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WPROWADZENIE 

 

 Nie trzeba dzisiaj nikogo przekonywać do przyjmowanych powszechnie 

opozycji: wiara/rozum, wierzyć/wiedzieć, wierzyć bez pewności/wiedzieć w oparciu o 

wiedzę pewną. Jeśli nawet nie odwołujemy się już tak często do autorytetu, to jednak 

autorytet leży dzisiaj po stronie nauk ścisłych. Wiara natomiast kojarzy się przeciętnie 

obeznanemu z przedmiotem człowiekowi raczej z wątpliwościami i pewną dozą 

irracjonalności.  

 Czy można jednak wierzyć bez racjonalnego uzasadnienia. Przecież wiara ma 

swoje racje i argumenty sprawiające, że jej przyjęcie nie musi kłócić się z rozumem. 

Wiarę jednak trzeba usprawiedliwić przed światem. Uczynić nie tyle apologię wiary, 

co raczej wiarę uczynić apologią życia. Apologia jawi się zatem jako przedstawienie 

wiary w sposób racjonalny. Co to jednak oznacza? Usprawiedliwić wiarę to nie tyle 

uzasadnić jej obecność w świecie, ile raczej uzasadnić, że to w co się wierzy ma 

odniesienie do Logosu. 

 Wiara zawsze była czymś odnoszonym do rozumu. W kontekście nowego 

ateizmu wydaje się, że nie ma ona szans na usprawiedliwienie siebie wobec świata. 

Czy to jednak słabość wiary, czy słabość świata? Słabość Boga czy słabość 

człowieka? A może to właśnie nowy ateizm jawi się jako irracjonalny i dlatego 

racjonalność wiary przegrywa w nim w jałowych dysputach, nacechowanych sporym 

ładunkiem emocjonalności? 

 Podejmowana problematyka domaga się dopowiedzenia. Otóż pierwsza część 

pracy odwołuje się do wcześniejszych badań. Autor podejmował je w ramach 

własnych zainteresowań naukowych, mając świadomość, że będą nieodzowne w 

zwieńczeniu prezentowanego projektu. W pewnym wymiarze udostępnił je w postaci 

artykułów w latach 2009-2013 – owoce tych refleksji nie były przedmiotem żadnych 

innych projektów badawczych. Przywołanie ich w obecnym projekcie (jako podstaw 

pod zasadniczy temat) wydaje się niezbędne, gdyż tezy w nim stawiane są 

następujące: 
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1. To nie wiara potrzebuje usprawiedliwienia przed światem, lecz raczej przed 

Logosem jako przedmiotem wiary – chodzi zatem o nakreślenie 

antropologicznej struktury człowieka. 

2. Z kolei człowiek (bez właściwości, bez stałych odniesień) potrzebuje wiary 

jako usprawiedliwienia swojej egzystencji. 

3. Nowy ateizm często jest zestawiany z nową ewangelizacją. Wydaje się jednak, 

że szczytem nowej ewangelizacji jest „przezwyciężenie” ontologicznej słabości 

podmiotu. To człowiek słaby jest wyzwaniem dla wiary, nie zaś nowy ateizm. 

4. Wskazanie istoty nowego ateizmu nie jest łatwe. Pozornie można upatrywać 

jego początków w wydarzeniach traumatycznych (Nowy Jork). Wydaje się 

jednak, że kontekst języka francuskiego jasno pokazuje, że podobne 

sformułowania (duchowość ateistyczna, Bóg luk, itp.) występowały już 

kilkanaście lat wcześniej w obszarze języka francuskiego. 

5. Potrzeba zatem nie tyle nowej apologii, co raczej zrozumienia na nowo co jest 

przedmiotem właściwej apologii wiary – co wydaje się zostanie w badaniach 

uzasadnione. 
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I. CZŁOWIEK CNOTLIWY CZY CZŁOWIEK BEZ WŁAŚCIWOŚCI? 

  

 Język tradycyjnego humanizmu przechodzi już do historii. Odczuwa się więc 

potrzebę refleksji nad człowiekiem, nacechowaną nowym dynamizmem, a także 

nowym językiem; niestety takiego języka ciągle jeszcze nie mamy.
1
 Gdyby nawet 

pojawiła się jakaś nowa propozycja narracji, nie byłaby ona adekwatna – i to już w 

punkcie wyjścia – do zmiennej rzeczywistości. Dlatego też wszelkie współczesne 

dysputy na temat człowieka nie przynoszą większego rezultatu, a spory toczą się 

wokół problemów marginalnych.  

Potrzebę nowego opisu fenomenu człowieka rodzi przede wszystkim zjawisko 

technicyzacji życia. Nie trudno bowiem zauważyć, że to, co w punkcie wyjścia miało 

być tylko narzędziem, stało się czymś, co zdominowało człowieka. Zmienia 

konsekwentnie nasze obyczaje, sposoby bycia, relacje międzyludzkie. Jak zauważa 

nieżyjąca już prof. Barbara Skarga, technika zbliża nas do siebie, w tym sensie, że 

ułatwia kontakty, ale z drugiej strony kontakty te stają się anonimowe. Zanika ich 

osobisty wymiar: my już nie umiemy ze sobą rozmawiać, my się ze sobą 

komunikujemy.
2
 Zanika gdzieś osobowy podmiot, a wtedy Kiedy jeden coś do mnie 

mówi, a drugi mówi to samo, to nie jest to to samo. Kiedy człowiek zwraca się do 

człowieka ze słowem, w którym wypowiada to, co zrozumiał, to nie idzie przy tym 

jedynie o idealne treści zdań. Te są dobre, by grać nimi w karty. Słowa jednak, które 

przekazują rozumienie, nabierają znaczenia w zależności od tego, kto je wypowiada
 
.
3
  

 Niezależnie od listy, którą każdy z nas stosownie do swoich zainteresowań 

byłby w stanie rozwinąć, wydaje się faktem bezspornym, że człowiek współczesny nie 

chce - czy może bardziej - boi się myśleć samodzielnie. Woli przyjąć postawę zgodną 

z tym, co wypada. Wtedy przychodzi na myśl owo zwalczane przez Heideggera: 

                                                 
1
 Do autorów, którzy wskazują jednoznacznie na potrzebę nowej narracji w opisie człowieka i budowania nowej 

struktury rozumienia można zaliczyć: Ch. Taylora, A. MacIntyr’a, P. Ricoeura czy zwolenników tzw. wielkiej 

narracji J.F. Lyotarda czy M. Bernsteina.   
2
 O człowieku, Z prof. Barbarą Skargą, filozofem,  rozmawiają Katarzyna Janowska i Piotr Mucharski,  

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/F/FA/czlowiek.html.  
3
 J. Filek, Śladami filozofa, czyli fenomen późnej Skargi, http://tygodnik.onet.pl/1,33362,druk.html, (18.09.2009).  

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/F/FA/czlowiek.html
http://tygodnik.onet.pl/1,33362,druk.html
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„się”.
4
 Dzisiaj bowiem rzeczywiście coraz częściej „mówi się”, „robi się”. Można 

wręcz odnieść wrażenie, że to nie człowiek mówi, że to język mówi przez człowieka, 

że to nie człowiek tworzy kulturę, lecz kultura wyraża się przez człowieka.
5
 I chyba 

coraz bardziej stajemy się wyłącznie dziećmi kultury, która nas rodzi i kształtuje. 

 Do owej listy niepokojów o współczesnego człowieka można dopisać jeszcze 

ideę podmiotowości. Niektórzy wręcz twierdzą, że podmiot stał się przyczyną nowego 

totalitaryzmu, czyniącego wszystko przedmiotem. Szczególnie niebezpieczne staje się 

to wtedy, kiedy podmiot sprowadzi się do skończoności i ateizmu. Jak pisze. A. 

Bielik-Robson, ateizacja myśli późno nowoczesnej okazuje się złudzeniem, 

przybierającym pozór faktyczności tylko z perspektywy chrześcijańskiej czy 

postchrześcijańskiej, dla której skończoność była, jest i pozostanie skandalem – na 

wieki wieków.
6
 Przychodzi jednak bardziej wyważona refleksja: przecież nie każdy akt 

poznawczy podmiotu prowadzi do manipulacji, wynaturzeń. Co więcej, bezkrytyczne 

odrzucanie podmiotu rodzi inne poważne niebezpieczeństwo: Przekreślając podmiot, 

indywiduum, odrzuca się odpowiedzialność.
7
 

 Na tak ukształtowanym gruncie pojawia się, a właściwie powraca po prawie stu 

latach, człowiek bez właściwości.
8
 Ujawnia się on w fakcie powtarzającym w nieco 

odmiennej formule starą marksistowską zasadę, mówiącą o determinacji kultury przez 

bazę ekonomiczną. Dzisiaj można wyrazić ją jako urynkowienie antropologii i etyki. I 

w ten właśnie sposób urynkowiona antropologia w miejsce osoby ludzkiej z jej 

godnością i niepowtarzalnym zbiorem cech (właściwości) wprowadza Musilowskiego 

człowieka bez właściwości.
9
 

 

 

 

 

                                                 
4
 Hasło Existence, w: J.-M. Vaysse, Dictionnaire Heidegger, Paris 2007, s. 64-65.  

5
 J. Filek, Śladami filozofa, czyli fenomen późnej Skargi, art. cyt. 

6
 A. Bielik-Robson, „Na pustyni”. Kryptoteologie późnej nowoczesności, Uniwersitas, Kraków 2008, s. 530. 

7
 J. Filek, Śladami filozofa, czyli fenomen późnej Skargi, art. cyt. 

8
 Chodzi o powieść Roberta Musila, Człowiek bez właściwości, t.1-4, tłum. K. Radziwiłł, K. Truchanowski, J. 

Zeltzer, „Porozumienie Wydawców”, Warszawa 2002. 
9
 J. Życiński, Kairos Kościoła w kontekście głębokich przemian kulturowych,  

http://www.currenda.diecezja.tarnow.pl/archiwum/2-97/s-1.htm. 

http://www.currenda.diecezja.tarnow.pl/archiwum/2-97/s-1.htm
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1. Kim jest człowiek bez właściwości? 

 

Przywołajmy więc owego bohatera powieści Roberta Musila. Autor wpisany 

swoją biografią pomiędzy Austro-Węgry i Szwajcarię, pisze powieść, która nigdy nie 

doczeka się ukończenia, chociaż i tak zawiera ponad 2000 stron. Musil chce w niej 

pokazać, że jego bohater nie odszedł do przeszłości, a kolejne pokolenia będą tylko 

dopisywać dalszy ciąg dramatu człowieka bez właściwości. Bohater powieści, Urlich, 

zdolny matematyk, ma zasadniczy życiowy problem – brakuje mu celu w życiu. 

Ojciec wywiera na niego silną presję, by znalazł sobie jakieś miejsce w życiu 

społecznym. Bohater wplątuje się w machinę życia politycznego i społecznego epoki 

nie odnajdując w nich jednak siebie. Ostatecznie popada w kazirodczy związek.  

 Przenosząc się z obszaru powieści Musila w teraźniejszość, spróbujmy 

precyzyjniej wskazać płaszczyzny przejawiania się człowieka bez właściwości. 

Pisałem już o tym kilka lat temu
10

 wskazując na trzy porządki nowego nieporządku: 

działania, myślenia i prawa. Przypomnijmy pokrótce zasadnicze tezy tamtej refleksji. 

Na płaszczyźnie działania chodzi przede wszystkim o tzw. decyzje społeczne, w 

których zupełnie zagubił się związek przyczynowo-skutkowy. Człowiek w działaniu 

otrzymuje bardzo niewielki obszar odpowiedzialności pozornie wpisujący się w 

większą logiczną całość. Problem polega na tym, że owej większej całości nie można 

poznać, zatem człowiek zakłada, że ów brak ogólnego porządku moralnego nie jest 

brakiem, lecz wynikiem atomizacji. A skoro tak, człowiek do działania nie szuka już 

perspektywy etycznej, lecz wystarczają mu pewne procedury, których przestrzeganie 

odbiera jako realizację moralnych celów. Innym przejawem człowieka bez właściwości 

jest odwoływanie się w decyzjach do opinii społecznej. Praktyka pokazuje jednak, że 

nie ma to wiele wspólnego z odpowiedzialną demokracją, lecz raczej ze zrzucaniem 

odpowiedzialności na bliżej nieokreślone grupy podmiotów. W dziedzinie 

gospodarczej coraz częściej stosuje się zasadę czystej racjonalności, co dzisiaj wyraża 

się w tzw. gospodarce zarządzanej wiedzą. Zapomina się tylko o pewnej tezie 

filozoficznej, która uświadamia, iż wiedza nie myśli. Wiedza zatem potrzebuje szerszej 

                                                 
10

 J. A. Sobkowiak, Spór o kształt świata w kontekście „nowego porządku moralnego”, w: Spór o człowieka – 

spór o przyszłość świata. Od bł. Jana XXIII do Jana Pawła II, red. J. Nagórny, J. Gocko, Lublin 2004, s. 63-86. 
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perspektywy niż tylko czysta racjonalność sprowadzona do dyskursu logicznego. Jako 

remedium można by przywołać propozycję ks. Michała Hellera wyrażoną w afirmacji 

racjonalności, polegającej na dążeniu do spójności i jedności trzech płaszczyzn 

racjonalności: racjonalności dyskursu, świata i życia.
11

 

 W płaszczyźnie myślenia człowiek bez właściwości przejawia się szczególnie w 

myśli takich filozofów jak Peter Sloterdijk, Peter Singer czy Richard Rorty. Każda z 

tych koncepcji, chociaż dotyczy innej płaszczyzny (pierwsza dotyczy idei tzw. 

selekcji, której szczególnym wyrazem są biotechnologie, druga wskazuje na 

przeakcentowanie interesu osobistego wyrażonego w przesadnej afirmacji życia 

zmysłowego człowieka, trzeci wreszcie proponuje wizję człowieka „pogrążonego” we 

własnej kulturze. Prostym następstwem jest odrzucenie wartości obiektywnych, 

dogmatów – zwłaszcza religii chrześcijańskiej, a w konsekwencji podważenie 

myślenia metafizycznego. Można by zatem powiedzieć, że porządek myślenia 

człowieka bez właściwości zyskał nowy dekalog: scjentyzm jako eksperyment; 

ideologizm – prawdą jest to, co uważa się za prawdę; praksizm – przesadne 

podkreślanie wartości ludzkiego działania; materialny dobrobyt, który ma zastąpić 

szczęście duchowe; przemoc jako metoda rozwiązywania ludzkich problemów; 

rozproszenie idei piękna w przeakcentowaniu formy; zapomnienie o miłości – 

remedium stało się trucizną; zredukowanie człowieka do wymiaru zmysłowego; 

zapomnienie o celu jako wartości, skoro nie można go określić mierzalnie; 

materializm – jako zredukowanie człowieka do wymiaru ekonomicznego.
12

 Trzeci 

porządek dotyczy prawa. W tym porządku człowiek bez właściwości pojawia się jako 

owoc sporu pomiędzy legalnym a dobrym. Skoro nie ma cnót, nie można określić 

dobra, a skoro dobro jest niedefiniowalne, pozostaje to, co da się zdefiniować – 

legalne. 

                                                 
11

 M. Heller, Afirmacja racjonalności, w: J. Mariański, S. Zięba (red.), Godność czy sukces? Kulturowe dylematy 

współczesności, Materiały III Kongresu Kultury Chrześcijańskiej (Lublin, KUL, 25-28 września 2008 r.),  

Lublin 2008, s. 333-341. Autor ukazuje w przekonujący sposób, że pozostanie wyłącznie na jednym z poziomów 

powoduje zawężenie horyzontu postrzegania. Nie można bowiem wyjaśnić całości świata wyłącznie w oparciu o 

racjonalność dyskursywną, ona bowiem potrzebuje weryfikacji. Z kolei racjonalność nauk przyrodniczych 

pozbawia człowieka istotnego elementu tajemnicy. Instuicja zaś, nawet intuicja teologiczna, która nie brałaby 

pod uwagę dwóch wcześniejszych typów racjonalności narażona jest na zarzut irracjonalności. 
12

 J. A. Sobkowiak, Spór o kształt świata w kontekście „nowego porządku moralnego”, art. cyt., s. 78. 
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 Dzisiaj dorzuciłbym do tego jeszcze pozorną niewinność relatywizmu 

kulturowego.
13

  Polega on na tym, że twierdzi się, iż kultury można porównywać, nie 

można zaś ich oceniać. Do oceny potrzebne byłoby odniesienie kultury do sfery 

wartości obiektywnych, jeśli zaś dana kultura bazuje na wartościach kulturowych 

wytworzonych wewnątrz danej kultury, wtedy porównywanie i próba oceny kultur 

jawią się jako nieporozumienie. Dotyczy to także pewnych fundamentalnych wartości 

życia społecznego, z których najistotniejsza – rodzina, jest dzisiaj bardzo mocno 

podważana, chociażby przez lansowanie idei gender.
14

 

 Innym niebezpieczeństwem jest to, co zauważa się w świecie dziennikarzy, 

którzy zostali wplątani w spór, jaki toczy się pomiędzy moralnością i etyką. Analiza 

ponad 30. Kodeksów etyki dziennikarskiej poczyniona w ubiegłym roku
15

 prowadzi 

do przekonania, że literalnie wszystkie wartości tradycyjnej etyki są w nich obecne, 

natomiast trudno o spójną a tym bardziej wspólną definicję tych wartości. W porządku 

politycznym, już bez szczegółowych opisów, można by wskazać na słabość państwa 

jako podmiotu życia społecznego, rozdzielenie rozumienia sprawiedliwości na boską i 

ludzką, bezradność Europy wobec swojej przeszłości i przyszłości, nowe bożyszcze – 

dla przykładu ekologia, czy nie do pogodzenia w praktyce: wielokulturowość i 

globalizacja. 

 W świecie religii ciągle jeszcze brak przełożenia idei przebaczenia na konkretne 

sytuacje poszczególnych zwaśnionych narodów, nieuzasadnione łączenie monoteizmu 

z przemocą, religia pozbawiona wymiaru społecznego, albo sprowadzana wyłącznie 

do niego (R. Rorty)
16

, domaganie się demokracji w Kościele w jej świeckim wydaniu, 

                                                 
13

 P. Valadier, La morale sort de l’ombre, Paris 2008, szczególnie s. 91-125. Książka ta jest o tyle istotna dla 

niniejszej problematyki, gdyż dopełnia analizy owych trzech płaszczyzn nieporządku moralnego. Zresztą, jak 

zaznaczyłem w cytowanym wyżej artykule, owe płaszczyzny nieporządku moralnego były zapożyczone właśnie 

z propozycji P. Valadier sprzed lat. Przywołanie więc tej pozycji w tym miejscu jest wyrazem intelektualnej 

wdzięczności Autorowi.  
14

 Szerzej na temat gender – Idea gender jako wyzwanie dla teologii, red. A. Jucewicz, M. Machinek, Olsztyn 

2009; por. także mój artykuł - Gender w perspektywie “nowego porządku moralnego”, “Teologia i moralność” 

4(2008) s. 135-150. 
15

 A. Stadnicka, Funkcjonowanie podstawowych wartości w wybranych kodeksach etyki dziennikarskiej, (mps – 

Biblioteka UKSW), Warszawa 2008. 
16

 R. Rorty, G. Vattimo, L’avenir de la religion. Solidarité, charité, ironie, red. S. Zabala, tłum. z wł. C. Walter, 

Paris 2006. Filozofia nie może się jednak całkowicie odciąć od refleksji poświęconej problematyce Boga i nawet 

jeśli próbuje się pomniejszyć rolę chrześcijaństwa w wymiarze społecznym, pytanie o Boga wraca jednak 

nieubłaganie w refleksji nawet tych filozofów, którzy wprost do Boga odwoływać się nie chcą – dla przykładu 

godna polecenia książka S. Bongiovanni, La philosophie italienne contemporaine à l’épreuve de Dieu. 

