwija się w nim w sposób nieświadomy
negatywny „demoniczny” wizerunek
Boga. Do najczęściej spotykanych neurotycznych „obrazów Boga” należą: karzący
Bóg sędzia, Bóg samowolny, Bóg śmierci,
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Badania pokazują, że ci,
którzy cierpią na skutek
niskiej samooceny,
są bardziej skłonni
postrzegać Boga

jako surowego,
krytycznego
i potępiającego.

Bóg stały obserwator, Bóg domagający się
wielkich osiągnięć. Życie religijne w „towarzystwie” takiego „Boga” toczy się
w cieniu psychicznego kompleksu: lęku,
przymusu i dysocjacji mających związek z traumatycznymi przeżyciami. Do
Boga kierowanych jest wiele skarg, te zaś
– oraz odczuwanie Boga jako Tego, który
krzywdzi, nie daje, ale odbiera człowiekowi nadzieję – mają związek z deficytem religijnym. Deficyt ów przeżywany
jest jako brak poczucia bezpieczeństwa;
brak poczucia bycia kochanym i akceptowanym; brak doświadczania własnej

wartości; brak doświadczenia bycia szczęśliwym oraz brak nadziei na bycie szczęśliwym. Każdą z tych „lamentacji” znajdziemy w „modlitwie” Mosera.
Oba tak różne od siebie świadectwa pokazują, że nie jest przesadą stwierdzenie,
iż nie można zrozumieć osoby wierzącej,
nie wiedząc, w jaki sposób ujmuje ona
ideę Boga. Jego „obraz” czy też, b
 ardziej
trafnie, „reprezentacja” odnosi się do osobistego, emocjonalnego doświadczenia
Boga lub wewnętrznej psychicznej reprezentacji Boga. Kolejność jest następująca:
wiodące są czynniki emocjonalne, a dopiero za nimi podąża refleksja poznawcza. Rizzuto, a za nią następna generacja
badaczy pokazali, że dla człowieka wielorakie wyobrażenia Boga, jakie od najwcześniejszych lat dziecięcych powstają
w jego umyśle, mają fundamentalne znaczenie nie tylko dla rozwoju jego religijności, ale również osobowości. Krakowski psycholog i psychoterapeuta Andrzej
Molenda w pracy „Rola obrazu Boga w
nerwicy eklezjogennej” zauważa, że deficyty religijne są częścią systemu obronnego. Doświadczenie kliniczne wskazuje
zaś, że deficyt psychologiczny może mieć
ukryty charakter i przejawiać się w postaci deficytu religijnego. Tak więc osoby
nieakceptujące siebie widzą Boga jako ģ
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ģ karzącego, surowego, niewyro-

zumiałego, a purytańskie wychowanie jest przenoszone na „obraz
Boga”. Staje się on wtedy źródłem
skrupułów i uosobieniem norm
rodzicielskich. Neurotyczny „obraz Boga” jest więc miarą nerwicy
eklezjogennej, w której patologiczny lęk przed przekroczeniem
Bożych przykazań czy norm kościelnych staje się pancerzem hamującym rozwój osobowości. Moralność, zamiast ograniczać, paraliżuje.