Pareyson, Vattimo, Cacciari, Vitello, Severino, L’Harmattan, Paris 2008. 
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napięcie ciągle nie rozstrzygnięte na styku polityka-religia. Wreszcie na nowo 

postawione pytanie o Boga po śmierci Boga (Jan Krumb – proponujący nowe źródła 

moralności chrześcijańskiej czy Richard Dawkins, pokazujący na gruncie biologii, że 

Bóg nie tylko nie umarł, ale faktycznie nigdy się nie narodził – jest Bogiem 

urojonym).
17

 

 Taki jest świat, w którym żyje człowiek bez właściwości. Jak zmieniać ten świat 

i jak ocalić w nim człowieka, skulonego w podmiotowym „ja”, nie mającym ani 

zakotwiczenia w przeszłości, ani jasnego celu na przyszłość. Jawi się na pozór proste 

rozwiązanie – zniszczyć człowieka bez właściwości, ośmieszyć jego kulturę. Zrobił to 

kilka lat temu, trochę nieporadnie Cezary Michalski w zbiorze esejów Powrót 

człowieka bez właściwości.
18

  Zamiast jednak uśmiercać i tak słaby podmiot, może 

lepiej – jak proponuje Angelo Scola
19

 - zrodzić osobę? Spróbować razem z nią na 

nowo odkryć owe utracone właściwości człowieka. 

 

2. Cnota w życiu człowieka bez właściwości 

 

 Gdzie jednak szukać istoty człowieka? Można by powiedzieć, że w jakimś 

sensie rozgrywa się on pomiędzy złem do którego jest zdolny a dobrem, do którego 

jest powołany. Stosunkowo łatwo doświadczyć owego zła. Ale jak odczytać dobro?
20

 

Człowiek bez właściwości tym bardziej nie potrafi go odczytać, gdyż dobro można 

odczytać z przejawów. Natomiast człowiekowi odebrano sposób bycia człowiekiem 

(B. Skarga), pozostawiając tylko propozycję sposobu bycia i dość zubożony zestaw 

cnót, czy jak to się dzisiaj określa „wspólnych wartości”. 

Mija z górą trzydzieści lat od momentu dość istotnego dla refleksji nad cnotą. 

Mam na myśli dzieło A. MacIntyre’a, które polski tłumacz opatrzył tytułem 

                                                 
17

 J.-M. Krumb, Les fondements de la morale chrétienne, Paris-Budapest-Torino 2005; R. Dawkins, Bóg 

urojony, tłum. P.J. Szwajcer, Warszawa 2007, zwłaszcza rozdział 6 książki: Korzenie moralności: Dlaczego 

ludzie są dobrzy, s. 287n. 
18

 C. Michalski, Powrót człowieka bez właściwości, Warszawa 1996. 
19

 A. Scola, Człowiek: zanikający podmiot czy nowe centrum?, „Społeczeństwo” (2003) nr 2, s. 175-194. 
20

 Współcześnie częściej dokonuje się próby odczytania dobra dla określonej osoby z określonej perspektywy. 

Coraz trudniej człowiekowi opowiedzieć się za takim dobrem, które byłoby dobrem absolutnym. Interesujące 

studium w tym względzie proponuje R. Spaemann, Podstawowe pojęcia moralne, tłum. P. Mikulska, J. Merecki, 

Lublin 2000, s. 7-18. 
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Dziedzictwo cnoty
21

, a ściśle należałoby je oddać Po cnocie, opatrując pytaniami: Co 

zaproponować człowiekowi po okresie, w którym cnota była czymś oczywistym i 

niekwestionowanym? Jak mówić do człowieka bez właściwości o właściwościach? 

Jak na nowo podjąć próbę mówienia o moralności uniwersalnej, mając w pamięci 

nietrafną krytykę moralności w wydaniu nietzscheańskim i tym bardziej nie udany 

oświeceniowy konstrukt moralności? 

 Zanim przedstawię zasadnicze tezy MacIntyrowskiej propozycji odnowienia 

teorii moralności, chciałbym najpierw przywołać zasadnicze punkty nietzscheańskiej 

krytyki moralności, która faktycznie uśmierciła ideę cnoty. Dla Nietzschego 

moralność jest przede wszystkim interpretacją w świetle określonego systemu wartości 

wyrażających warunki życia człowieka jednostkowego. Moralność nie jest dla niego 

czymś danym, lecz raczej pewnym przepracowaniem rzeczywistości. Jak pisze w Poza 

dobrem i złem: Wszelka moralność nie jest niczym innym jak tylko językiem 

odzwierciedlającym wpływy.
22

 Powie o tym wprost: moralność to instynkt stadny w 

jednostce. Według niego obserwacja systemów moralności pozwala stwierdzić, że są 

one różne, i oferują jednostce, w licznych kulturach i tradycjach, wręcz wykluczającą 

się zawartość treściową.  

Należy jednak od razu dopowiedzieć, że kiedy Nietzsche używa słowa 

„moralność”, ma on przede wszystkim na myśli znienawidzoną moralność 

chrześcijańską, charakteryzującą się – w jego rozumieniu – wyłącznie ascetyzmem, 

dualizmem, odciągającą od życia inspiracją platońską. Problem, który szczególnie 

absorbuje Nietzschego, to wartość różnych systemów moralnych. W swoim dziele Z 

genealogii moralności wskazuje na dwa zasadnicze typy moralności: moralność 

panów i moralność niewolników. Z kolei w Zmierzchu bożyszcz ukazuje moralność 

                                                 
21

 A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, tłum. A. Chmielewski, Warszawa 1996. 

Koncepcję MacIntyre’a można najkrócej wyrazić następująco: Jest to propozycja etyki, według której kryteria 

indywidualnych wyborów moralnych, jak również legitymizacja porządku politycznego i społecznego 

znajdowałyby swój moralny fundament w kulturze moralnej danego społeczeństwa bardziej niż w pewnej 

całościowej propozycji praw odniesionych bezpośrednio do indywiduum. Według niego, filozofia Oświecenia 

powinna być interpretowana bardziej w kluczu pewnej utraty tego, co stanowi pewną zawartość etyczną niż w 

kluczu wyzwolenia indywiduum, bardziej jako przejście w anomię niż jako zwycięstwo autonomii jednostki. 

Trzeba zatem, zdaniem MacIntyre’a bardziej dowartościować etyczną tradycję arystotelesowską opartą na 

cnotach. Całą więc etykę poszukującą fundamentu dla praw i cnót należałoby umieścić w perspektywie opartej 

na pojęciu ethos, zarówno w poszczególnych tradycjach, jak również w relacjach zachodzących pomiędzy 

osobami, które tworzą daną społeczność – por. Encyclopedie de la philosophie, red. G. Vattimo, M. Ferraris, D. 

Marconi, Garzanto Editore, wydanie franc. 2002. 
22

 F. Nietzsche, Poza dobrem i złem, tłum. P. Pieniążek, Koszalin 2007, szczególnie § 187. 
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jako wyłącznie interpretację pewnych fenomenów. A przez bożyszcze rozumie tych, 

którzy chcą naprawiać ludzkość. Jego zdaniem trzeba odwrócić porządek rozumienia 

moralności. Moralność trzeba definiować jako system narzucany w sposób tyraniczny, 

zawierający fundamentalne interpretacje. Nietzsche powie wprost: W sytuacjach gdzie 

nie narzuca się żadna tradycja, nie ma mowy o żadnej moralności.
23

  

Przejdźmy teraz do wspomnianej już propozycji MacIntyre’a. W prezentowaniu 

cnoty, szczególny akcent kładzie on na rolę tradycji. Cnotę wiąże bowiem nie tyle z 

teorią, co z praktyką życia. Każda zaś praktyka ma swoją historię. Tak jak życie 

ludzkie, mające swój początek, rozkwit i zakończenie. Zatem świadomość własnej 

tradycji, czyli historii własnej wspólnoty jest niezbędnym warunkiem ludzkiej 

świadomości. W kontekście tradycji można jednak postawić zasadne pytanie: Na czym 

w istocie polega wspólne dziedzictwo? Czym jest wspólna przeszłość? A dalej, co w 

niej należy cenić, a co wymaga krytyki i przebudowania? 

W tym kontekście wraca na nowo pytanie o jednostkę. MacIntyre rozumie ją jako 

wytwór wspólnoty o określonej tradycji, języku i kultywowanych praktykach. 

Gdybyśmy bowiem szukali racjonalnego fundamentu dla teorii cnót, szybko 

dojdziemy do przekonania, że nie istnieje racjonalność, która nie byłaby 

racjonalnością jakiejś określonej wspólnoty i tradycji, a poprzez to nie byłaby zarazem 

racjonalnością odmienną od racjonalności innej wspólnoty, jej tradycji i jej języka.
24

  

Jest to ważne, gdyż każda praktyka, by coś osiągnąć, domaga się kultywowania 

w jej ramach określonych „doskonałości”. Rozwój cnót wymaga więc istnienia 

określonej wspólnoty, by ją z kolei podtrzymywać w istnieniu.
25

  

 MacIntyre sięga również do korzeni samego słowa „moralne”. Zwraca uwagę 

na fakt, iż przyzwyczailiśmy się do rozumienia tego pojęcia jako klasyfikacji sądów, 

argumentów i czynów. Zapominamy jednak, że pierwotnie pojęcie „moralis”, użyte 

przez Cycerona w De fato dla oddania greckiego ethicos, oznaczało nie reguły, lecz 

coś, co dotyczy charakteru czy dyspozycji człowieka do pewnego typu zachowań.
26

  

                                                 
23

 Le vocabulaire de Friedrich Nietzsche, red. J.-P. Zarader, Paris 2001, s. 36-38. 
24

 Powyższy akapit jest wiernym streszczeniem wprowadzenia autorstwa Adama Chmielewskiego do polskiego 

wydania dzieła MacIntyre’a – por. s. XXVIII-XXXV. 
25

 A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty, dz. cyt., s. 8 i 9. 
26

 Tamże, s. 87. 
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Zauważmy od razu, że jest to zupełnie inna koncepcja od tej, jaką w swojej 

spuściźnie filozoficznej zostawił nam Kant. Dla Kanta jest oczywiste, że człowiek 

posiada jakąś ogólną koncepcję dobra, ma też człowiek prawo do pragnienia jakiegoś 

ogólnie rozumianego szczęścia. Szczęścia nie można jednak rozumieć wyłącznie 

subiektywnie. Pokazuje on bowiem, że moralność nie może opierać się na samych 

pragnieniach czy przekonaniach, nawet religijnych, lecz musi obowiązywać 

powszechnie i być wyrażona w formie kategorycznej.
27

 

 MacIntyre proponuje też interesującą reinterpretację Arystotelesa. Jego zdaniem 

w Etyce Nikomachejskiej zachodzi fundamentalna rozbieżność pomiędzy człowiekiem-

jaki-on-faktycznie-jest a człowiekiem-jakim-mógłby-się-on-stać-gdyby-zrealizował-

swoją-istotę. Oznacza to zatem, że człowiek nigdy nie jest w akcie, lecz w wezwaniu 

do przejścia od potencjalności do aktu. Pojawia się tu zatem potrzeba celu, ów rys 

teleologiczny, bez którego projekt moralności staje się niezrozumiały.
28

  

 Badając źródła moralności MacIntyre sięga do bohaterów Homera i stawia 

ważkie pytanie o to, czego się można od nich nauczyć? Wskazuje na dwie sprawy: po 

pierwsze, każda moralność jest związana z określoną wspólnotą lokalną, wszelkie zaś 

dążenie współczesnych moralności do uniwersalności, poza konkretną określonością 

jest złudzeniem. Po drugie, nie można nabyć określonych cnót poza tradycją, w której 

dziedziczymy owe cnoty i nasze ich rozumienie. Tradycja daje bowiem określony 

schemat pojęciowy cnót, a wraz z nim pewne szczegółowe elementy, takie jak: 

wymagania stawiane przez role (wtedy cnota jawi się jako cecha umożliwiająca 

jednostce spełnienie określonej roli), koncepcję kondycji ludzkiej, z natury kruchej, 

która poprzez bohaterstwo pokazuje, że człowiek nie jest poddany losowi i śmierci na 

sposób fatum, lecz przeciwstawiając się im,  może okazać bohaterstwo.
29

 

 Z powyższego można wyciągnąć pewne wnioski dotyczące cnoty. Odnosi się 

ona zawsze do określonego porządku. Porządek ten w starożytności miał silne 

zakorzenienie w życiu polis. Prowadziło to wprost do przekonania, że bycie dobrym 

człowiekiem to bycie dobrym obywatelem. Podzielano zatem przekonanie, że istnieje 

pewien kosmiczny porządek, prawda zaś w sferze moralnej polega na zgodności sądu 

                                                 
27

 Tamże, s. 97-98. 
28

 Tamże, s. 111. 
29

 Tamże, s. 236-239. 
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moralnego z porządkiem tego schematu. Do tego stopnia było to mocne w 

przekonaniu starożytnych, iż Arystoteles, chociaż kojarzymy go przede wszystkim z 

koncepcją racjonalną, przychyla się do przekonania, że każda filozofia zakłada pewien 

przedfilozoficzny porządek. Inaczej mówiąc, zakłada polityczny (w znaczeniu polis) 

punkt wyjścia. W tym sensie u Arystotelesa zdefiniowanie cnoty jest niezbędne do 

wszelkiego praktykowania dobra, gdyż życie w możliwie najdoskonalszym kształcie 

zakłada praktykowanie cnót. Można powiedzieć wprost, że nie można zdefiniować 

dobra człowieka, jeżeli nie odniesie się go do cnót.
30

  

Można by teraz próbować opisać długą drogę, jaką przebyła cnota na 

przestrzeni wieków. Przerasta to jednak ramy niniejszego projektu. Wydaje się jednak, 

że przywołana charakterystyka wystarczy do tego, by zrozumieć, że w sporze różnych 

koncepcji filozoficznym nie znajdzie się właściwych rozwiązań. Wystarczy 

nadmienić, że również w innych swoich pracach (dla przykładu Czyja sprawiedliwość, 

Jaka racjonalność?, wyd. pol. 2007) MacIntyre pozostaje radykalny, chociaż jego 

poglądy, w porównaniu z omawianym dziełem, ostro ewoluowały. Wydaje się zatem, 

że spór, który rozpoczął MacIntyre swoją książką Dziedzictwo cnoty jest nie do 

rozstrzygnięcia, zwłaszcza w ramach jednego artykułu. Wydaje się zatem, że 

wystarczy w tym miejscu powtórzyć słowa Stanisława Filipowicza z Posłowia do 

książki Czyja sprawiedliwość…: MacIntyre pragnie wywieść nas z "domu niewoli". 

(...) próbuje przerwać zaklęty krąg, w którym znaleźliśmy się dzięki czarowi słowa. 

Poddani urokom mądrości, która nami zawładnęła. Naszym "domem niewoli" stała się 

tradycja Oświecenia! 

 Potrzeba zatem innego horyzontu, który w ramach małych tradycji potrafiłby 

stworzyć ową uniwersalną Tradycję, nie przekreślającą tego, co różne, ale dającą 

pewien wspólny fundament. Nie można bowiem w świecie globalnym żyć 

moralnością partykularną, a przy tym ciągle jeszcze wierzyć w możliwość zbudowania 

prawdziwej jedności.  

                                                 
30

 Tamże, s. 250-251, 263, 271 i 273. 
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II. CZY WSPÓŁCZESNY CZŁOWIEK POTRZEBUJE RELIGII? 

 

 Dusza ludzka jest z natury chrześcijańska.
31

 Oznacza to, że jeśli człowiek 

poszukuje autentycznie prawdy, to owa prawda musi prowadzić do Boga. Tym samym 

chrześcijanin staje się podmiotem nowej formy kultury, która w sposób konieczny 

odwołuje się do natury człowieka. Jeśli zatem człowiek ma chrześcijaństwo jakby 

wpisane w naturę, to naturalnym etapem rozwoju tej świadomości są religia i kultura 

chrześcijańska. 

 W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera pytanie postawione przez 

św. Tomasza z Akwinu, czy Bóg jest tym, co jest poznane jako pierwsze przez umysł 

ludzki? Odpowiedź Tomasza rzuca nowe światło na rozumienie owego „naturaliter”. 

Uważa on bowiem, że światło naszego intelektu jest odblaskiem pierwszej prawdy, nie 

jest jednak przedmiotem poznania intelektu, stąd też nie może być poznane jako 

pierwsze. Oznacza to, że w naturę człowieka wpisane jest dążenie do poznania Boga, 

ale jest ono raczej naturalną ścieżką poznania – a w konsekwencji i wiary – nie zaś 

czymś, co jawi się człowiekowi w całej swej oczywistości.
32

  

 Po przywołaniu powyższych stanowisk a jednocześnie wobec nasilających się 

pytań o przyszłość religii w zsekularyzowanym świecie - w tym chrześcijaństwa – 

rodzi się uzasadnione pytanie, czy to, czego jesteśmy świadkami jest zmierzchem 

religii? Obserwujemy przecież ciągle odgrzewane próby powrotu do pytania o 

możliwość stworzenia religii uniwersalnej. Pytanie zatem należałoby ukonkretnić: czy 

chrześcijaństwo jako religia, która dała fundamenty myśli zachodniej zmierza do 

swojego kresu? Czy jest to koniec religii czy tylko spór o ścieżki wiary dzisiaj? 

Przedwczesne byłoby wieszczenie końca religii chrześcijańskiej, ale też nie 

                                                 
31

 Do owego stwierdzenia, iż dusza ludzka jest „naturaliter christiana” (Apologetyk 17,6) nawiązuje papież 

Benedykt XVI w audiencji generalnej z 30 maja 2007 roku poświęconej postaci wybitnego pisarza 

chrześcijańskiego z przełomu II i III wieku – apologety Tertuliana (155-220), który wskazywał na nierozerwalny 

związek wartości chrześcijańskich i ogólnoludzkich, ukazując chrześcijan jako autentyczne podmioty ”nowej 

kultury” -  

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2007/documents/hf_benxvi_aud_20070530_it.html.  
32

 W odpowiedzi na trudności (3) św. Tomasz wyraża to następująco: Gdyby w duszy naszej tkwił doskonały 

obraz Boga, tak jak Syn jest doskonałym obrazem Ojca, to umysł nasz od razu poznawałby Boga. Ale obraz w 

nas jest niedoskonały i stąd przytoczony argument nie ma uzasadnienia – S. Th. I, Q. 88 a 3, ad 3 – Święty 

Tomasz z Akwinu, Traktat o człowieku, Summa Teologii I, 82-89, t. II, przekł. i oprac. S. Swieżawski, Kęty 

1997, s. 284. 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/audiences/2007/documents/hf_benxvi_aud_20070530_it.html
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wszystkich muszą przekonać pozytywne jej uzasadnienia odwołujące się nawet do tak 

wybitnych myślicieli jak Teilhard de Chardin.
33

 

 Należy też nadmienić, iż osadzenie chrześcijaństwa w zsekularyzowanym 

świecie wskazuje na specyficznie chrześcijański „wynalazek”. Jak zauważa bowiem 

Abu Hamza - odpowiadając na pytanie, czy możliwe jest zsekularyzowanie islamu? - 

sekularyzacja islamu byłaby możliwa wyłącznie siłą. Islam jest bowiem w pewnym 

sensie religią totalną, a więc obejmującą wszystkie sfery życia człowieka. Tymczasem 

wiara chrześcijańska jest w pierwszym rzędzie „wiarą”, która oczywiście ma potrzebę 

wyrażenia siebie w sferze religijnej, jednak religia jest czymś co ma przenikać życie 

dając podwaliny pod kulturę i cywilizację chrześcijańską. Jednak trudno by 

doszukiwać się w niej jedynego akceptowalnego modelu. W tym znaczeniu 

chrześcijaństwo pozostawiło przestrzeń na sekularyzację i w tym też znaczeniu za A. 

Dragułą używam pojęcia sekularyzacji jako „chrześcijańskiego wynalazku”.
34

 

 Również dopowiedzenia domaga się kontekst naszej refleksji: „świat 

zsekularyzowany”. Jeśli bowiem pytamy o zmierzch czy koniec religii, warto by 

postawić to samo pytanie w kontekście sekularyzacji (L. Ross). Ross ukazywał jasną 

różnicę pomiędzy sekularyzacją a sekularyzmem. Przez sekularyzację rozumie on 

pogląd o niezależności i wzajemnej niezastępowalności wiary i wiedzy (co nie było 

obce już św. Tomaszowi z Akwinu). Natomiast sekularyzm jest ideologią, która stara 

się uzasadniać tezę, iż religia w życiu społecznym staje się raczej zbędna czy wręcz 

szkodliwa. I w tym sensie możemy mówić o końcu sekularyzmu, chociaż w Polsce 

podobne prądy jeszcze ciągle odżywają. Natomiast sekularyzacja jest zjawiskiem 

dynamicznym, które domaga się nieustannej relektury ścieżek wiary i form 

religijności.
35

  

                                                 
33

 Interesujący artykuł proponuje o. J. Kulisz SJ, ukazując w nurcie myśli Teilharda de Chardin przyszłość 

katolicyzmu jako jedynej religii, która w pełny sposób byłaby w stanie zmierzyć się z wielkimi współczesnymi 

prądami humanizmu – tenże, Zmierzch chrześcijaństwa?, w: Wiara i kultura, śmiały eksperyment Pana Boga, 

red. J. Kulisz, Kraków 2008, s. 21-46. 
34

 A. Draguła, Ocalić Boga. Szkice z teologii sekularyzacji, Warszawa 2010, s. 30n. 
35

 L. Roos, Między sekularyzmem a nową religijnością? Wokół stosunku między społeczeństwem, etosem i religią 

we współczesnej sytuacji kulturowej, STV 28(1990) nr 1, s. 8. W podobnym duchu wypowiada się również Ch. 

Millon-Delsol. Nie czyni ona rozróżnienia pomiędzy sekularyzacją a sekularyzmem, niemniej ostro podważa 

roszczenia niektórych myślicieli do tego, by rozumieć sekularyzację jako nie tylko to, że religia ma pozostać w 

obrębie swojego porządku, lecz że ma zamilknąć, a w konsekwencji zniknąć i zatrzeć nawet ślad swoich korzeni 

– Ch. Millon-Delsol, Skazani na konflikt, „Znak” 54(2002) nr 3(568), s. 23. 
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 Kiedy bowiem zabraknie przywoływanego już „chrześcijańskiego wynalazku” 

jakim jest sekularyzacja w swojej złagodzonej wymowie, wtedy religia, a właściwie 

jej wynaturzenie, może prowadzić do fundamentalizmu. Jest to zresztą szczególne 

zjawisko, które jest owocem z jednej strony niewłaściwie pojętej istoty religii, z 

drugiej zaś skrajnie pojętej nowoczesności. J. Habermas stawia diagnozę, iż 

współczesny fundamentalizm jest zjawiskiem nowoczesnym, gdyż można 

zaobserwować rozchodzenie się w czasie motywów i środków stosowanych przez 

skrajnych fundamentalistów. Źródeł tej rozbieżności upatruje w wyniku 

przyśpieszonej i wykorzenionej modernizacji.
36

 

 Wreszcie istotną przyczyną wzajemnych niechęci religii i ponowoczesności jest 

zanik kultury dialogu. Obserwuje się raczej swoistą dialektykę
37

, czy wręcz metodę 

gier językowych zastępujących dialog, polegających na tym, że szuka się i wynajduje 

ciągle to nowe sposoby wyrazu, słowa i sensy (nowomowa), które zdają się toczyć 

nieustanną walkę z ustalonym językiem, konotacją. Oczywistą jest rzeczą, że więź 

międzyludzka odbywa się w ramach rozwoju języka i jego znaczeń, gdyż język 

opisuje dynamiczną rzeczywistość. Słabość „gier językowych” polega jednak na tym, 

że z metody czynią one cel sam w sobie – ideę językowej agonistyki.
38

 

  

1. Religia i religijność 

 

Zjawisko religijności należy do rzędu tych pojęć, których zakres znaczeniowy 

trudno określić w jednoznaczny sposób. Z jednej bowiem strony zauważa się wielość 

płaszczyzn na których próbuje się uchwycić to zjawisko (filozofia religii, teologia, 

płaszczyzna duszpasterska), z drugiej zaś żadna z definicji nie jest na tyle ogólna i 

pojemna, by można zawrzeć w niej niezbędne elementy religijności.
39

  

 Klasyczna definicja religii ujmuje ją jako relację zachodzącą pomiędzy 

podmiotem-człowiekiem a przedmiotem religijnym. Ów przedmiot religijny określany 

jest w kategoriach „Ty” osobowego, bytowego czy wprost jako Absolut. Jak zauważa 

                                                 
36

 J. Habermas, Wierzyć i wiedzieć, „Znak” 54(2002) nr 3(568), s. 9. 
37

 Pisałem o tym szerzej w artykule Fenomen słowa – pomiędzy dialektyką a dialogiem, w: Słowo w kulturze 

współczesnej, red. W. Kawecki, K. Flader, Warszawa 2009, s. 37-51. 
38

 J.-F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna, tłum. M. Kowalska, J. Migasiński, Warszawa 1997, s. 45-46. 
39

 Na złożoność problematyki zwraca uwagę A. Bronk, Podstawy nauk o religii, Lublin 2003, s. 103n. 
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Z. Zdybicka, relację do osobowego Absolutu można zdefiniować w trojaki sposób: od 

strony podmiotu przeżywającego, jako empiryczny fakt religijny (kult, postępowanie 

moralne), czy wreszcie jako dane pochodzące z doświadczenia zewnętrznego i 

wewnętrznego czyli fakt realnej i dynamicznej relacji osobowo-osobowej między 

człowiekiem i Transcendensem.
40

 

Podejmując krytykę ujęcia religii zaproponowanego przez Z. Zdybicką, A. 

Bronk zauważa, że w próbie zbudowania definicji religii nie można dokonywać 

nieuzasadnionej ekstrapolacji. Bowiem Zdybicka próbuje zdefiniować religię w 

perspektywie chrześcijaństwa. Natomiast, zdaniem Bronka, do tego, by definicję tę 

można odnieść do wszelkich form religijności potrzeba umieszczenia jej w szerszej 

perspektywie jaką jego zdaniem stanowią uniwersalia. Oznaczałoby to, że przez religię 

rozumie się bardziej opis religii historycznych, którego treść nie realizuje się w 

odrębnym przedmiocie, lecz w postaci układu cech przysługujących historycznym 

postaciom religii rozumianych jako ludzkie zachowania i ich wytwory.
41

 

Spór zdaje się rozstrzygać M.A. Krąpiec proponując definicję religii 

wyprowadzoną z filozofii klasycznej. Według niego religia jest działaniem człowieka, 

które odbywa się według trzech czynników: celu czyli realnego dobra, dla którego 

człowiek podejmuje działanie, wzoru w postaci sądu praktycznego determinującego 

działanie i podmiotu działania, który jest jednocześnie jego sprawcą.
42

  

Powyższe próby zdefiniowania religii dotyczyły płaszczyzny filozofii religii. 

Na gruncie teologicznym można religię zdefiniować jako całokształt przeżyć i postaw 

osobistych oraz wyrażeń i struktur społeczno-kulturowych, wyrażających w różny 

sposób relacje zależności człowieka od rzeczywistości ponadświatowej 

(transcendentnej). Teologia ukonkretnia tę zależność ukazując, że sam Bóg 

odpowiadając na najgłębsze potrzeby człowieka, objawia się jemu i nawiązuje z nim 

dialog. Skąd zatem wielość religii? Zasadniczo podaje się dwie przyczyny: pozytywną 

(różnorodność kultur tworzących różne formy życia religijnego) oraz negatywną 

                                                 
40

 Z. Zdybicka, Człowiek i religia. Zarys filozofii religii, Lublin 1993, s. 301. 
41

 A. Bronk, Nauka wobec religii, Lublin 1996, s. 86-87. 
42

 M.A. Krąpiec, U podstaw rozumienia kultury, Lublin 1991, począwszy od s. 55. 
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(błędy w wierzeniach). Ostatecznie jednak postawa Kościoła katolickiego wobec 

innych religii jest pozytywna, to znaczy zauważa w każdej z nich ziarna prawdy.
43

 

 Kiedy zatem mówi się dzisiaj o sygnalizowanym już zmierzchu czy końcu 

religii nie należy upatrywać źródła tego stanu rzeczy w samym fakcie wielości religii. 

Przyczyna leży bardziej w oświeceniowej genezie śmierci Boga. Nie można bowiem 

bagatelizować całej historii zmagania się wiary i niewiary. Niemniej „śmierć Boga” 

czy teologia „śmierci Boga” sprowokowały żywą dyskusję na temat aktualności wiary. 

Zaczęto zdawać sobie sprawę, że wkrótce przyjdzie zmierzyć się z kulturą i 

mentalnością, w której zajdą istotne przemiany, zarówno na płaszczyźnie 

intelektualnej, jak i praktycznej. Stwierdzenie F. Nietzschego „Bóg umarł” stało się 

źródłem dyskusji na temat wiary i religii, które do dziś nie doczekało się 

jednoznacznej interpretacji. Można bowiem uznać, że stwierdzenie to jest opisem 

faktu historyczno-socjalnego. Można też – za M. Heideggerem – uznać je za 

świadectwo epoki wyrażające europejski nihilizm. Można wreszcie – za A. Camus – 

dostrzec fakt historyczny, iż Bóg umarł w ludzkiej świadomości.
44

    

Jedno jest pewne. Jak zauważył W. Kasper, jeśli chcemy zrozumieć 

współczesność, musimy zacząć od poznania nowożytnego Oświecenia. Jest ono 

zapewne najbardziej doniosłą rewolucją, jaką świat zawdzięcza Zachodowi. O 

oświeceniu można dziś mówić wszystko prócz tego, że należy do przeszłości; 

przeciwnie – dopiero dziś trafia do nas w pełni.
45

 Diagnoza Kaspera pozostaje ciągle 

aktualna, o czym mogą świadczyć chociażby takie stwierdzenia w kontekście 

oświeceniowych skutków osłabienia religii: […] nowy trend w kierunku religii 

prowadzi obok chrześcijaństwa, które w wielu przypadkach, na wielu płaszczyznach 

doznaje niekiedy druzgocącej krytyki i odrzucenia. Teologia i Kościół są zmuszone 

niejednokrotnie stwierdzić, że współczesność nosi cechy „nowoczesności 

postchrześcijańskiej” (H. Waldenfels).
46

   

                                                 
43

 W. Łydka, Religia, w: Słownik Teologiczny, red. A. Zuberbier, wyd. II rozszerzone, Katowice 1998, s. 497-

503. 
44

 M. Żmudziński, Pojęcie „śmierci Boga” i jego oświeceniowa geneza, w: Laicyzacja i sekularyzacja 

społeczeństwa nowożytnego (XVI-XVIIIw.), Olsztyn 2008, s. 209-217. 
45

 W. Kasper, Rzeczywistość wiary, Warszawa 1979, s. 12. 
46

 Szerzej tę problematykę podejmuje I. Bokwa, Wiara i kultura: oświeceniowe korzenie kryzysu ich relacji, 

STV 48(2010) nr 1, s. 29-37. 
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 W ramach ratowania religii przed ponowoczesnością i pluralizmem proponuje 

się czasem karkołomne propozycje rezygnacji z wypracowanego podejścia do wielości 

religii na rzecz ujmowania relacji cywilizacji i religii z punktu widzenia 

zaprzeszłego.
47

 Stosunek zatem do wielości religii można ująć poprzez przywołanie 

najbardziej popularnych: ekskluzywizm, pluralizm i inkluzywizm. Ekskluzywizm 

stwierdza, że jest tylko jedno objawienie, zaś w oderwaniu od Chrystusa nie potrafimy 

powiedzieć niczego o Bogu i człowieku oraz ich wzajemnej relacji (K. Barth). 

Pluralizm z kolei głosi, że różne religie oferują nie tylko różne drogi, ale że te drogi są 

równorzędne. Akcent zostaje przesunięty z doktryny na osobistą przemianę (personal 

transformation). Oznacza to, że nawet sprzeczne doktryny mogą się spotkać, jeśli 

prowadzą do autentycznej przemiany. Inkluzywizm z kolei uznaje, że Bóg może 

objawić się na wiele sposobów i w wielu miejscach, ale także to, że roszczenia 

religijne są prawdziwe, albo fałszywe. Wynika z tego, że tylko jedna religia może 

prawdziwie odsłaniać Boga i sposób zbawienia, ale również to, że i Boga i Jego 

zbawienie można spotkać za pośrednictwem wielu religii. W ten sposób schodzą się w 

inkluzywizmie zarówno ekskluzywizm, jak i pluralizm.  

Na tym gruncie wyłania się czwarta koncepcja (teologizm), która patrząc z 

wnętrza własnej tradycji próbuje uzasadnić wyjątkowość swojej religii, ale też 

nacechowana jest otwartością na wszystkich szczerze szukających zbawienia.
48

  

 Z powyższych rozważań wynika więc, że nie istniał okres, o którym można by 

powiedzieć postreligijny. Postreligia oznaczałaby tym samym posthumanizm. Jak 

powie Heidegger: Jeżeli posthumanizm ma się spełnić w nawrocie do archaicznych 

początków sprzed Chrystusa i sprzed Sokratesa, to znak, że wybiła godzina religijnego 

kiczu.
49

 Wtedy bowiem Heideggerowskie Andacht (nabożne skupienie) zamieniłoby 

się w Andenken (rozpamiętywanie). Tymczasem istota myślenia (Denken), polega na 

tym, że myśląc o bycie myślimy faktycznie o czymś, co musi być nie tyle myślane, ile 

                                                 
47

 Mam na myśli wznowienie po 150 latach książeczki H. Rzewuskiego, Cywilizacja i religia, „Biblioteka 

Konserwatyzm.pl, 2009. Po lekturze tej książeczki można potraktować jako nadużycie słowa ze wstępu 

usprawiedliwiające jej wydanie, wskazujące na zbieżność podejścia autora z zasadniczymi ideami encykliki 

Benedykta XVI Spe salvi. 
48

 S. Wszołek, Wprowadzenie do filozofii religii, Kraków 2004, s. 212-219. 
49

 J. Habermas, Wierzyć i wiedzieć, art. cyt., s. 19. 
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raczej przyjęte w całej swojej tajemnicy, której nie daje się zobiektywizować w 

poznaniu.
50

    

 

2. Rozumienie religii przed pojawieniem się zjawiska nowego ateizmu 

 

a) Richard Rorty – ateizm jako antyklerykalizm
51

 

Rorty wykorzystuje w swoim podejściu do religii współczesne podejście do 

sposobu uprawiania filozofii.
52

 Uważa, iż przeżyło się już klasyczne podejście, u 

którego założeń było stwierdzenie, iż filozofię da się uprawiać w oderwaniu od 

historii. Na gruncie religijnym nie da się też pojmować religii w oderwaniu od historii. 

Jako przykład proponuje pojęcie ateisty. Otóż dzisiaj nikt nie chce nazywać siebie 

ateistą. Swoją postawę wobec religii próbuje się raczej określić jako „brak słuchu 

religijnego” (M. Weber). Ateista oznacza zatem dwojakiego rodzaju postawę: 

pierwsza odwołująca się do stanowiska, iż wiara w boskość stanowi hipotezę 

empiryczną (która przez naukę zostaje coraz bardziej podważana); druga, pojmująca 

ateizm jako synonim antyklerykalizmu. Teza jaką proponuje Rorty jest następująca: 

religii nie sposób stawiać zarzutów dopóty, dopóki zamyka się ona w sferze 

prywatnej.
53

 

Zgadzając się w tym względzie z Vattimo Rorty pokazuje, iż walka toczona 

między religią a nauką w XVIII i XIX wieku była w istocie walką rozgrywającą się 

między instytucjami. Jeśli zatem porzuci się hegemonię religii z jej przekonaniem, iż 

poszukiwanie prawdy i Boga są „wdrukowane” w ludzki umysł (przywołajmy 

stwierdzenie Tertuliana „naturaliter”), wtedy sprywatyzowana religia wyda się czymś 

„naturalnym”. Rorty zestawiając swoje poglądy z poglądami Vattimo rysuje 

wymowny obraz: Vattimo dostrzega przeszłe wydarzenia jako święte, Rorty świętość 

                                                 
50

 Hasło: Pensée (Denken), w: Dictionnaire Heidegger, red. J.-M. Vaysse, Paris 2007, s. 125-127. 
51

 R. Rorty, Antyklerykalizm i ateizm, w: Przyszłość religii, red. S. Zabala, tłum. S. Królak, Kraków 2010. 

Recenzję francuskiego wydania książki zaprezentowałem w STV 44(2006) nr 2, s. 140-143. Warto odnotować, 

iż polskie tłumaczenie, które cytuję w niniejszym artykule nieco łagodzi oryginalne i nie rzadko dość skrajne 

stanowisko Rorty’ego wobec religii. Odnosi się wrażenie, iż tłumacz polskiego wydania nie chciał zniechęcić 

polskiego czytelnika do myślenia postmetafizycznego. Również należy zauważyć, iż pewne części tekstu 

zasadniczego w tłumaczeniu polskim zostały umieszczone jako przypis.  
52

 Przez współczesne podejście do uprawiania filozofii rozumie propozycje uprawiania filozofii zgłoszone przez 

takich autorów jak Derrida, Heidegger oraz Dewey i Wittgenstein.  
53

 R. Rorty, Antyklerykalizm i ateizm, art. cyt., s. 42. 
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dostrzega jedynie w przyszłości jako ideale. W związku z powyższym różnicę 

pomiędzy wierzącym i niewierzącym ukazuje na podobieństwo różnicy pomiędzy 

nieusprawiedliwioną wdzięcznością a niczym nieuzasadnioną nadzieją.
54

 

 Wydaje się, iż Rorty podstawowego argumentu za odrzuceniem religii w jej 

tradycyjnym wymiarze upatruje w niemożność połączenia dwóch pojęć: solidarność i 

obiektywność. Jego zdaniem, ludzie obdarzeni zdolnością do refleksji szukają sensu 

swojej egzystencji na dwa sposoby: wspólnotowy (solidarność) i jednostkowy 

(obiektywność). Pierwszy polega na tym, że starają się sytuować i opowiadać swoje 

życie wewnątrz określonej wspólnoty. Jest to wspólnota istniejąca i historycznie 

określona, w której w sposób rzeczywisty egzystuje człowiek, bądź jest to wspólnota 

fikcyjna, zbudowana w oparciu o bohaterów wybranych z historii, z literatury bądź z 

jednej i drugiej jednocześnie. Drugi polega na bezpośredniej relacji z rzeczywistością. 

Owa bezpośredniość polega na tym, że nie jest pochodną plemienia, narodu, czy 

fikcyjnej wspólnoty. Poszukujący solidarności nie pyta o relacje jakie łączą wspólnotę 

z tym, co jest poza nią. Poszukujący zaś obiektywności dystansuje się wobec osób 

bezpośrednio otaczających, gdyż osoba przywiązuje się do tego, co można opisać bez 

odniesienia do jakichkolwiek osób ludzkich.
55

 Dla Rorty’ego oznacza to, że religia 

musi opowiedzieć się bądź za wspólnotą (rezygnując z obiektywności), bądź za 

prawdą (rezygnując z solidarności). Jeśli zatem chrześcijaństwo chciałoby się wpisać 

w świat musi zrezygnować ze swoich absolutystycznych dążeń (poszukiwanie 

prawdy) na rzecz solidarności z człowiekiem. 

  

b) Gianni Vattimo – wiek interpretacji
56

 

Vattimo wychodzi w swojej refleksji od stwierdzenia Nietzschego, iż nie ma 

faktów są tylko interpretacje. Oczywiście zdaje on sobie sprawę z tego, że samo to 

                                                 
54

 Zdaniem Rorty’ego, aby ustrzec religię przed ontoteologią trzeba Vattimowskie dążenie do powszechnego 

międzypodmiotowego porozumienia jako jednej z ludzkich potrzeb przenieść z gruntu epistemologicznego 

(poznawcze i pozapoznawcze) na grunt egzystencjalny (zaspokajanie potrzeb publicznych i zaspokajanie potrzeb 

prywatnych) – tamże, s. 47-51. 
55

 R. Rorty, Obiektywność, relatywizm i prawda, tłum. J. Margański, Warszawa 1999, s. 35. 
56

 Już na samym początku omawiania poglądów Vattimo należy odnotować, iż hermeneutyka jest dla Vattima do 

ocalenia przed zarzutem historyzmu tylko wtedy, jeśli zaneguje się relację poznawczą „podmiot-przedmiot” - W. 

Torzewski, Racjonalność hermeneutyki a problem historyzmu – Gianni Vattimo, „Filo-Sofija” nr 1, 2001, s. 260. 