Obrazy i ikony
Jedna z postaci powieści Johna
Updike’a „Miesiąc niedziel” zauważyła: „Brak mi wiary albo raczej mam wiarę, ale ona zdaje się
nie mieć zastosowania”. Wyraziła
w ten sposób dylemat dotyczący
tego, w jaki sposób Bóg „rodzi się”
i staje się „żywy” w psychice człowieka. W badaniach nad „obrazem Boga” nie rozstrzyga się realności Jego istnienia. Dla psychologa Bóg jest o tyle ważny i realistyczny,
o ile ma wpływ na zachowanie danego
człowieka. Niezależnie od sposobu powstania „obrazu Boga” i od czasu, w jakim
to następuje, oraz niezależnie od tego, czy
obraz ten jest uświadomiony czy nie, aktywny czy też uśpiony, najważniejszą
jego rolą jest zdolność bycia używanym
w służbie psychicznej integracji. Choć
można pokazać łączność między „obrazem Boga” a zachowaniem człowieka, to
nie są one tożsame. „Obraz Boga (Imago
Dei) – pisze znany analityk jungowski
Josef Rudin w „Psychoterapii i religii”
(przeł. T. Czarnawski) – to najbardziej tajemnicze centrum ludzkiej egzystencji,
ponieważ człowiek wydaje się stworzony
według tego obrazu. Dlatego istota ludzka
wciąż musi obraz ten odnajdywać w najgłębszym swym wnętrzu i we wszystkich
rzeczach, wciąż musi być przez ten obraz
kształtowana. Równocześnie jednak obraz Boga okazuje się najbardziej niebezpiecznym partnerem ludzkiego bytu.
Cóż czynić, kiedy jest on zniekształcony,
kiedy zdradza cechy sprzeczne z naturą
ludzką, cechy nerwicy i demoniczności.
Czy nie należy wówczas mówić o chorym obrazie Boga, zniekształconym i wypaczającym ludzką duszę?”.
Badania psychologiczne pokazują, że
„obraz Boga” powstaje jako wynik oddzia-
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pozytywna identyfikacja z rodzicem, nawet gdyby był on niewierzący, niż identyfikacja zaburzona w rodzinie wierzącej. Wyjątkiem są jedynie rodzice-ateiści
walczący, gdyż ich negatywna postawa wobec wiary nie buduje dobrego „obrazu Boga” u dzieci. Zaburzona identyfikacja z rodzicem
powoduje więc powikłania w „obrazie Boga”. Kiedy jest on wypracowany wyłącznie na podstawie
imago rodzicielskiego, jest często
zwiastunem ukrytej psychopatologii.
Ów „obraz Boga” jest również
zależny od obrazu siebie, a intensywność postawy religijnej odzwierciedla się z kolei w obrazie
siebie. Akceptacja siebie koreluje
bowiem pozytywnie z wiarą w akceptującego Boga. Ze względu na
metodologię owych badań nie jest
jednak jasne, co jest wcześniejsze:
samoocena czy „obraz Boga”. NieWilliam Blake „Stworzenie świata”, Bristish Museum
którzy badacze twierdzą, że pozytywny „obraz Boga” jest odpowieływań całej sytuacji rodzinnej i zawiera
dzią na zapotrzebowanie negatywnego
zarówno pierwiastki męskie-ojcowskie
obrazu siebie, ponieważ koncepcja Boga
(np. wiedza, moc, siła, sprawiedliwość,
cierpliwego, troskliwego i życzliwego
prawo, porządek), jak i kobiece-maciemoże podwyższać samoocenę. Inni z kolei twierdzą, że to pozytywna samoocena
rzyńskie (opieka, troska, wrażliwość). To,
który z tych elementów rodzicielskiego
wyprzedza pozytywny „obraz Boga”, i odimago zdobędzie większe znaczenie,
wrotnie: negatywna samoocena skłania
uwarunkowane jest doświadczeniami
człowieka do negatywnej oceny Boga.
Przyjmuje się jednak, że „osoby, które
indywidualnymi, obrazem siebie i samoakceptacją oraz wpływami kulturowymi.
prawdopodobnie najbardziej potrzebują
Kształtowanie się „obrazu Boga” pod
obrazu Boga łagodnego, cierpliwego i kowpływem rodzicielskiego imago jest tym
chającego (np. ci, którzy cierpią na skutek
silniejsze, im wyraźniej mamy do czynieniskiej samooceny), są bardziej skłonne
nia z wyraźnym odrzuceniem lub prefepostrzegać Boga jako surowego, krytyczrowaniem jednego z rodziców. Tendennego i potępiającego” (jak zauważa Beata
cja ta wydaje się być silniejsza, gdy osobą
Kostrubiec w pracy „Obrazy postmoderpreferowaną jest matka. W przypadku
nizmu. Badania empiryczne obrazu siebadanych osób, które nie preferowały
bie i obrazu Boga u zwolenników postżadnego z rodziców w specjalny sposób,
modernizmu”).
„obraz Boga” zawierał cechy obojga rodziGranicą psychologicznych poszukiców, i to w o wiele bardziej wyraźny spowań „obrazu Boga”, ale również zachętą
sób niż w przypadku innych badanych.
do nich, jest wgląd św. Augustyna z HipOdrzucenie lub preferowanie jednego
pony, który w swoich „Wyznaniach” naz rodziców w kształtowaniu się „obrazu
pisał: „Ty byłeś bardziej wewnątrz mnie
Boga” prowadzi często albo do wyolbrzyniż to, co we mnie było najbardziej osomienia pewnych „idealnych” cech prefebiste, a zarazem wyżej nade mną, niż
rowanego rodzica w „obrazie Boga”, albo
mogłem myślą sięgnąć kiedykolwiek”
do zniekształcenia (zubożenia) „obrazu
(III, 6). Wtedy „obraz” przestaje już być
Boga” z powodu negatywnych cech nie„idolem”, a staje się ikoną, w której „mój
chcianego (mniej lub bardziej) rodzica.
Bóg” i „Jego obraz” nie są ani tym samym,
Niektórzy badacze uważają nawet, że
ani nie są różni od siebie. 
dla rozwoju religijności ważniejsza jest
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