Dla Vattimo interpretacja będzie miała kluczowe znaczenie, szczególnie w opisie religii do tego stopnia, że 

jeden z artykułów poświęci wprost relacji zbawienia do hermeneutyki – Historia zbawienia, historia 

interpretacji, „Teksty Drugie” 2005 nr 4, s. 113-120. 
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stwierdzenie nie może rościć sobie prawa do bycia prawdą filozofii, gdyż samo jest już 

interpretacją. I konsekwentnie, skoro „fakty” nie są niczym więcej jak interpretacjami, 

to ostatecznie interpretacja ukazuje się jedynym faktem. Jaka jest zatem relacja 

zachodząca pomiędzy hermeneutyką a chrześcijaństwem? Otóż hermeneutyka 

odsłania – zdaniem Vattimo – jeden z kardynalnych błędów jakie popełnił Kościół. Z 

jednej bowiem strony chrześcijaństwo broniło się przed jedynością prawdy naukowej 

jako jedynej prawdy obiektywnej, z drugiej zaś wikłając się w metafizykę 

obiektywistyczną uczyniło z niej preambula fidei.
57

 

Jedynym sposobem, by Kościół wyzwolił się z owego obiektywizmu metafizyki 

jest wyzbycie się wszelkich roszczeń do obiektywizmu. Vattimo ujmuje to 

następująco: Skandalem bowiem jest nie tyle twierdzenie, że nie wierzymy w Ewangelię 

dlatego, iż wiemy, że Chrystus zmartwychwstał, ile twierdzenie, iż wierzymy w jego 

zmartwychwstanie dlatego, że przeczytaliśmy o tym w Ewangeliach.
58

 

Sposób w jaki Vattimo dochodzi do idei solidarności można streścić według 

następującego porządku – wychodząc od Arystotelesowskiego schematu wyrażonego 

w zdaniu amicus Plato sed magis amica veritas
59

 komentuje to zdaniem odwołując się 

do jednej z postaci Dostojewskkiego, która ukazuje, że gdyby osoba była zmuszona 

dokonać wyboru pomiędzy Chrystusem a prawdą, wybrałaby Chrystusa.
60

 Można 

zatem wyprowadzić z tego wniosek, że Chrystus-Prawda i prawda metafizyki nie są 

tym samym. W związku z powyższym stojąc przed wyborem metafizyka czy Chrystus 

należałoby wybrać Chrystusa. Konsekwentnie więc prawda nie rozgrywa się pomiędzy 

sądami a rzeczami, lecz ostatecznie rozgrywa się we wspólnocie. Zatem idea 

wspólnotowej solidarności musi stać ponad absolutystycznymi dążeniami metafizyki. 

W tym kontekście Vattimo powie, iż doświadczenie prawdy jest nade wszystko 

doświadczeniem wsłuchiwania się w przekazy i ich interpretowania […]. 

Chrześcijańskie objawienie jest o tyle wiarygodne, o ile uznajemy, że pod jego 

nieobecność nasza historyczna egzystencja byłaby pozbawiona sensu. Przywiązuje on 
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wielką wagę do dobroci i miłosierdzia, gdyż jest to niezbędny warunek ocalenia 

Logosu. Dlatego – nawet jeśli nie istnieje żaden obiektywny Logos natury 

rzeczywistości – ilekroć osiągamy w jakiejś kwestii porozumienie, dajemy w istocie 

swego rodzaju świadectwo, podtrzymujemy w pewnym sensie ciągłość Logosu […].
61

  

W myśli G. Vattimo zauważa się pewien zwrot etyczno-teologiczny, który 

został zapoczątkowany w jego myśli począwszy od lat 90. Ma to ścisły związek z jego 

koncepcją przezwyciężenia, przebolenia metafizyki (Vervindung). Niektórzy 

komentatorzy mylnie interpretują tę koncepcję jako porzucenie metafizyki w ogóle. 

Vattimo chodzi raczej o przezwyciężenie metafizyki na rzecz etyki i teologii. Prze 

myślenie silne rozumie on bowiem myślenie nacechowane dążeniami 

absolutystycznymi, natomiast propozycja myślenia słabego (pensiero debole) jawi się 

jako myślenie nacechowane tolerancją i brakiem owej absolutystycznej przemocy. W 

tym właśnie upatruje nowego początku myślenia o człowieku.
62

 

 W jednym z dzieł próbuje wyrazić swoje idee w postaci narracji/wyznania 

pokazując ścisły związek pomiędzy ontologią słabości i etyką braku przemocy.
63

 Jego 

zdaniem dziedzictwo chrześcijańskie, które wchodzi w perspektywę myślenia słabego 

jest także i w pierwszym rzędzie chrześcijańskim dziedzictwem przykazania miłości i 

odrzucenia przemocy.
64

 

Problematykę tę w bardzo wymowny sposób podsumowuje A.. Draguła. Jego 

zdaniem chrześcijaństwo metafizyczne nie zbawia, bo zbawić nie może. Daje pociechę, 

próbuje odnaleźć sens we wszechświecie i uczynić z niego kosmos. Rodzi rytuał, 

wyznacza normy postępowania, ale nie ocala od zła, grzechu i śmierci. Myślę, iż w 

perspektywie wiary na kryzys chrześcijaństwa metafizycznego można patrzeć jak na 

szansę, a nie jak na zagrożenie. I dalej, Czy po christianitas, w świecie – jak się go 

chyba nazbyt pochopnie, nazywa postchrześcijańskim – nie może się już zrodzić inna 

nowa kultura chrześcijańska? Trzeba jednak zrobić wszystko, by jakiś nowy kulturowy, 
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religijny czy metafizyczny kształt chrześcijaństwa nie zastąpił znów samej wiary. 

Inaczej mówiąc – trzeba ocalić Boga, bo tylko On zdolny jest nas ocalić.
65

 

 

c) Charles Taylor – potrzeba pluralizmu 

Kluczowymi pozycjami prezentującymi rolę i miejsce religii w 

zsekularyzowanym świecie są dwie jego książki – Oblicza religii dzisiaj (Kraków 

2002) i A Secular Age (Cambridge – London 2007) częściowo tłumaczone na język 

polski – por. Nowoczesne imaginaria społeczne, Kraków 2010. Na potrzeby 

niniejszego artykułu skupimy się na krótszym tekście, w którym sam Taylor dokonuje 

syntezy swojego rozumienia religii.
66

 

W świeckości Taylor wyróżnia trzy płaszczyzny: pierwsza polega na tym, że 

płaszczyzny dotychczas związane z religią pojmuje się w oderwaniu od niej; druga to 

swoista historia upadku religii jako uwiądu wiary, zaniku praktyk religijnych, trzecia – 

nazywana też „wiekiem świeckim” polegałaby na ciągłym praktykowaniu wiary, 

przyjmowaniu jakiejś religii, ale w kontekście rozwoju o stałej tendencji, w kierunku 

pluralizacji.
67

   

 Po nakreśleniu „kontekstu wiary” Taylor przechodzi do prezentacji „warunków 

wiary”. Pierwszym jest „zaczarowanie świata”. Rozumie się przez nie wiarę w duchy, 

magiczne siły. W takim „zaczarowaniu” Bóg jawił się jako zapora przed złymi 

mocami a w konsekwencji porządek teologiczny przechodził w porządek polityczny, 

którego widzialnym wyrazem był król mający udział w rzeczywistości wiecznej i 

boskiej. Oczywiście w opisywanym przez Taylora „odczarowaniu” świata nie brali 

udziału wyłącznie ateiści, chrześcijanie mieli w nim znaczący udział.
68

 Drugim 

warunkiem wiary jest zauważenie nowych jej ścieżek, szczególnie miało to miejsce w 

rozwoju nauk nowożytnych. Człowiek przestał rozumieć swoją egzystencję na wzór 

dłużnika Boga. Co więcej powszechne przemieszczanie się ludzi sprawiło, że wiara 

musiała zyskać nowy wymiar, nowy horyzont sensu i stać się wiarą ludzi mobilnych. 
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Ma to jednak wydźwięk pozytywny. Pokazuje bowiem, że zanik wiary w jednej 

postaci nie oznacza zaniku wiary w ogóle. Trzeci „warunek wiary” (po przejściu od 

świata magicznego do świata rządzonego opatrznością, od wiary w ramach określonej 

wspólnoty do wiary jako siły pozwalającej przyjąć nowe rodzaje dyscypliny 

społecznej) to świat , w którym ustrój społeczny przestaje być traktowany jako coś 

niezmiennego a staje się porządkiem opartym na mobilizacji, której wyznacznikiem 

jest tożsamość, często oparta na przynależności do jednej religii.
69

  

Pozostają jeszcze „horyzonty wiary”. Taylor skupia się na czterech, chociaż – 

jak zaznacza – można by ich wskazać znacznie więcej. Pierwszym jest przekonanie, iż 

wiara jest źródłem sensu w świecie - a przez odwrócenie porządku - poczucie 

bezsensu jest zapleczem umożliwiającym drogę do wiary. Drugim jest rozumienie 

wiary jako drogi dostępu do prawdziwego człowieczeństwa, otwarcie na konkretne 

osoby. Trzecim jest radykalne zerwanie z przemocą opartą na poczuciu własnej racji. 

Czwarty polega na wskazaniu różnych ścieżek wiary jako sposobów pokonywania 

ograniczeń czy odpowiedzi na wyzwania świata.  Wyjaśniając swoje rozumienie 

„otwarcia” Taylor ukazuje Kościół jako związek sakramentalny, w którym 

uczestniczymy razem w liturgii. Na pytanie, jak to uczynić i kto ma to zrobić 

odpowiada krytycznie oceniając hierarchię kościelną – Kościół to my.
70

 

Jaka jest zatem przyszłość religii w zsekularyzowanym świecie? Wydaje się, iż 

najpierw należałoby zapytać o przyszłość zsekularyzowanego świata wobec 

odradzającej się religijności i dopowiedzieć, iż sfera publiczna bez religii nie istnieje. 

Należy też zauważyć, że religia potrzebuje państwa a państwo potrzebuje religii.  

Jednak religia potrzebuje dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek i na nowo 

zainteresowania Jezusem. Powody – zdaniem Ch. Theobalda – są trzy. Po pierwsze, 

dzięki postaci Jezusa historia zyskuje na nowo aspekt eschatologiczny i całościowy. 

Po drugie, w drodze Jezusa ku śmierci i zmartwychwstaniu ludzkość zyskuje nowe 

ukierunkowanie na rozumienie śmiertelnej egzystencji, której historia ludzkości jest 

nieustannym przykładem. Po trzecie, żyjemy w epoce paradoksu – powszechnego 
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doświadczeni śmierci i różnorodności interpretacji jego sensu. To właśnie w 

Chrystusie ów powszechny fakt może być celebrowany w swej jedności.
71

   

Religia domaga się wiary jako źródła. Jak jednak wierzyć, albo inaczej, jak 

głosić wiarę, by współczesny człowiek mógł uwierzyć? Niewątpliwie istotny jest 

kerygmat, głoszenie Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Głosimy jednak 

tego, którego najpierw słuchamy. Potrzebna jest forma autokrytyki, która jest 

podstawowym elementem wiarygodności każdej religii. Biblia jest szczególną szkołą 

autokrytyki. Zaprosić człowieka w świat Biblii, to zaprosić w świat nieustannej 

relektury swojego życia. By jednak zaprosić człowieka w świat Biblii, trzeba go 

najpierw zaprosić w świat własnego człowieczeństwa.
72

 

Innym elementem wpływającym na przyszłość religii jest związek religii z 

polityką. Niewątpliwym błędem ocenianym dzisiaj jednoznacznie przez politologów 

było usunięcie religii ze sfery publicznej. Istnieje bowiem w człowieku pierwiastek 

duchowy, owo „naturaliter”, które domaga się wypełnienia. Gdyby więc religia nie 

mogła powrócić w przestrzeń publiczną w wymiarze religijnym, będzie wracać jako 

forma realizacji potrzeb człowieka w wymiarze politycznym. Upolityczniona religia 

można przynieść dużo większe zagrożenia dla społeczeństwa zsekularyzowanego niż 

sama religia.
73

 

Jaka jest zatem przyszłość religii, przyszłość chrześcijaństwa, katolicyzmu? 

Należy odnotować, że inne są oczekiwania świata wobec religii (Rorty, Vattimo, 

Taylor), inne zaś są oczekiwania wobec religii na poziomie jej własnej perspektywy. Z 

jednej bowiem strony świat ma prawo pytać, czego może spodziewać się od religii, 

religia zaś musi pozostać wierna swoim paradoksom (chrześcijaństwo - paradoks 

Krzyża). Wydaje się jednak, że przyszłością religii jest człowiek a szczególna 

przyszłoś rysuje się przed chrześcijaństwem. Jak zauważa J.-L. Marion, człowiek ma 

do spłacenia swoisty dług wobec Boga i ten dług może spłacić miłując samego siebie. 
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Chrześcijaństwo poprzez fakt wcielenia Syna Bożego wskazuje na źródło owej miłości 

samego siebie.
74

 

Przyszłość religii nie polega też na powrocie do przeszłości. Oczywiście nie 

chodzi o hermeneutykę zerwania, lecz o hermeneutykę ciągłości. Ale ciągłość oznacza 

ewolucję. Ewolucja zaś nieustanne zestawianie starego z nowym, jednak nie po to, by 

wybierać raz stare, innym razem nowe, lecz po to, by nowe mogło zakorzenić się w 

tradycji.
75
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III. „SŁABY PODMIOT” W KONTEKŚCIE WIARY 

CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 

 

 Jeszcze w czasie trwania Soboru Watykańskiego II arcybiskup Karol Wojtyła w 

przemówieniu radiowym z 28 września 1964 roku nakreślił perspektywę zmiany 

obrazu współczesnego świata i człowieka. Wybrzmiewała w nim dająca się odczytać 

idea Mikołaja z Kuzy rozumienia człowieka jako „coincidentia oppositorum”. Jak 

zauważa Wojtyła, z jednej strony obraz człowieka stanowią takie elementy pozytywne 

jak twórczość, umiłowania i szlachetne dążenia, z drugiej zaś, ten sam człowiek jest 

uwikłany w świat grzechu, nienawiści i destrukcji.
76

 Takie rozumienie człowieka 

rozdwojonego znalazło też wyraz w soborowej konstytucji o Kościele w świecie 

współczesnym Gaudium et spes. 

 Nie jest zatem niczym pozornie nowym rozgrywanie ludzkiego losu pomiędzy 

dobrem a złem, pięknem a brzydotą, prawdą a kłamstwem. Nigdy jednak wcześniej 

nie uczyniono ze słabości człowieka wiodącego elementu konstytutywnego jego 

natury. Ponowoczesność przełamała tę barierę, osłabiając rozum poprzez podważenie 

zarówno filozoficznej, jak i teologicznej hierarchii prawd, stawiając poprzez 

niektórych jej reprezentantów przewrotne – z punktu widzenia teologii - pytanie: Czy 

w tym znaczeniu słabego pojęcia rozumu nie można by pogodzić z ewangelicznym 

nauczaniem miłości? Czy sam św. Paweł nie stwierdza bez wahania „ilekroć jestem 

słaby, tylekroć jestem mocny” (2 Kor 12,10). Przywołany autor kontynuuje dalej: Jeśli 

ów ponowoczesny człowiek podda się w pełni słabej kondycji Bytu i istnienia, nauczy 

się być może żyć w zgodzie z sobą samym i własną skończonością, wyrzekając się 

tkwiącej w nim głębokiej tęsknoty za sięgającą kresu metafizyką o absolutystycznych 

roszczeniach.
77

 

 Gdzie zatem popełniono błąd w odczytywaniu natury człowieka? Czy to tylko 

pojęciowe zamieszanie wokół podstawowych pojęć antropologicznych czy też 

zrzeczenie się tego, co stanowiło siłę i źródło godności człowieka – odniesienia do 
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Transcendencji. Spróbujmy zatem prześledzić ową „słabość” człowieka w mozaice 

postmodernistycznej i ponowoczesnej antropologii, by konfrontując ją z teologicznym 

rozumieniem słabości jako „tajemnicy nieprawości” znaleźć ów newralgiczny punkt 

ocalenia człowieka przed samouwikłaniem. 

 

1. Człowiek w refleksji antropologicznej 

 

Pytając o to kim jest człowiek?, pytamy o prawdę o nim samym. Jeśli zaś 

podmiot zostaje odseparowany od pewnej „wspólności”, która jest jednocześnie 

przezwyciężeniem słabości osamotnionego podmiotu, wtedy można postawić inne 

pytanie: czy każdy ma prawo do swojej części prawdy, i konsekwentnie, czy taka 

prawda byłaby prawdą o człowieku? Problem zaczyna się w momencie, kiedy ową 

„wspólność” próbujemy definiować. Wspomniana rezygnacja z prawd filozoficznych i 

teologicznych pozostawiła bowiem w człowieku świadomość niesionej słabości. Jeśli 

więc słabość jest mocą, oznaczałoby to, że człowiek musi się wyzwolić własną mocą, 

czyli własną słabością ze słabości doświadczanej. W ten właśnie sposób, rezygnując z 

uznania mocy stwórczych w człowieku proponuje się reprodukcję skończonej mocy 

poprzez pozbawioną etycznych odniesień technicyzację ludzkiego życia.
78

 

Człowiek potrzebuje niewątpliwie pośrednictwa pomiędzy sobą a światem, w 

którym żyje. Rezygnując jednak z filozoficzno - teologicznej perspektywy całość 

swojego losu zaczyna coraz bardziej powierzać naukom ścisłym. Nauki pozwalają 

odczytać konstrukcję świata i człowieka. Gdyby jednak odseparować zarówno świat, 

jak i człowieka od perspektywy transcendencji, należałoby konsekwentnie pytać, czy 

jest w mocy człowieka stworzenie pełnego konstruktu siebie, który nauka mogłaby 

odczytywać? Nauka otwiera człowieka niewątpliwie na coś „więcej”, jednak to więcej 

jest bardziej jakąś nieokreśloną intuicją nie-zamknięcia niż odpowiedzią na pytanie o 

własną naturę. Świat rzeczy uczy człowieka, że w procesie poznania niezbędna jest 

akceptacja tego, czym coś jest. Jest to swoisty prymat przyjęcia rzeczy poznawanej 

przed jej poznaniem.
79
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Wydaje się, iż zasadniczym błędem popełnionym już w punkcie wyjścia jest 

pytanie o prawdę o człowieku. Najpierw należałoby zapytać o prawdę w niej samej. 

Ona zaś domaga się innego niż człowiek interpretatora. Skoro bowiem człowiek 

podlega nieustannemu rozwojowi, co więcej, nie jest w stanie samodzielnie opisać 

własnego początku i końca, zatem musi zgodzić się na akceptację w procesie poznania 

czasu i rytmu własnego rozwoju.
80

 Trzeba o wiele szerszej perspektywy niż własna 

słabość, by na pytanie o to kim jest człowiek? odpowiedzieć sensownie. 

Prawda o człowieku wyraża się w tym, że człowiek jest człowiekiem. To jednak 

tyle samo, co powiedzieć, że coś jest prawdziwe, bo jest tym właśnie. Ale czym jest, 

żeby było prawdziwe? Prawda obroni się sama, ale żeby żyć jej prawdziwością 

potrzeba narzędzi interpretacji, niekwestionowanych kryteriów, odniesień. Jak 

zauważa Jerzy Szymura, wybór między „ślepym” kierowaniem się regułą, z nadzieją, 

że istnieją jakieś reguły, a porzuceniem chęci poddawania się jakimkolwiek zasadom, 

skoro żadne racje o nich nie stanowią, nie jest kwestią rozumu, lecz wiary.
81

 Co jednak 

daje się wyczytać z faktu człowieka pozostawionego w jego słabości nie-wiary? 

Są jednak punkty wspólne współczesnej antropologii i refleksji teologicznej. 

Jednym z nich jest pojęcie „świata rozbitego”, rozbitego człowieka. Szeroko pojęta 

nowożytność została zapoczątkowana przez trzy ważne wydarzenia: odkrycie nowych 

lądów i możliwość zbadania całej Ziemi, reformacja oraz rozwój nauk prowadzący do 

wyjaśniania świata już nie w perspektywie Boga, ale w perspektywie wszechświata.
82

 

Pozornie wydaje się, że są to procesy zapoczątkowane wiele wieków temu i od dawna 

już zamknięte. Jednak ów świecki projekt rozumienia świata i człowieka dopiero w 

ostatnich dziesięcioleciach zaczął wchodzić w swój etap finalny. Zwieńczeniem 

owego „poznania” Ziemi jest proces globalizacji, podsumowaniem reformacji jest 

próba pytania o świecką formę religijności, czy jak chciał Habermas 

„wewnątrzświatową ascezę”, wreszcie rozwój nauk znajduje spektakularny przykład w 

wynalezieniu teleskopu. Właśnie ten wynalazek, jak zauważa H. Arendt, dał pozory 

wiedzy o wszechświecie i jego przeznaczeniu, faktycznie zaś „przybliżył on tylko 

gwiazdy”. Owo przybliżenie mogło sprawiać pozór odarcia świata z tajemnicy, w 
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rzeczywistości jednak doprowadziło to do skurczenia się Ziemi jako przestrzeni 

egzystencji człowieka, skurczenia się perspektywy duchowych poszukiwań oraz 

uczynienie z nauki formy wyjaśniania wszystkiego, nawet duchowego wymiaru życia 

człowieka.
83

  

 Został zatem człowiek wtopiony w świat. Heideggerowskie Dasein 

ukonkretniając pytanie o byt, sprowadziło go faktycznie do roli narzędzia (Zeug). Byt 

ludzki stał się w ten sposób „bytem wewnątrzświatowym”. Wszelkie zaś próby 

zainteresowania człowiekiem, „zatroskania” o niego zostały sprowadzone do tzw. 

manipulatywno - użytkowego zatroskania. Człowiek stał się narzędziem. A narzędzie 

jest zawsze narzędziem tylko na gruncie przynależności do innych narzędzi.
84

 Pytanie o 

podmiot jest więc dla Heideggera rezygnacją z duchowego wymiaru jestestwa a 

umieszczeniem go w tym, co znane i doświadczane. Bycie i czas stają się 

nieodłącznym sposobem interpretacji człowieka. 

Samo zaś doświadczenie, zarówno człowieka jak i otaczającego go świata, 

zostaje w ten sposób pozbawione obiektywnych odniesień. Wszystko zależy od 

językowych konotacji, jest grą językową, która upatrując interpretacji świata w faktach 

językowych staje się sposobem językowej agonistyki.
85

 Spór o człowieka przybiera 

zatem znamiona sporu bez-przedmiotowego w tradycyjnym rozumieniu przedmiotu 

poznania. Nie przypomina on już nawet hermeneutycznych koncepcji człowieka 

(wyjaśniać, by rozumieć), lecz staje się coraz bardziej nie kończącym się 

wyjaśnianiem, dla którego coraz bardziej oddalającym się horyzontem jest rozumienie. 

W jednym z artykułów Jean-Claude Wolf stawia pytanie o zastępowalność 

człowieka. Jeśli bowiem rozumiemy świat jako określony projekt a człowieka jako 

nosiciela projektu przyszłości, wtedy pozbawiamy go zasadniczego elementu 

odpowiedzialności za siebie i za świat. Przywołuje on tezę, którą wyraził K. Löwith 

(Das Individuum in der Rolle des Mitmenschen, 1928) kreśląc koncepcję człowieka 

jako nieuniknionej relacji pomiędzy jednością a niezmiennością. Zasadnicza idea tej 

koncepcji brzmiała następująco: niepowtarzalne indywiduum jest kimś, kto nie może 
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istnieć drugi raz. Konsekwentnie, nie może być tym samym wyrażany [wyłącznie – 

przyp. JS] przez słowa. Gdyby bowiem mógł być wyrażany prawdziwie i całkowicie w 

ten właśnie sposób, istniałby wtedy jakby drugi raz: w językowym dyskursie. Jednak od 

momentu, gdy jest niezamienialny, nie jest już tylko zdaniem.
86

 Jako szczególny 

przykład niezastępowalności człowieka Wolf przywołuje Sąd Ostateczny, gdzie Bóg 

nie rozlicza człowieka z jakiegoś kolektywnego projektu, lecz każdy jest jednostkowo 

odpowiedzialny, sądzony bez porównywania z innymi, jest „nieporównywalnie 

jedyny”.
87

 

Centralną kwestią w opisie człowieka wydaje się być jego relacja do prawdy. 

Zauważono już, że do poznania prawdy o człowieku potrzeba odniesienia do czegoś, 

co jest wspólne a jednocześnie co jest owym „więcej”. Pytanie to wraca ze zdwojoną 

siłą, kiedy odniesiemy je do samoopisującego czy samoopowiadającego się podmiotu. 

Postawmy zatem pytanie, czy podmiot może do końca opowiedzieć siebie, czy istnieje 

prawda autobiograficzna? Interesujące studium w tym względzie przedstawia Nicolas 

Weill. Za przedmiot swoich rozważań wybiera Wyznania św. Augustyna. Siła Wyznań 

tkwi w tym, że Augustyn nie wikła się wyłącznie w opowiadanie siebie, jest to swoiste 

„wyznanie chwały”.
88

 Przypomina to koncepcję wyznania-autobiografii jaką 

proponuje Pseudo-Quintilien (II/III w.), definiując wyznanie jako wszelki dyskurs jaki 

prowadzi się przeciw sobie.
89

 Jak powie J.-L. Marion, Wyznania św. Augustyna są 

bardziej hetero-wyznaniem niż autobiografią, gdyż zwracając się ku sobie napotykam 

Innego, który ku mnie wychodzi. Jak twierdzi, Augustyn w żaden sposób nie 

antycypuje kartezjańskiego cogito a tym bardziej res cogitans. Pewność augustyńska 

zasadza się nie na bycie, lecz na życiu. Rozmyślanie nad swoim życiem zawarte w 

Wyznaniach nie ma więc niczego z istoty (res cogitans), jest raczej oczekiwaniem 

pewności.
90

 Spostrzeżenia te są o tyle ważne, iż epoka postmodernistyczna obfituje w 

liczne biografie. Często zarzuca się wręcz starożytnym czy średniowiecznym 

biografiom „zmyślanie” faktów z życia. Tymczasem wydaje się, iż to właśnie owo 
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otwarcie na Innego było w rzeczywistości otwarciem na prawdę oczyszczającą 

subiektywne prawdy (warto przywołać postawione już pytanie, czy każdy ma prawo 

do swojej prawdy?). Tymczasem obecnie, w imię prawdy własnej, subiektywnej, 

autobiografie oderwane od poszukiwania prawdy obiektywnej przypominają raczej 

autofikcję.
91

 

To natomiast co jest zbieżne ze współczesnymi autobiografiami, a jakby 

odbiega od klasycznych projektów metafizycznych, to rezygnacja z jakiegoś początku. 

Św. Augustyn wychodzi z siebie i wraca do siebie, a na tej drodze wyjścia - powrotu 

spotyka Innego. Jest to zdaniem Mariona bardziej zamysł fenomenologiczny niż 

metafizyczny.
 
Jego zdaniem Augustyn nie tyle mówi o Bogu, co raczej mówi do 

Boga.
92

  

Gdzie więc tkwi słabość współczesnych rozważań na temat podmiotu? Jak 

zauważa P. Sikora, kiedy mówimy o podmiocie obieramy bądź drogę ontologii 

(podmiot jako postać bytu), bądź epistemologii (badanie stanów świadomości 

podmiotu).
93

 Nie wikłając się w spory czy z faktu myślenia Kartezjusz wyprowadza 

konieczność istnienia bytu myślącego, słuszniejszym rozwiązaniem wydaje się 

przywołanie maksymy moralnej agere sequitur esse. To raczej fakt myślenia jest 

działaniem podmiotu już istniejącego, a skoro tak, to nie myślenie prowadzi do 

podmiotu substancjalnego, lecz podmiot wskazuje na myślenie. Prowokuje to jednak 

ważkie pytanie o pochodzenie podmiotu. Jeśli nie można wyprowadzić go z faktu 

myślenia, należy przyjąć Innego. To poznanie Jego myśli prowadzi do Jego istnienia, 

Jego zaś istnienie obdarza myślą byt ludzki, który sam siebie myślą do istnienia nie 

może powołać. Odczytanie zaś prawdy o człowieku domaga się poznania relacyjnego: 

razem-z-Innym-poznaję-siebie. To jest moja część prawdy, która ma szansę stać się 

prawdą o człowieku w wymiarze obiektywnym, jeśli wejdzie w dialog ze wspólnotą. 

Według filozofii dialogu istota człowieka nie polega na jego indywidualności, ale na 

relacyjności, na byciu z innymi. Jak zauważa jednak A. Kobyliński, wspólnota 

rozumiana radykalnie prowadzi do śmierci jednostki. Uniwersalizacja zasady 
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wspólnoty powoduje depersonalizację indywiduum. W konsekwencji rodzi się nowy, 

chory typ człowieka.
94

 

 

2. Uznanie „tajemnicy nieprawości” próbą przezwyciężenia słabości podmiotu 

 

W pierwszej części podejmowanej refleksji ukazano słabość podmiotu we 

współczesnej antropologii naznaczonej postmodernizmem, szczególnie wydobywając 

najbardziej newralgiczny jej punkt – słabość jako element konstytutywny natury 

człowieka. Już jednak w dotychczasowej refleksji ukazano, że odczytuje się co prawda 

potrzebę przezwyciężenia opisywanego stanu, jednak nie upatruje się tego na drodze 

klasycznej metafizyki. Szczególnie istotne jest tu znaczenie pojęcia Verwindung. 

Znalazło ono kontynuację w myśli takich filozofów jak G. Vattimo czy R. Rorty.
95

 Dla 

ostatniego refleksja filozoficzna ma na celu jedynie gromadzenie śladów i 

sugerowanie pewnych interesujących możliwości.
96

 Jeśli nawet człowiek potrzebuje 

owego przezwyciężenia rozumianego jako wychodzenia z choroby (G. Vattimo), to ze 

świadomością, że nigdy nie dany nam będzie bezpośredni ogląd ani Boga, ani Natury 

Samej w Sobie, ani Rzeczywistości jako takiej. Obrazy z przeszłości kryją w sobie 

wady, których można się pozbyć kreśląc nowe.
97

 

W nauczaniu Kościoła tajemnica nieprawości oznacza nie tyle, a przynajmniej 

nie tylko, tajemnicę grzechu. Oczywiście grzech jest tu kategorią centralną. Oznacza 

bowiem w istocie nie tyle konstytutywną słabość człowieka (wszystko bowiem, co 

Bóg stworzył było dobre), ile raczej tajemnicę bezbożności (2 Tes 2,7). Tajemnica 

nieprawości ukazuje więc nie tyle bytowe osadzenie grzechu w człowieku, co raczej 

jego relacyjną strukturę. Jan Paweł II określa to w takich pojęciach jak wyłączenie 

Boga, zerwanie z Bogiem, nieposłuszeństwo wobec Boga.
98

 Przezwyciężenia nie szuka 

jednak w samym człowieku, niesiona przez niego słabość nie pozwalałaby na owo 

„przezwyciężenie”. Ratunkiem jest dopełnienie tajemnicy nieprawości jakby drugim 
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jej biegunem – tajemnicą pobożności. Papież opisuje to w następujący sposób: Grzech 

człowieka zwyciężyłby i zniszczyłby wszystko, i zbawczy plan Boży nie zostałby 

zrealizowany a nawet byłby obrócony w klęskę, gdyby w dynamizm dziejów nie weszło 

owo misterium pietatis, by odnieść zwycięstwo nad grzechem.
99

 

Ważne jest tu rozróżnienie jakie poczynił J. Fuchs mówiąc o płaszczyźnie 

kategorialnej i płaszczyźnie transcendentalnej. Pierwsza jest zbiorem zachowań, norm, 

cnót i wartości, druga natomiast wykracza poza kategorie moralne i dotyka człowieka 

jako całości i jako osoby.
100

 Ważne jest jednak podkreślenie rozumienia moralności 

chrześcijańskiej jako objawionej i jako daru. W przeciwnym razie ulegamy 

niebezpieczeństwu aktywizmu, które jest pokłosiem myśli postmodernistycznej. 

Ratzinger rozumie to jako nieuzasadnione przejście od ortodoksji do ortopraksji. Taka 

ortopraksja oddzielona od głębokiej wiary w Boga sugerowałaby, że można być 

dobrym i uczciwym nawet wtedy, gdy jest się niewierzącym.
101

 

 Do tego wątku nawiązuje w swojej ostatniej książce T. Halík pytając, jaki sens 

miałaby zachęta do dobrego życia, gdyby oderwać to życie od wiary w Boga? Co 

dałoby człowiekowi niewierzącemu życie w kluczu jakby Bóg istniał? I odpowiada: 

wierzyć, dać szansę wierze, nie znaczy wyrzec się rozumu, lecz pychy rozumu; dać 

przestrzeń wierze, to uwolnić się od iluzji, że głębię prawdy możemy w pełni uchwycić 

swoją wiedzą. […] Wiara uczy życia tajemnicą.
102

 Czy zatem takie rozumienie 

przezwyciężenia oznacza porzucenie siebie, pozbawienie człowieka znaczenia w 

procesie nawrócenia? Oczywiście, że nie. Halík nazywa to wprost „cielesnością 

(człowieczeństwem) naszej wiary”. Oznacza to, że Bożym Słowem jest teraz „ciało”, 

to, co ludzkie – a więc człowieczeństwo – jest teraz i na zawsze tym, przez co wezwanie 

staje się zrozumiałe.[…] „Ciała” od „Słowa” nie da się już oddzielić.
103

 Wiara jest 

zatem zdolnością do postrzegania rzeczywistości jako wezwania. Nie jest więc już 

wyłącznie kwestią metafizyczną, ale zdolnością człowieka do wejścia w dialog z 

Bogiem. Nie mieć wiary to […] nie mieć zdolności i woli postrzegania życia jako 
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dialogu lub tę zdolność i wolę utracić.
104

 W tym kontekście proponuje, by pierwsze 

słowa Biblii interpretować w kluczu: na początku było wezwanie. To też czyni 

centralnym punktem swojego wyznania wiary.
105

 

Wydaje się, iż dobrym podsumowaniem przywołanego napięcia w człowieku 

(tajemnica grzechu i tajemnica pobożności) są słowa Halíka: celem dialogu wiary z 

niewiarą nie ma być triumf nad ateizmem, lecz takie pogłębienie wiary, które obejmuje 

i zintegruje to, co stanowi bolesną prawdę pewnego typu niewiary, ateizmu bólu i 

ateizmu protestu, czyli doświadczenia „Bożego ukrycia”. W tym właśnie momencie 

musi pojawić się pytanie o nadzieję chrześcijańską. To ona łączy owo rozdarcie, 

nadając „przezwyciężeniu” jakże różne od postmodernistycznego rozumienie. 

Przypomina jednak, że „przezwyciężanie” musi być procesem, chciałoby się 

dopowiedzieć całożyciowym. Nadzieja chrześcijańska znajduje się poza sporem 

optymizmu z pesymizmem – w tym sensie, że nie może się przychylić wyłącznie do 

jednej lub drugiej strony.
106

 

Powyższe rozumienie nawrócenia jako „przezwyciężenia” znajduje dopełnienie 

w nauczaniu papieża Benedykta XVI. Podczas katechezy w Środę Popielcową, 21 

lutego 2007 roku, postawił on następujące pytanie: Co znaczy w rzeczywistości 

nawrócić się? Jego odpowiedź zawierała trzy istotne punkty. Po pierwsze, pragnąć 

Boga i odrzucić zło. To pragnienie jest bezinteresownym darem Boga, który rozgrywa 

się pomiędzy stworzeniem i odkupieniem. Owo „przezwyciężanie” polega na trwaniu 

w Bogu i jest – jak zauważa papież – „trudem nawrócenia”. Po drugie, nie dążyć do 

samorealizacji. Trud nawrócenia nie ma nic wspólnego z „trudem samorealizacji”. To 

nie my uczyniliśmy siebie. W tym sensie samorealizacja byłaby wprowadzeniem 

sprzeczności w rozumienie prawdy o człowieku. Nawrócenie – zdaniem papieża – to 

nieuważanie się za stwórców. Po trzecie, w wolności zależeć od Boga i iść za 

Chrystusem. Zależność nie oznacza jednak uzależnienia, lecz wolność. Zakłada 
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oczywiście rezygnację z wyłącznie ludzkiego poczucia bezpieczeństwa i jest 

traceniem, ale traceniem „z miłości”.
107
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IV. NOWA EWANGELIZACJA CZY NOWY ATEIZM? 

 

1. Definicja nowej ewangelizacji 

 

Słowo „ewangelizacja” oznacza nie tyle przekaz pewnych prawd czy nauk 

moralnych, co „opowiadanie” o osobie Jezusa. Głosząc Jego Mękę, Śmierć i 

Zmartwychwstanie, ewangelizator zwraca się do niewierzących, a więc do tych, którzy 

jeszcze nie słyszeli i nie widzieli, bo im nikt nie powiedział, czy nie ukazał (missio ad 

gentes). Ale coraz częściej jest ona skierowana również do tych, którzy już słyszeli i 

widzieli, a nie potrafią rozpoznać przychodzącego Boga. Nie rozpoznają, bo 

zapomnieli, że kiedyś Go poznali
108

. 

Tylko pozornie dotyczy to braku wiedzy o Bogu. W rzeczywistości zaś – i tym 

różni się ewangelizacja od katechizacji – chodzi o odkrycie światła Ducha Świętego, 

który oświeca umysł do poznania Bożych prawd. W zakonie dominikanów pytano 

kandydata do święceń prezbiteratu, czy wierzy w Ducha Świętego, który jest również 

w sercach tych, do których nowo wyświęcony zostanie posłany – również do 

niewierzących. Św. Tomasz wyraził to w następujący sposób: Człowiek może 

rzeczywiście być nazwany prawdziwym nauczycielem oraz uczącym prawdy i 

oświecającym umysł nie jako ktoś, kto wlewa światło rozumu, lecz jako ktoś, kto przez 

to, co przedstawia z zewnątrz, wspomaga światło rozumu w osiąganiu wiedzy
109

. 

Przenosząc to na grunt bardziej duchowy uświadamia nam, że jeśli w stosunku do 

prawdy świata zachodzi taka zależność, to tym bardziej jest to aktualne w odniesieniu 

do jedynej Prawdy jaką jest Jezus Chrystus
110

. 

                                                 
108

 W tym znaczeniu papież Benedykt XVI ukazuje głoszenie nie tylko, jako zadanie Kościoła, ale zasadniczy 

element jego natury. Określa ten rys Kościoła jako „eklezjologię misyjną” – Benedykt XVI, Orędzie na 

Światowy Dzień Misyjny Powołani, aby (...) ukazywali blask Słowa prawdy, 6 stycznia 2012, 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/missions/documents/hf_ben-

xvi_mes_20120106_world-mission-day-2012_pl.html.  
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 Św. Tomasz z Akwinu, Kwestie dyskutowane o prawdzie 11,1 odp., tłum. A. Aduszkiewicz i in., t. 1, Kęty 

1998, s. 510. 
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 H. Urs von Balthasar ukazuje to w napięciu pomiędzy transcendującą immanencją a immanującą 

transcendencją – tenże, Theologica, 2: Prawda Boga, tłum. J. Zychowicz, Kraków 2004, s. 76n. Jezus odwołując 
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Kiedy więc mówimy o „nowej ewangelizacji”, mamy z jednej strony świadomość, 

że ewangelizacja jest zwyczajną perspektywą działalności Kościoła, z drugiej zaś, że 

jest ona raczej skierowana do tych, którzy oddalili się od Kościoła w krajach od 

dawna chrześcijańskich
111

. Potrzeba zatem nowej ewangelizacji, nie tylko dlatego, że 

współczesny świat nie chce przyjąć orędzia Ewangelii, ale również dlatego, że w 

Kościele zawsze istnieje niebezpieczeństwo takiego głoszenia, które nie przekazuje 

życia, lecz zamyka w śmierci. W śmierci zamyka wtedy, gdy przestaje się rozumieć, że 

przekaz wiary jest wydarzeniem wspólnotowym, kościelnym, nie zaś 

przedsięwzięciem indywidualistycznym i podejmowanym w pojedynkę
112

. 

Ewangelizacja jest więc w punkcie wyjścia przyjęciem przez głoszącego orędzia 

zbawienia w swoje życie (osobiste nawrócenie). Ale żeby była głoszeniem 

skutecznym, skierowanym do współczesnego człowieka, potrzebuje rozeznania: 

słuchania, zrozumienia, interpretacji kontekstu życia człowieka. 

Kiedy przywołujemy książki sprzed lat (F. Fukuyama: Koniec człowieka
113

 czy 

Koniec historii
114

), jak bardzo aktualnie brzmią one teraz w świecie, w którym traci się 

punkty odniesienia, gdzie zanika przekaz pamięci zbiorowej oraz wartości, a sama rola 

i obecność chrześcijaństwa zaczyna być coraz bardziej kwestionowana. Koniec 

człowieka – zdaniem Fukuyamy – to koniec tradycyjnie rozumianej natury ludzkiej i 

otwarcie na biotechnologie jako ponowny początek historii
115

. To również 

zakwestionowanie samej natury człowieka i rządzących nią praw, w tym również praw 

moralnych. I nie jest to tylko – jak chcieliby niektórzy – przewrażliwienie 

pojedynczego człowieka. Obawy te podziela również Kościół, co znalazło wyraz w 

dokumencie Międzynarodowej Komisji Teologicznej: W poszukiwaniu etyki 

                                                                                                                                                         
się do serca człowieka, pokazuje – zdaniem Balthasara – że imagines Trinitatis ukazywane przez św. Augustyna 

były może zbyt wąskie dla ukazania prawdy o Bogu, zaś imagines zaproponowane przez Hegla, zbyt szerokie. 
111

 Synod Biskupów, XIII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne, Nowa Ewangelizacja dla przekazu wiary 

chrześcijańskiej. Lineamenta, Watykan 2011, (dalej cytowane jako Lineamenta, przedmowa) - 

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20110202_lineamenta-xiii-

assembly_pl.html.  
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 Tamże. 
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 F. Fukuyama, Koniec człowieka: konsekwencje rewolucji biotechnologicznej, tłum. B. Pietrzyk, Kraków 

2004. 
114

 Tenże, Koniec historii, tłum. T. Bieroń, M. Wichrowski, Kraków 2009. 
115

 F. Fukuyama, Koniec człowieka, dz. cyt., s. 26n. 

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20110202_lineamenta-xiii-assembly_pl.html
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20110202_lineamenta-xiii-assembly_pl.html


41 

 

uniwersalnej. Nowe spojrzenie na prawo naturalne (dokument został przyjęty podczas 

posiedzenia Komisji w grudniu 2008 roku)
116

. 

To co wydaje się szczególnie istotne w przywołanym dokumencie na temat nowej 

ewangelizacji (Lineamenta), to jego zbieżność co do pryncypiów z soborową 

konstytucją o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes. Dokument ujmuje 

to w następujący sposób: [należy - przyp. J.S.] ewangelizować wewnątrz 

współczesnego świata, wychodząc od stojących przed nim wyzwań (numer 5). 

Przemiany o których mowa są o tyle ważne, gdyż w sposób bezpośredni dotknęły 

również sam Kościół. By zatem skutecznie ewangelizować, trzeba odkryć w sobie tę 

ewangeliczną odwagę skonfrontowania z pytaniami i zjawiskami, które trzeba 

zrozumieć, praktykami, które wymagają skorygowania oraz nurtami i realiami, w 

których trzeba głosić w nowy sposób ewangeliczną nadzieję (tamże, punkt 5)
117

.  

 Bł. Jan Paweł II, wprowadzając to pojęcie zwrócił szczególną uwagę na fakt, że 

nie chodzi o ewangelizację, która miałaby być kopią pierwszej, ale przede wszystkim 

zwracał uwagę na potrzebę odwagi próbowania nowych dróg. Przez odwagę nie 

rozumiał jednak piętnowania win i błędów wcześniejszych działań Kościoła, lecz 

powrót do odwagi, jaką charakteryzowali się misjonarze przeszłości, a także Kościół 

pierwotny. Nowa ewangelizacja jest więc w pierwszym rzędzie czynnością duchową. 

Polega ona na procesie rozeznania, który rozpoczyna się od pytania najistotniejszego: 

nie, na ile chory jest współczesny świat, lecz na ile chrześcijaństwo w tym świecie jest 

zdrowe? Pojawia się też zbieżność pojęć (mam na myśli przywołanie „końca historii” i 

„końca człowieka” oraz „ponownego początku historii”). Różnica polega na tym, że 

papież rozumiał ów początek, jako konieczność wkroczenia Kościoła w nowy etap 

historii, a więc nowy etap swojego misyjnego dynamizmu. W tym kontekście nowa 

ewangelizacja jest dążeniem do odnowy, którą ma przejść Kościół, aby mógł sprostać 

                                                 
116

 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20090520_legge-

naturale_it.html, polskie wydanie w tłum. R. Kiełtyka OFMConv, Kraków 2010. 
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 W podobnym duchu oczekiwania papieża Benedykta XVI wobec kandydatów na biskupów wyraził kard. 

Marc Quellet, prefekt Kongregacji ds. Biskupów. Oczekuje się od kandydata racjonalności wiary, tzn., aby 

biskupi mieli głęboką wiarę, a zarazem potrafili ją uzasadniać, prowadzić dialog z kulturą, a przy tym byli 

dobrymi apologetami. Powinni umieć przemawiać w sposób jasny i zrozumiały. Muszą też być ludźmi komunii. 

Szczególną rolę biskupów kard. Quellet dostrzega na polu rozeznawania. Wciąż bowiem pojawiają się nowe 

charyzmaty. Niektóre mogą nam wadzić, właśnie ze względu na swą nowość. Potem jednak zdajemy sobie 

sprawę z ich bogactwa. I właśnie biskup musi to wszystko rozeznać. A znaleźć ludzi, którzy potrafią to robić, nie 

jest łatwo – cytuję za Serwisem Radia Watykańskiego – 

http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?s=opoka&id=40729 (16.12.2011r.).  
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wyzwaniom, które dzisiejszy kontekst społeczny i kulturowy stawia przed wiarą 

chrześcijańską
118

.  

Nie jest zatem nowa ewangelizacja próbą sądu nad światem, lecz przede wszystkim 

dotyczy samego Kościoła – jak powie dokument – jest zapoczątkowaniem operacji 

ożywienia własnego ciała. Chodzi więc o odrodzenie duchowego życia wiary 

Kościołów lokalnych, odczytania owej pamięci wiary. Zgromadzenie Synodu 

Biskupów dla Europy wyraziło proces nowej ewangelizacji w następujących słowach: 

Europa nie powinna dzisiaj tylko odwoływać się do swojej chrześcijańskiej 

przeszłości. Musi także nauczyć się znów kształtować swoją przyszłość w spotkaniu z 

Osobą i orędziem Jezusa Chrystusa. Zanim jednak proces ożywiania ciała – najpierw 

członków Kościoła, a potem coraz bardziej zsekularyzowanego świata – stanie się 

faktem, potrzeba stworzenia swego rodzaju „dziedzińca pogan”
119

, w którym odnajdą 

się ci, którzy Boga jeszcze nie znają. Ów dziedziniec pogan został doprecyzowany w 

następujących słowach: nam wierzącym, musi leżeć na sercu los ludzi, którzy określają 

się jako agnostycy czy ateiści. I dalej, mówiąc o potrzebie dialogu: trzeba prowadzić 

dialog nie tylko z religiami, ale również z tymi, którzy utrzymują, że religia jest czymś 

nienormalnym. W kontekście wspomnianej już potrzeby odwagi, dziedziniec pogan 

jawi się jako szczególnie wymowny obraz tej odwagi i jeden z zasadniczych punktów 

refleksji nad nową ewangelizacją. Brak tej odwagi byłby potwierdzeniem lęku, 

znużenia i głuchoty, polegania na sobie, co może dotknąć sam Kościół. Potrzeba zatem 

przebudzenia, którego autorem jest Duch Święty
120

. 

 

2. Konteksty nowej ewangelizacji 

 

a. Kontekst kulturowy i religijny 

Przywołany dokument kładzie szczególny nacisk na kontekst kulturowy, który jawi 

się jako pierwszy w odczytaniu sytuacji moralnej współczesnego człowieka
121

. Nie 
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 Lineamneta, nr 5. 
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 Polską próbą stworzenia „dziedzińca pogan” jako miejsca dialogu, było spotkanie na dziedzińcu Collegium 

Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 20 czerwca 2012 r., poświęcone preambule do Konstytucji RP. 
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 Szerzej pisałem o tym w artykule Kultura przejawem podmiotowości osoby, w: Na przełomie wieków. Księga 

dedykowana pierwszemu biskupowi łowickiemu Alojzemu Orszulikowi, red. A. Luter, Mazowiecka Wyższa 

Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu, 2005, s. 362-373. 
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chodzi tu oczywiście o sytuacjonizm czy etykę sytuacyjną, które byłyby rezygnacją z 

formułowania ogólnych reguł życia i postępowania. Nie chodzi też o absolutyzowanie 

zmiennych okoliczności życia. Odkrycie sytuacji moralnej współczesnego człowieka 

oznacza przede wszystkim odwołanie się do sumienia, które będąc wyrazem rozumu 

praktycznego, stosuje uniwersalne i wieczyste zasady do konkretnych czynów. W 

nakreślaniu sytuacji egzystencjalnej i moralnej człowieka nie chodzi zatem o suche 

przytaczanie danych (to o wiele lepiej zrobiłby socjolog czy psycholog). Chodzi o 

ewangeliczną interpretację złożonych zjawisk, którym podlega współczesny człowiek. 

Odkryć sytuację egzystencjalną człowieka oznacza ukazanie mu potrzeby odkrycia 

siebie w relacji do prawdy
122

. Zawężenie rozumienia własnej egzystencji wyłącznie do 

tzw. autonomii rzeczywistości ziemskich prowadziłoby w konsekwencji do odcięcia 

stworzenia od Stwórcy. Taką właśnie alienacją człowieka był pierwszy grzech, taką 

alienacją jest tajemnica nieprawości wpisana w skażoną naturę człowieka. 

W ten sposób dochodzimy do pierwszej płaszczyzny kontekstu kulturowego, jakim 

jest zjawisko sekularyzacji
123

. Jak definiuje ją ks. Bogusław Drożdż, jest to proces 

wypłukiwania wartości religijnych z życia społeczno-kulturowego
124

. Proces ten 

przebiega w potrójny sposób: jako sekularyzacja refleksyjna (słuszna autonomia), jako 

sekularyzacja teoretyczna (agresywny laicyzm) oraz jako sekularyzacja praktyczna 

(skrajny pragmatyzm). Powiązanie dwóch ostatnich daje ich wspólny mianownik w 

postaci ideologii sekularyzmu. Spróbujmy to nieco uszczegółowić. Pierwszy poziom 

sekularyzacji oznacza pewien uzasadniony wysiłek intelektu w celu określenia 

słusznej autonomii rzeczywistości ziemskich. Takie rozumienie ułatwia dialog 

społeczny i zapewnia społeczno-kulturowy rozwój. Jest ona sekularyzacją pozytywną, 

gdyż nie odrywa człowieka od Boga, ale wskazuje na konieczność poszukiwania 

prawdy, która jest trudnym darem. Soborowa konstytucja Gaudium et spes określa ten 

rodzaj autonomii w następujący sposób: Ze względu bowiem na sam fakt stworzenia, 

wszystkie rzeczy uzyskują właściwą im trwałość, prawdziwość, dobro, a także własne 
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 J.A. Sobkowiak, Sytuacja moralna, w: Jan Paweł II. Encyklopedia nauczania moralnego, red. J. Nagórny, K. 

Jeżyna, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2005, s. 516-518. 
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 Interesujące studium zjawiska sekularyzacji proponuje Ch. Taylor, A Secular Age, Cambridge-London 2007. 
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prawa i porządek, które człowiek powinien szanować, uznawszy metody właściwe 

poszczególnym naukom albo sztukom
125

. 

W odróżnieniu od sekularyzacji pozytywnej, należy odróżnić sekularyzację 

negatywną – teoretyczną i praktyczną. Na gruncie teoretycznej, zwanej inaczej 

kierowaną, podejmuje się działania mające na celu wykluczenie sacrum z przestrzeni 

życia publicznego, gospodarczego i kulturalnego
126

. Skutkiem tego nie jest 

społeczeństwo świeckie, lecz zeświecczone. Wszelkie zaś aspekty etyczne zostają 

sprowadzone do wiedzy czysto ludzkiej, wyrażonej w pytaniu jak dobrze żyć? Drugim 

biegunem sekularyzacji negatywnej jest skrajny pragmatyzm, przeciwstawiający teorię 

praktyce. Prowadzi to do akceptacji pewnych sprzeczności: wierzący – nie 

praktykujący, publicznie ustabilizowany – prywatnie nieuporządkowany, etyczny, ale 

niemoralny, praworządny lecz niesumienny, tolerancyjny ale wojujący, demokrata, ale 

niedialogujący. Konsekwentnie ważniejsze są wówczas bliskie środki niż dalekie cele, 

pojawia się zjawisko fragmentaryzacji zjawisk polegające na odrywaniu ich od 

naturalnego kontekstu
127

.  

Wspólnym mianownikiem dwóch rodzajów sekularyzacji negatywnej jest 

sekularyzm rozumiany jako ateizm, antyteizm czy agnostycyzm a w najbardziej 

łagodnej postaci jako świecki humanizm. Na niebezpieczeństwo sekularyzmu jako 

odrzucenia uniwersalnych norm postępowania zwracał już uwagę Jan Paweł II w 

encyklice Fides et ratio
128

. Należy także zauważyć, że bardzo szybko starzeją się 

argumenty zwalczające ateizm w starym wydaniu. Coraz większy wpływ na życie 

człowieka wywierają idee tzw. nowego ateizmu, które są o wiele bardziej agresywne 

co do stosowanych metod
129

. 
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 Omawiany dokument roboczy na temat nowej ewangelizacji oddaje to w 

następujący sposób: Cechy zsekularyzowanego sposobu pojmowania życia znaczą 

również codzienne postępowanie wielu chrześcijan, którzy często okazują się podatni 

na wpływy czy wręcz uwarunkowani kulturą obrazu, z jej sprzecznymi wzorcami i 

bodźcami. Dominująca mentalność hedonistyczna i konsumpcjonistyczna skłania ich 

do powierzchownego stylu życia i egocentryzmu, któremu niełatwo jest się 

przeciwstawić. «Śmierć Boga» głoszona w minionych dziesięcioleciach przez wielu 

intelektualistów ustępuje miejsca jałowemu indywidualizmowi. Niebezpieczeństwo 

zatracenia również najbardziej podstawowych elementów wiary jest realne, a 

konsekwencją tego może być duchowe obumieranie i oschłość serca, albo przeciwnie, 

ucieczka w zastępcze formy przynależności religijnej czy rozmytej duchowości. W 

takim kontekście, nowa ewangelizacja prezentuje się jako bodziec, którego potrzebują 

wspólnoty znużone i przemęczone, aby na nowo odkryć radość doświadczenia 

chrześcijańskiego i powrócić do «pierwotnej miłości», która została zatracona (Ap 2, 

4), aby potwierdzić naturę wolności w poszukiwaniu Prawdy
130

. 

 Kolejnym elementem kontekstu kulturowego jest przywołane już pojęcie 

„śmierci Boga”, prowadzące w konsekwencji do śmierci religii. Po części jest to także 

pośrednim owocem przepowiadania. Zbyt łatwo bowiem, i w nie do końca zrozumiały 

sposób, przywołuje się maksymę anima naturaliter christiana, traktując to 

stwierdzenie jako pewną stałą – dodajmy statyczną – natury ludzkiej. Tymczasem 

papież Benedykt XVI w czasie jednej z audiencji w 2007 roku wyjaśniał, że 

stwierdzenie to należy rozumieć jako początek „nowej kultury” wskazującej na 

nierozerwalny związek wartości chrześcijańskich i ogólnoludzkich
131

. Stwierdzenie to 

oznacza zatem bardziej zadanie niż prosty fakt. Św. Tomasz z Akwinu rozwinął to w 

następujący sposób: światło naszego intelektu jest odblaskiem pierwszej prawdy, nie 

jest jednak przedmiotem poznania intelektu, stąd też nie może być poznane jako 

pierwsze. Oznacza to, że w naturę człowieka wpisane jest dążenie do poznania Boga, 
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ale jest ono raczej naturalną ścieżką poznania – a w konsekwencji i wiary – nie zaś 

czymś, co jawi się człowiekowi w całej swej oczywistości
132

. Jest to bardzo istotne, 

gdyż jak zauważa Abu Hamza – zsekularyzowanie islamu byłoby o wiele trudniejsze 

niż zsekularyzowanie chrześcijaństwa, gdyż chrześcijaństwo jest przede wszystkim 

„wiarą”. Konsekwentnie zaś wiara daje podwaliny religii, religia inspiruje kulturę, 

kultura zaś jest kontekstem życia odbieranym i przetwarzanym. W tym sensie można 

by stwierdzić za ks. A. Dragułą, że sekularyzacja jest w pewnym sensie 

„chrześcijańskim wynalazkiem”
133

. Wynalazek ten znalazł praktyczne wykorzystanie 

chociażby w zauważeniu autonomii porządków wiary i wiedzy. 

 Jednak pozornie akceptowana wiara (dodajmy subiektywnie rozumiana) 

znajduje niemałe trudności, by mogła wyrazić siebie w religii. Proponuję przywołanie 

trzech propozycji podejścia do religii w kontekście współczesnej kultury. Richard 

Rorty proponuje podejście antyklerykalne. Nie chodzi mu o określanie siebie jako 

ateisty. Woli on raczej weberowski „brak słuchu religijnego”. Ateista odznacza się 

bowiem dwojakiego rodzaju postawą: pierwsza odwołująca się do stanowiska, że 

wiara w boskość stanowi hipotezę empiryczną (która przez naukę zostaje coraz 

bardziej podważana); druga, pojmująca ateizm jako synonim antyklerykalizmu. Teza 

jaką proponuje Rorty jest następująca: religii nie sposób stawiać zarzutów dopóty, 

dopóki zamyka się ona w sferze prywatnej
134

.  

Inne podejście proponuje G. Vattimo. Wychodząc od stwierdzenia F. 

Nietzschego: nie ma faktów, są tylko interpretacje, próbuje wykazać, że nawet jeśli 

chrześcijaństwo jest niepodważalnym faktem, obrało niewłaściwą interpretację. Z 

jednej bowiem strony broniło się przed jedynością prawdy naukowej jako jedynej 

prawdy obiektywnej, z drugiej zaś wikłając się w metafizykę obiektywistyczną 

uczyniło z niej preambula fidei
135

. Proponuje Kościołowi wyzwolenie się z wszelkich 

roszczeń obiektywistycznych. Wyraża to następująco: Skandalem bowiem jest nie tyle 
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twierdzenie, że nie wierzymy w Ewangelię dlatego, iż wiemy, że Chrystus 

zmartwychwstał, ile twierdzenie, iż wierzymy w jego zmartwychwstanie dlatego, że 

przeczytaliśmy o tym w Ewangeliach
136

. Zdaniem Vattimo, to właśnie na tym ma 

polegać owo antymetafizyczne przesłanie Kościoła. 

Trzeci sposób podejścia do religii proponuje Charles Taylor. Wyróżnia w tym 

podejściu trzy płaszczyzny: pierwsza polega na tym, że płaszczyzny dotychczas 

związane z religią pojmuje się w oderwaniu od niej; druga to swoista historia upadku 

religii jako uwiądu wiary, zaniku praktyk religijnych, trzecia – nazywana też „wiekiem 

świeckim” polegałaby na ciągłym praktykowaniu wiary, przyjmowaniu jakiejś religii, 

ale w kontekście rozwoju o stałej tendencji, w kierunku pluralizacji
137

.  W tym 

kontekście Taylor proponuje zauważenie nowych ścieżek wiary, jedną zaś z nich jest 

wiara ludzi mobilnych.  

Przy zaniku form religijności z jednej strony, zauważa się jednak coraz większą 

potrzebę duchowości. Oznacza ona jednak często swoistą duchowość bez twarzy 

(przykładem może być chociażby poczytność książek takich autorów jak Tolkien, 

Coelho), czy wręcz duchowość bez Boga (ostatnio coraz modniejszy w Polsce André 

Comte-Sponville). W wydaniu tego ostatniego zauważa się pewne kuszące propozycje 

dla osób, które nie mieszczą się w ramach instytucjonalnych struktur Kościoła. 

Wychodzi on od pytania, czy można obejść się bez religii? I dopowiada: kto ma obejść 

się bez religii? Jednostka czy społeczeństwo? Jeśli odnieść to pytanie do jednostki i jej 

relacji do osobowego Boga, wtedy – zdaniem Comte-Sponville’a - człowiek może 

obejść się bez religii. Przykładem są ateiści, agnostycy. Gdyby bowiem religię 

rozumieć jako wiarę w osobowego Boga, to człowiek może obejść się bez religii. 

Gdyby zaś pojmować religię jako pewne spoiwo życia społecznego, to – znowu 

według Comte-Sponville’a – żadne społeczeństwo nie może się obyć bez duchowej 

więzi
138

. Duchowa więź nie oznacza jednak religii. Gdyby bowiem każda więź miała 

wymiar religijny, wtedy pozbawiłoby się religię jej najgłębszego sensu. Jak rozumie 

                                                 
136

 Tamże, s. 60. Vattimo rozumie to jako szczególną misję Kościoła. To na tym – jego zdaniem – ma polegać 

wypełnienie przez Kościół swojego „antymetafizycznego” przesłania. 
137

 Ch. Taylor, Świecka epoka i różne ścieżki wiary, tłum. A. Pawelec, „Znak” 2010 nr 10(665), s. 21. 
138

 Por. A. Comte-Sponville, L’Esprit de l’athéisme. Introduction à une spiritualité sans Dieu, Paris 2010, 

polskie wydanie: Duchowość ateistyczna. Wprowadzenie do duchowości bez Boga, tłum. E. Aduszkiewicz, 

Warszawa 2011.  



48 

 

jednak więź duchową? Jego zdaniem zachować duchową łączność to dzielić, nie 

tworząc podziałów
139

. W ten sposób stara się zaproponować duchowość ateisty, 

duchowość bez Boga. Problemem może być jednak rozumienie sacrum. Jeśli przez 

sacrum rozumieć wymiar nadprzyrodzony, to społeczeństwo może się bez niego 

obejść. Jeśli zaś przez sacrum rozumiemy coś co ma wartość absolutną (dodajmy 

tylko, że również pojęcie „absolutny” ma u niego szczególny wydźwięk – absolutne to 

coś, co nie może zostać pogwałcone bez świętokradztwa lub utraty honoru), to żadne 

społeczeństwo nie może się trwale bez niego obyć. Jako przykład takiej świętości 

przywołuje: człowieczeństwo, wolność oraz sprawiedliwość
140

. W tym kontekście 

zadaje retoryczne pytanie: czy potrzebna jest wiara w Boga, żeby uznać, że prawda 

jest więcej warta niż kłamstwo? 

Współbrzmi to z problematyką poruszoną przez T. Halíka w książce Teatr dla 

aniołów. Otóż stawia on pytanie o sens stwierdzenia veluti si Deus daretur, które 

można by postawić w opozycji do znanego etsi Deus non daretur. Czy można bowiem 

żyć wiarą bez wiary?
141

 Dopowiada jednak, że celem dialogu z niewiarą nie ma być 

triumf nad ateizmem, lecz pogłębienie wiary, które zintegruje to co stanowi prawdę 

pewnego typu niewiary, ateizmu bólu i ateizmu protestu, czyli doświadczenia „Bożego 

ukrycia”
142

. 

 

b. Kontekst społeczny 

Innym kontekstem jest kontekst społeczny, a w nim zjawisko migracji. Ów 

fenomen mobilnych społeczeństw stawia jednak pytanie o cel i sens migracji
143

. 

Bowiem człowiek zostaje zawsze wyrwany z własnego kręgu kultury, narodowej 

tożsamości. Z jednej strony migracja jest szansą spotkania innych kultur czy religii. Z 

drugiej zaś, przy tożsamości nie zakorzenionej we własnym kontekście historyczno-

kulturowym, migracja może jawić się jako poważne niebezpieczeństwo zagrożenia 
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tożsamości. Wtedy bowiem wszystko zdaje się być płynne, dopuszcza się rozumienie 

życia społecznego bez miejsca na wielkie tradycje: w tym również religijne
144

.  

Szczególnie istotna w kontekście migracji jest problematyka pracy zarobkowej i 

rodziny. Małżeństwo jest zadaniem stawania się jednym ciałem. Trudno o realizację 

tego zadania w warunkach rozłąki, zwłaszcza na dłuższy czas. Z kolei w wymiarze 

rodzinnym jawi się pytanie o dzieci. Dziecko ma bowiem prawo nie tylko do życia 

dostatniego, ale godnego na miarę człowieka. Godność ta zakłada prawo do życia i 

wychowania w rodzinie. Migracja stawia też nie rzadko pod znakiem zapytania 

miejsce ojczyzny w życiu człowieka, rolę wiary, zobowiązania wobec własnej tradycji 

i kultury. Zanim się podejmie decyzję o migracji, trzeba dokonać bilansu zysków i 

strat. 

 

 

c. Wymieszanie kultur i rola mediów 

Trzeci kontekst życia człowieka to środki społecznego przekazu. Dokument 

wskazuje na niebezpieczeństwo skupiania się na potrzebach jednostki i egocentryzmie. 

W mediach dominuje wymiar emotywny, brak czasu na refleksję. Postrzeganie 

rzeczywistości wyłącznie przez pryzmat obrazu sprawia, że człowiek pojmuje 

rzeczywistość w sposób uproszczony. Łatwo też o życie według tych uproszczonych 

schematów. Tradycyjne pojmowanie relacji podmiot-przedmiot, obiektywne-

subiektywne zostaje zachwiane. Na drodze do realnie istniejącego przedmiotu stoi 

bowiem jego medialne przedstawienie. Nie rzadko z braku czasu i właściwego 

przygotowania do odbioru mediów, człowiek przyjmuje świat medialny za świat 

realny, jedynie istniejący, nie zauważając roli „ja formującego”, pozornie nieobecnego 

kreatora nowej wizji świata a w nim człowieka
145

. Człowiek szuka w mediach 

potwierdzenia własnych emocji i odczuć, a szeroka gama programów, spośród których 

może wybierać sprawia, że nie musi on zmieniać zdania, gdyż zawsze znajdzie 

wirtualną wspólnotę podzielającą jego subiektywny świat wartości. Prowadzi to w 

konsekwencji do etycznego wyobcowania, gdzie inność jest potwierdzeniem własnych 
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działań, zastępując w ten sposób obiektywne kryteria wartościujące. Oczywiście nie 

oznacza to, iż należy wycofywać się z tych miejsc ewangelizacji. Dokument mówi 

wprost, by chrześcijanie potrafili zadomowić się na tych „nowych areopagach”
146

. O 

wielkiej roli nowych mediów w służbie nowej ewangelizacji mówił Jan Paweł II w 

2002 roku. Zwrócił uwagę na istotne zadania mediów dla nowej ewangelizacji: media 

łatwiej przyswajają język współczesnej kultury, co pozwala na głoszenie Ewangelii w 

sposób przystosowany do wrażliwości współczesnego człowieka; mają jednak służyć 

pogłębianiu kultury a nie alienacji. Do tego jednak potrzeba odpowiednio 

przygotowanych pracowników mediów; dzięki temu, że stanowią „nowy areopag” 

dają szansę na przemienianie kultury żywą wiarą; wreszcie media uczą ofensywy a nie 

defensywy – tworzą „czas misji” a nie obrony stanu posiadania
147

. 

 

d. Kontekst gospodarczy 

W ramach tego kontekstu szczególnie wymowny jest dzisiaj kryzys gospodarczy i 

finansowy. Jak zauważa dokument, w przekazach medialnych coraz mniej miejsca 

zajmuje problematyka ubogich. Pozostawia się ich organizacjom pozarządowym i 

Kościołowi, od którego oczekuje się uwrażliwiania na ludzką biedę i konkretnych 

działań. Wydaje się, że szczególne miejsce należałoby zagwarantować nowemu 

rozumieniu uczynków miłosierdzia. Dla przykładu nakarmienie głodnego, to 

zauważenie również innych wymiarów głodu: głodu godności człowieka, głodu 

rodzinnego ciepła jako miejsca wzrostu człowieka. Przyodzianie nagiego, to także 

odkrycie w swoim życiu miary posiadania, ukazanie, że nie jest ważne nie posiadanie, 

lecz poznanie natury ukazującej prawdziwy wymiar moich potrzeb. Przyjęcie w dom 

podróżnego, to szeroko rozumiana problematyka imigrantów, których nie da się 

sprowadzić do problemu społecznego, lecz o wiele ważniejsze jest dostrzeżenie w nich 

„człowieka w potrzebie”. Chorych nawiedzać, to nie tylko zaspokoić ich potrzeby 

codzienne (tzw. opieka zwyczajna), lecz dostrzeżenie w ich życiu szczególnego 

zapotrzebowania na nadzieję, która ukazuje, że każde życie ma sens. Oczywiście 

ważne jest to, by Kościół umiał wpisać się w ludzką biedę, ważne jednak jest również 
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to, by nie zredukować przesłania Ewangelii do potrzeby wyłącznie codziennego 

chleba
148

. 

 

e. Kontekst nauki i techniki 

Nauka i technika dają człowiekowi nie spotykane dotąd poczucie wolności. 

Pojawia się jednak pewien paradoks – im bardziej człowiek czuje się wolny, tym 

mniej rozumie jak tę wolność zagospodarować. Jesteśmy przesyceni informacjami a 

nie umiemy komunikować – jak powiedział kiedyś Réné Girard – jesteśmy 

pokoleniem magiczno-histerycznym. Mając wolności i prawa (swoista magia 

egzystencji) histeryzujemy nie będąc w stanie pogodzić w sobie dyskursu frustracji. W 

takim kontekście pragnienie wolności jest hamowane logiką zamknięcia w sobie
149

. 

Pismo św. proponuje rozwiązanie tego paradoksu – w fakcie stworzenia chaos 

zamienia się w kosmos. Przed aktem stwórczym otaczał człowieka chaos, w momencie 

wejścia Boga w historię człowieka, chaos przeradza się w ład i porządek. Nie zmieniła 

się jednak natura – chaos i kosmos mogą wyglądać podobnie. Zmieniło się jej 

odczytanie w świetle rozumu oświeconego wiarą. Podobnie w kontekście nauki. Bez 

ewangelicznej perspektywy, postęp jest chaosem (dobrym przykładem są 

biotechnologie). Kiedyś w dyskusji o eutanazji z prof. Januszem Czapińskim 

usłyszałem, że eutanazja to nic innego jak sprzątanie po medycynie
150

. Przedłużamy 

sztucznie życie jednym, skracając w tym samym czasie innym, walczymy o dziecko 

prokreacją technicyzowaną (in vitro), jednocześnie niszcząc życie już poczęte. Z 

jednej strony zamyka się „okna życia” dla ludzi
151

, z drugiej zaś broni „okien życia dla 

zwierząt
152

. Ten chaos ludzkiej wolności wyrażonej w postępie naukowo-technicznym 

potrzebuje szerszego horyzontu jaki daje Ewangelia, by postęp na nowo stał się 

kosmosem i ładem. 
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f. Kontekst polityczny 

W kontekście tym należałoby zauważyć rysujący się nowy podział świata – 

gospodarczy, polityczny, kulturowy. Pojawiają się – jak ukazuje dokument – nowe 

podmioty życia (kraje azjatyckie w gospodarce, islam jako coraz silniejszy podmiot 

religijny w Europie). Miesza się prawa człowieka do rozwoju i wyzwolenia ze 

sterowanymi przez kraje zachodu formami obalania rządów w krajach dotychczas 

kierowanych przez dyktatorów. Również w ten kontekst nowa ewangelizacja może 

wnieść znaczący wkład, ukazując możliwość dialogu ponad podziałami religijnymi i 

kulturowymi oraz dać silniejszy fundament prawom człowieka opartym na godności 

osoby ludzkiej
153

.  

                                                 
153

 Niejednoznaczną, chociaż płodną inspiracją może być lektura M. Lilla, Bezsilny Bóg. Religia, polityka i 

nowoczesny Zachód, tłum. J. Mikos, Warszawa 2009. 
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V. DUCHOWOŚĆ CZŁOWIEKA POTRZEBUJE WIARY 

 

Rozumienie duchowości jako „życie życia” domaga się kilku dopowiedzeń. 

Skąd czerpać owo „życie” dla „życia”? Życie ludzkie, w odróżnieniu od innych form 

życia, potrzebuje takich odniesień, które obejmują całego człowieka, nie tylko w 

wymiarze bytowym, egzystencjalnym, ale również – a może przede wszystkim – w 

wymiarze osobowym. Człowiek potrzebuje takiego przedmiotu odniesienia, czy wręcz 

punktu przylgnięcia, do którego może odnieść się całym sobą – rozumem i wolą
154

. 

Takim punktem przylgnięcia jest Bóg jako przedmiot wiary, świadomego i wolnego 

działania człowieka odpowiadającego godności osoby
155

. Człowiek nie szuka jednak 

jakichkolwiek relacji, jest bytem osobowym, co zakłada podwójny charakter jego 

odniesień: do osoby i do prawdy. Przez prawdę rozumiem tu nie tylko jakąś logiczną 

czy metafizyczną zgodność, ale przede wszystkim prawdę jako zaufanie osobie, która 

o niej świadczy
156

. 

Człowiek jest również bytem moralnym. Moralność zaś znajduje swoje źródło 

w wierze w Boga, który objawia człowiekowi swoją miłość. Można więc – 

parafrazując św. Pawła – powiedzieć, że życie moralne to „posłuszeństwo wiary” (por. 

Rz 1, 5, 16, 26). Nieuznawanie zaś Boga, „nieposłuszeństwo wiary” byłoby źródłem 

wszelkich wykroczeń moralnych (por. Rz 1, 18-32). Chodzi jednak nie tyle o wiarę 

ludzką (dostosowywaną do ludzkich gustów, oczekiwań i sondaży), co o cnotę wiary, 

która jest zawsze łaską rozumnego i wolnego przylgnięcia do Boga
157

. Wyraża się ona 

nie tyle w akcie wiary w coś, co raczej w akcie zawierzenia komuś, dzięki komu się 

wierzy. To nie dzięki czemuś wierzę w Boga, lecz dzięki zaufaniu Bogu, przyjmuję to, 

co On objawia. 

Wiara jest zatem aktem rozumnym, ale w jakimś sensie – idąc za K. Rahnerem 

– jest także aktem mistycznym, zakładającym pragnienie zjednoczenia z tym, komu 

się zawierzyło. W tym znaczeniu mistyka nie jest zarezerwowana dla wybranych, ale 
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 Por. Bp W. Depo, Homilia na Jasnej Górze podczas XVII Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja, za Serwisem 

Radia Watykańskiego z 12 lipca 2009 roku.  
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oznacza pełne (osobowe i osobiste) przyswojenie przez chrześcijanina tego, co głosi 

Słowo Boże i co jest nam dane w sakramentach. Takie rozumienie mistycyzmu można 

nazwać, za przywołanym już K. Rahnerem, mistyką życia codziennego
158

. Nie chodzi 

w niej o ucieczkę od codzienności czy jej sakralizację. Mistyka życia codziennego 

zakłada akceptację życia, które okazuje się „pełne łaski”. W ten sposób człowiek jako 

„osoba duchowa” (Geistperson) pośrednio potwierdza w swoim poznaniu i działaniu 

Byt absolutny Boga jako rzeczywistą podstawę i tajemnicę
159

. 

Mistyka nie przekreśla jednak roli rozumu. Trzeba tylko precyzyjniej ten 

związek wyrazić. Otaczającą mnie rzeczywistość poznaję jako poznający podmiot. 

Poznaję oczywiście aktem rozumnym, ale rozum w tym akcie nie istnieje 

autonomicznie. Jeśli osoba wpisuje się w relację z Bogiem, również rozum musi 

wpisać się w te relacje, których podmiotem jest osoba. Jak zauważył Benedykt XVI w 

przemówieniu do Międzynarodowej Komisji Teologicznej w 2009, autonomia rozumu 

wyraża się w stwierdzeniu: w tej metodzie Bóg się nie mieści. I nie odnosi się to 

wyłącznie do poznania w naukach przyrodniczych, ale coraz częściej towarzyszy także 

poszukiwaniom teologicznym, w których poszukiwanie przypomina często łowienie w 

wodach Pisma Świętego siecią nastawioną tylko na pewien rozmiar ryb. Tak pojęta 

autonomia rozumu sprawia, że poznaje się wycinek prawdy dotyczącej Boga, 

wykluczając Tajemnicę. To „nastawienie na pewien rozmiar ryb” przypomina inną 

maksymę – człowiek miarą. Autonomia rozumu pojęta skrajnie sprawia, że poznanie 

ludzkie jest tylko ludzkie, zamknięte na tajemnicę
160

. 

Chrześcijanin potrzebuje dzisiaj, szczególnie w kontekście nowego ateizmu, 

nowej apologetyki
161

. Nie może ona oczywiście przypominać agresywnych metod 

„czterech jeźdźców” nowego ateizmu, ale musi być sposobem formułowania jasnych 

odpowiedzi na argumenty tych, którzy podważają wiarę w Boga
162

. 
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 K. Rahner, Espiritualidad antigua y actual, w: „Escritos de Teologia”, VII, Madrid 1976, s. 

25; por także Z. Nosowski, Karla Rahnera teologia codzienności, STV 30(1992) nr 2, s. 89n. 
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 K. Góźdź, Teologia człowieka. Z najnowszej antropologii niemieckiej, Lublin 2006, s. 231. 
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 Kard. W. Levada, Prefekt Kongregacji Nauki Wiary, wypowiedź z 30 kwietnia 2010 roku, cyt. za 
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„nowy ateizm?”, w: Nauki przyrodnicze a nowy ateizm, red. M. Słomka, Lublin 2012, s. 7-45. Charakterystyka 
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Czy jednak współczesny człowiek potrzebuje wiary w Boga? Można 

odpowiedzieć, że pośrednim świadectwem na to, że człowiek potrzebuje Boga jest 

powszechna dzisiaj potrzeba bożków
163

. 

 

1. Żyć jakby Boga nie było 

 

Tylko na pozór jest to stwierdzenie nowe. Św. Augustyn wyraził to 

następująco: Amor sui usque ad contemptum Dei
164

, co oznacza miłość siebie aż do 

negacji Boga. Można postawić pytanie, skąd w człowieku tak wielka (a raczej tak 

mała i niszcząca) miłość siebie? Pobrzmiewa tu rajska nuta będziecie jako bogowie, i 

nostalgia współczesnego człowieka: dlaczego nie jestem bogiem? Dlaczego Bóg 

uczynił mnie ograniczonym? Konstatacja tego faktu odbierana jest przez człowieka 

jako niesprawiedliwość
165

. Przywołanie zaś podstawowego rozumienia zasady 

sprawiedliwości (oddać każdemu, co się jemu należy), odczytane w kontekście 

ludzkiego poczucia niesprawiedliwości, prowadzi do logicznego wniosku: zabrać 

każdemu, co się jemu nie należy (w tym również Bogu). Jednak człowiek zbuntowany 

nie jest zdolny do wyjścia poza stwierdzenie: gdyby więc Bóg nie istniał, wszystko 

byłoby dozwolone
166

. Ale ów bunt przeciw Bogu, że człowiek nie jest bogiem i nie ma 

wpływu na losy świata, pozostawia człowiekowi dwie drogi: buntować się, albo 

trzymać się Boga. 

Życie jakby Boga nie było, to życie tylko pozornie prostsze. Tak właśnie 

definiował ateizm Jan Paweł II. Wskazywał jednocześnie, że człowiek nie musi 

posuwać się aż do negacji istnienia Boga. Wystarczy, że zaprzecza Jego tajemnicy. 

Ważne jest to „jakby”. Pokazuje bowiem nie tyle rezygnację z Boga, co raczej z istoty 

człowieczeństwa, rozumianego jako stawianie pytań istotnych i fundamentalnych
167

. 

                                                                                                                                                         
postaci i poglądy „czterech jeźdźców” nowego ateizmu (R. Dawkins, Ch. Hitchens, D. Dennett, S. Harris), s. 11-

18.  
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 Benedykt XVI, Homilia na Placu Inwalidów w Paryżu (13.09.2008), cyt. za L. Knabit, Jakby Boga nie było. 

O nowych grzechach i bożkach, z ojcem Leonem rozmawia Agnieszka Nieć, Tyniec 2010 (cytat wprowadzający 

do książki). 
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 Św. Augustyn, De civitate Dei, XIV, 8. 
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 G. Reale, A. Scola, Dialog o wartości człowieka, tłum. E.I. Zieliński, Warszawa 2009, s. 21. 
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 F. Dostojewski, Bracia Karamazow, tłum. W. Wireński, Kraków 2009, s. 172. 
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Można  odnieść wrażenie, że człowiek nie ma dość odwagi, by przyznać się do 

słabości bez Boga, może oprócz filozofii, która próbuje to wyrazić takimi pojęciami 

jak homme humilié P. Ricoeura czy słaby podmiot, słabe myślenie. Natomiast częściej 

owo odarcie z tajemnicy próbuje się nazwać po prostu poznaniem naukowym, w 

którym wyłączenie tajemnicy z obszaru poszukiwań próbuje się ukazać jako 

racjonalną konsekwencję poszukiwań, podczas gdy częściej jest ono  „naukowym 

aktem wiary”
168

.   

Wyłączenie Boga z horyzontu ludzkich poszukiwań uzasadnia się często 

racjonalnością. Tymczasem – jak zauważa Benedykt XVI – wiara pochodzi od 

wiecznego Rozumu, który przewyższa możliwości naszego rozumu, podobnie jak 

miłość widzi więcej niż sam rozum. Wiara nie przekreśla rozumu, lecz dotrzymując 

mu kroku wprowadza w większy Rozum
169

. Rezygnacja z Niego i życie jakby Boga 

nie było ma jednak swoje konsekwencje. O. Jacek Salij cytując W. Kaspera wyraził to 

następująco: Nie można wykreślać rzeczywistości Boga i oczekiwać, że wszystko inne 

pozostanie dalej po staremu. Jeśli Bóg wypada ze świata, świat popada w 

bezcelowość
170

. 

Czy jednak życie jakby Boga nie było wyklucza inne Jego przejawy w życiu 

społecznym? Nieco karkołomną – moim zdaniem – próbę pogodzenia dwóch hipotez – 

„jakby Boga nie było” i „jakby Bóg był” przedstawia wspomniany już francuski 

ateista A. Compte-Sponville (dodajmy w kontekście nowego ateizmu – bardzo 

umiarkowany). Buduje on jakby nową strukturę człowieka. Zakłada, że – parafrazując 

encyklikę Jana Pawła II Fides et ratio – religijność i niereligijność są dwiema 

częściami człowieka, jednak do żadnej z nich nie można człowieka sprowadzić. 

Dlaczego wybiera on duchowość bez Boga - i konsekwentnie - religię zamiast Boga? 

Bo Bóg przerasta nas z definicji, religie nie. Istnienie Boga jest aspektem 

ontologicznym, istnienie zaś religii socjologicznym i egzystencjalnym
171

. 
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 Szerzej na temat drogi poszukiwań naukowych będących swoistym naukowym aktem wiary - B. Guy, Dieu et 
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W swojej refleksji Sponville wychodzi od pytania, czy człowiek może obejść 

się bez religii? Jego zdaniem, jeśli przez religię rozumieć wiarę w osobowego Boga, to 

ateiści są najlepszym przykładem, że można obejść się bez religii. Natomiast, jeśli 

rozumieć religię jako system wierzeń i rytuałów łączących ludzi w jedną wspólnotę 

moralną lub duchową, to tak rozumianej religii człowiek potrzebuje. Ale od razu 

dopowiedzmy – nie chodzi o jednostkę, lecz o społeczeństwo. Można postawić 

pytanie, dlaczego Comte-Sponville nie wychodzi od negacji Boga (zajmuje się 

problematyką istnienia Boga dopiero w drugim rozdziale książki)? Jego zdaniem 

bowiem to co potocznie nazywamy wiarą, jest jakąś formą nawrócenia, można by 

dopowiedzieć, nawrócenia na cokolwiek. Zestawia bowiem radość tych, którzy po 

latach niewiary odkrywają Boga, z radością tych, którzy porzuciwszy Boga odkryli 

pełną radość i wolność. Świadectwa ludzi odkrywających i porzucających wiarę w 

płaszczyźnie doświadczenia – jego zdaniem - nie różnią się zbytnio od siebie
172

. 

Religia zostaje zatem oderwana od tajemnicy i Boga, a powiązana z tym, co 

Sponville nazywa duchową więzią. Jego zdaniem, zbyt silny akcent przypisywany 

religii jako więzi sprawia, że każdą więź próbujemy definiować jako religijną. 

Tymczasem – jego zdaniem – więź to po prostu spoiwo, jakiego potrzebuje wspólnota. 

Pytanie o więź nie musi mieć zatem charakteru pytania o istotę, lecz o przejawy. 

Definiuje ją w następujący sposób: dzielić nie tworząc podziałów
173

. Przykładem jest 

ciasto spożywane z przyjaciółmi. Nie jest najistotniejsze to, że im więcej osób, tym 

mniej ciasta. To więź sprawia, że można je dzielić nie tworząc podziałów. Można w 

tym upatrywać pewnych aluzji do podziałów w Kościele, które mogą być dowodem na 

brak więzi duchowej
174

.    

Rysuje się zatem następująca triada: więź – społeczeństwo – wspólnota. Czy 

jednak każda wspólnota musi być złączona świętym spoiwem? Może być połączona 

nawet religią, pod jednym wszakże warunkiem: religią rozumianą nie w sensie 

odniesienia do Boga, lecz odczytania na nowo. Tak właśnie powstaje duchowość bez 

Boga. Duchowość jako pamięć. Ale czy w tej religii jest coś co zastąpi wiarę w 
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społecznie umarłego Boga? Substytutem wiary – zdaniem Sponville’a – jest wierność. 

Wierność jest tym, co pozostaje z wiary, gdy się ją utraciło
175

. Ukazuje to w 

następujący sposób: wiara jest wierzeniem, wierność przywiązaniem, zobowiązaniem, 

wdzięcznością. Wiara dotyczy bogów, wierność wartości, historii i wspólnoty. Wiara 

jest łaską, wierność – pamięcią i wolą. 

W swojej argumentacji Comte-Sponville stara się być bardzo przekonujący. 

Stawia wiele retorycznych pytań: czy potrzebna jest wiara w Boga, by uznać, że 

prawda ma większą wartość niż kłamstwo? Czy gdyby człowiek utracił wiarę, to musi 

jednocześnie zrezygnować z wyznawanych wartości? Powróćmy na moment do 

stwierdzenia: jeśli nic nie jest prawdziwe, wszystko jest dozwolone. Sponville uważa 

jednak, że wyjścia są dwa: nic nie przetrwało, albo jednak coś przetrwało
176

. 

Rozgrywanie bowiem życia pomiędzy „wierzyć” a „nie wierzyć”, może być 

pasjonujące dla jednostki, nie zaś dla społeczeństwa. Czy zatem człowiek musi 

pozostać ateistą? Przecież ateista jest zawsze jakimś określonym ateistą: 

chrześcijańskim, protestanckim… Ateizm – jego zdaniem – pozostanie tak długo w 

Europie, jak długo nie straci się wiary do końca. Dopełnia to retorycznymi pytaniami: 

czy utrata wiary wpływa na poznanie, czy osłabienie poznania wpływa na wiarę? Czy 

religia jest podstawą moralności, czy moralność podstawą religii? W właściwy sobie 

sposób obrazuje to przykładem: jeśli zrezygnuje się z moralności objawionej, 

prezerwatywa czy homoseksualizm nie będą problemami moralnymi, lecz 

teologicznymi
177

. 

Wydaje się, że ta krótka panorama poglądów Sponville’a na temat religii bez 

Boga i duchowości jako więzi opartej na wierności jest wystarczająca, by 

skonstatować, że znacznie bezpieczniej jest tych poglądów posłuchać, niż ułożyć 

według nich własne życie. Postawię zatem Sponville’owi ostatnie pytanie: co dla 

niego – skoro nie wiara i religia – jest fundamentem życia moralnego? Odpowiedź na 

to pytanie daje już na początku swojej książki Mały traktat o wielkich cnotach. 

Fundamentem jest grzeczność, rozumiana na wzór kantowskiego imperatywu, ma 

wartość zależnie od tego, jaką treść mu się przypisze. Pozwólmy jednak wypowiedzieć 
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176

 Tamże, wyd. pol., s. 43-44 (wyd. franc. s. 38-39). 
177

 Tamże, wyd. pol., s. 57 (wyd. franc. s. 53). 



59 

 

się samemu autorowi: Grzeczność nie jest cnotą, ale jakością, i to jakością wyłącznie 

formalną. Ujmowana sama w sobie jest drugorzędna, śmieszna, prawie bez 

znaczenia[…]. Filozofowie będą dyskutować, żeby się dowiedzieć, czy pierwsza forma, 

tak naprawdę nie jest wszystkim, i czy to, co różni moralność od grzeczności, nie jest 

złudzeniem. Możliwe, że wszystko jest tylko zwyczajem i poszanowaniem zwyczaju – że 

wszystko jest tylko grzecznością. Ja jednak wcale w to nie wierzę. Opiera się temu 

miłość, łagodność i współczucie. Grzeczność to nie wszystko, to prawie nic. Ale 

człowiek jest także prawie zwierzęciem
178

. 

Czy jednak można wyobrazić sobie życie, w którym przetrwa pamięć wartości 

bez Boga? Czy mylił się Dostojewski, twierdząc: oczywiście Bóg jest tylko hipotezą, 

ale przyznaję, że On jest potrzebny dla porządku […] i gdyby Go nie było, to 

należałoby Go wymyślić?
179

 

 

2. Żyć jakby Bóg był 

 

Jak zaznaczyłem we wprowadzeniu, inspiracją do tej części artykułu stał się 

wykład Josepha Ratzingera w Subiaco
180

. Ratzinger wychodzi od stwierdzenia, że 

dokonując opisu współczesnego obrazu świata i człowieka można stwierdzić, że 

splendor bycia obrazem Boga już nie świeci nad człowiekiem. Wzrost możliwości 

człowieka nie został wsparty porównywalnym rozwojem energii moralnej. Moralność 

zaś została zastąpiona moralizmem, który wyraża się w słowach: sprawiedliwość, 

pokój, ochrona środowiska. Czemu jednak służą te wartości, jak je rozumieć, kto je 

definiuje? Ten oświeceniowy kalejdoskop wartości opiera się na specyficznie pojętej 

racjonalności. W ślad za nią Europa rozwinęła kulturę, która w sposób nieznany 

wcześniej, wyklucza Boga ze sfery publicznej. Kultura praw, z uprzywilejowanym 

prawem do wolności, rodzi nową tożsamość, która szuka fundamentów życia 

społecznego całkowicie poza Bogiem. Człowiek wie jak, ale nie wie już dlaczego. 

Ratzinger stawia jednak dwa fundamentalne pytania: czy pozytywistyczna filozofia 
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jest naprawdę racjonalna? Czy jest filozofią, której przysługuje prawo do powszechnej 

obowiązywalności i czy jest ona systemem kompletnym? Na tym właśnie gruncie pada 

bardzo ważna propozycja: trzeba zamienić aksjomat Oświecenia „etsi Deus non 

daretur” na radę, jaką Pascal dał swoim niewierzącym przyjaciołom „veluti si Deus 

daretur”
181

. 

Była to po raz pierwszy tak jasno złożona propozycja ułożenia sobie życia 

„jakby Bóg był”. Co jednak dla Ratzingera, a później Benedykta XVI oznacza owo 

„jakby”? Jak zauważa jeden z protestanckich komentatorów
182

, nie można 

funkcjonować w Europie, tak jakby ona pojawiła się znikąd. Chrześcijaństwo nie jest 

w niej mało znaczącym dodatkiem, ale fundamentem, który wpłynął na rozwój kultury 

europejskiej i na wiele wartości. Dziedziczymy go, ponieważ oprócz duchowych ram, 

posiada jasno zdefiniowaną przestrzeń działania wyrażoną w różnych formach 

instytucjonalizacji. 

Jak jednak broni tej linii sam Ratzinger/Benedykt XVI? W czasie ostro 

komentowanego, nawet przez watykanistów, wystąpienia na uniwersytecie w 

Ratyzbonie
183

 przywołuje stwierdzenie, że działanie wbrew rozumowi jest sprzeczne z 

naturą Boga i jednocześnie stawia pytanie, czy odnosi się to tylko do myśli greckiej, 

czy też pozostaje w mocy samo w sobie?
184

 Oczywiście wybrzmiewa w tym pytaniu 

inny związek: wiary i rozumu. Zdaniem Benedykta XVI jest to w istocie spotkanie 

autentycznego oświecenia i religii. Logos oznacza zarazem rozum i słowo, które za 

św. Janem można tłumaczyć w następujący sposób: na początku był logos, a logos jest 

Bogiem (por. J 1,1). On „jest”, w przeciwieństwie do bożków, które w oświeceniowym 

stylu wyśmiewa Psalmista (por. Ps 115). Bożki są bowiem dziełem rąk (umysłów) 

ludzkich. 

Czy uda się przezwyciężyć konflikt wiary i rozumu, kulturę odrzucającą 

zakorzenienie w chrześcijaństwie? Zdaniem Benedykta XVI będzie to możliwe, jeśli 
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uda się przezwyciężyć narzucone na rozum ograniczenia, sprowadzając go wyłącznie 

do tego co sprawdzalne i doświadczalne. Rozum musi na nowo znaleźć odwagę 

otwarcia na szerszy horyzont poznania
185

. 

Czy jednak propozycja papieża znajdzie oddźwięk u „przyjaciół 

niewierzących”? Czy nie zostanie odebrana jako przejaw arogancji i zarozumiałości – 

żyjcie jakby Bóg był, bo wierzący są bardziej moralni niż niewierzący? Jak zauważa 

T. Halík, papież zaryzykował również niezrozumienie ze strony wierzących, gdyż 

mogą odebrać tę propozycję jako możliwość rozdzielenia porządku wiary od porządku 

moralności
186

, a w konsekwencji, jako możliwość życia bez wiary.  

Halík pyta, co robić, by żyć tak, jak gdyby Bóg istniał? Powraca do pytania 

postawionego przez A. Comte-Sponville’a, co by się stało, gdyby człowiek utracił 

wiarę? I odpowiada, że prawdopodobnie niewiele by się zmieniło, pod jednym 

wszakże warunkiem: że rozumielibyśmy wiarę nie tylko jako spełnianie religijnych 

obowiązków, ale uznali, że życie wiarą czyni je słusznym i sensownym. Zauważa 

jednak, że nie tylko wierzący nie rozumieją do końca wiary. Nie rozumieją jej również 

ateiści, kiedy wyobrażają sobie wiarę jako życie moralne ze względu na lęk przed 

Bogiem, czy piekłem. Tymczasem chodzi nie o lęk, lecz o odpowiedzialność przed 

Bogiem, czyli właśnie o sumienie
187

. W tym kontekście zauważa się bezsensowność 

pytania Comte-Sponville’a dotyczącą tego, co stanie się z moralnością, gdy utraci się 

wiarę. Prawdziwej wiary nie można utracić. Idąc za rozróżnieniem Ericha Fromma na 

mieć czy być, Halík zauważa, że wiara zawsze ma coś, koegzystencjalnie przenika byt. 

Jego zdaniem, w kulturze, z której zniknęły chrześcijańskie przekonania, przetrwał 

składnik wiary „wcielony” w styl życia, on zaś nie jest naszym osobistym 

wynalazkiem. W tym kontekście – zdaniem Halíka - trzeba dzisiaj mniej mówić o 

ateistach, a bardziej o agnostykach (od apateizmu – brak zainteresowania), przez 

ignorancję, po uprzejme zamilknięcie wobec Tajemnicy
188

. 
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Co zatem oznacza – ciągle według Halika – życie jakby Bóg był? Nie 

przyjmując religijnych założeń etyki, przyjąć moralne konsekwencje wiary religijnej; 

Boga zacząć rozumieć nie jako pewnik dający się dowieść, lecz jako nadzieję; życie 

wiary rozumieć jako eksperyment, drogę – to w co wierzę, sprawdza się na niej 

stopniowo w sposób eksperymentalny i przejawia się w swej całości jako pełne 

sensu
189

. 

Pozostaje tylko pytanie, w jaki sposób dotrzeć do tych wartości, dzięki którym 

można żyć „jakby Bóg był”? W pismach ateistów wraca często pojęcie miłości
190

. Na 

miłość zwraca również uwagę Benedykt XVI. Dopowiada jednak, że chodzi o miłość 

oświeconą rozumem i wiarą. Za św. Pawłem uważa, że miłość przewyższa wiedzę i 

dlatego zdolna jest pojąć więcej niż sama myśl, niemniej pozostaje ona miłością Boga-

Logosu
191

.   
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VI POTRZEBA NOWEJ APOLOGII WIARY – KONTEKST 

FRANCUSKI I AUTORZY MAJĄCY WPŁYW NA TEN KONTEKST –  

 

 

1. Mario Frontistes 

 

Książka Mario Frontistesa
192

 jest zaliczona do jednego z przełomowych dzieł 

dotyczących ateizmu, porównywana z dziełem B. Pascala. Znawcy przedmiotu 

twierdzą, że jest pierwszą książką, która godzi dwa newralgiczne punkty: z jednej 

strony jest bardzo obiektywna i podlegająca wszelkim rygorom naukowym, z drugiej 

jest książką dialogu i otwartości. 

Jak twierdzi E. Weil, wszelka pokusa zaproponowania dyskursu, który byłby 

istotny dla człowieka i jednocześnie wszystkich ludzi nie interesuje nas; ponieważ jest 

to dyskurs istotny wyłącznie dla wspólnoty autora, o ile taka wspólnota istnieje
193

. 

Rodzi to jednak pewną wątpliwość. Otóż, gdyby nie istniał dyskurs bardziej 

powszechny niż wspólnota skupiona wokół autora, to żadna idea uniwersalna nie 

miałaby sensu. A jeśli rozumiemy Ewangelię właśnie tak? Gdzie jest odniesienie do 

pierwotnych intuicji zapisanych w sercu? Wszelkie zatem próby sprowadzenia 

człowieka do jakiejkolwiek wspólnoty wyznaniowej, pozbawiając go przy tym 

myślenia, są uderzeniem w uniwersalność wszelkich idei. 

O konieczności takiej idei w naukach mówi już K. Popper (La logique de la 

découverte scientifique, tłum. N. Thyssen-Rotten i P. Devaux, Paris, Payot 1972, s. 

257). Twierdzi on, że metoda naukowa zakłada niezmienność procesów naturalnych. 

Zasada niezmienności natury jest istotna we wszelkim badaniu zmienności
194

. 

M. Frontistes zwraca uwagę, z czym w pełni można się zgodzić, że przyczyną 

wszelkich ułomnych interpretacji niezmiennego charakteru idei jest brak porządnego 
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wykształcenia teologicznego
195

.  

W podobnym duchu wypowiada się Jean Ladrière twierdząc, że nie ma czegoś 

takiego jak ateizm teoretyczny. Pisze on: istnieje ateizm teoretyczny, który nie jest 

niczym innym jak zreflektowanym wyrazem ateizmu praktycznego, przeżytego
196

. 

Można jednak postawić pytanie, co bardziej wpływa na powstanie ateizmu, czy 

kształtowanie działania przez myślenie, czy też myślenia przez działanie? 

W dalszej części książki
197

 M. Frontistes rysuje rozwój ateizmu w następującej 

kolejności: doktryna Haeckela, Marksa i Lenina. Haeckel stawia tezę monistyczną 

wyrażającą się w tym, że nauki eksperymentalne łączą w sobie naukowość, filozofię i 

moralność. 

Należy jednak zauważyć, że krytycy istnienia Boga popełnili zasadniczy błąd - 

nie uznając absolutnych idei wprowadzili absolutną ideę, że Bóg nie istnieje. 

Faktycznie więc ani Freud ani Feuerbach (sztandarowi autorzy zajmujący się krytyką 

religii) nie podważyli ostatecznie idei Boga. 

Błąd ateizmu naukowego polega na tym, że każdy ateizm, podobnie jak teizm, 

musi być z natury filozoficzny. Błąd Marksa polegał na tym, że chciał utożsamić 

religię z filozofią. Ostatecznie doprowadziło to z jednej strony do scjentyzmu 

mechanicystycznego pozbawionego odniesień filozoficznych, z drugiej zaś, takie 

utożsamienie podważyły w późniejszym okresie rozwijające się ,,sciences de la vie''
198

. 

 

2. Pierre Tevenian 

 

Autor książki
199

 jest filozofem, jednym z założycieli strony internetowej ,,Les 

Mots sont importants"
200

, kojarzonej z NPA - Nouveau parti anticapitaliste. Odwołuje 

się do tezy K. Marksa mówiącej, że religia jest opium dla ludu. Propozycję 

podważenia tezy Marksa ostro krytykował Michel Onfray
201

. Pierwsze strony lektury 
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Hegla przez Marksa pokazują, że problemem nie jest religia, która stworzyła 

człowieka, lecz człowiek, który stworzył religię
202

. Marks pisze: Fundament krytyki 

religii jest następujący: to człowiek, który stworzył religię, a nie religia, która 

stworzyła człowieka. Niewątpliwie, religia jest świadomością siebie i odczuciem 

siebie, jako człowieka, który jeszcze do końca nie odkrył siebie, albo też zdążył się 

zagubić. Człowiek nie jest bowiem bytem abstrakcyjnym wyjętym ze świata. Człowiek 

to świat człowieka (l'homme, c'est le monde de l'homme): państwo, społeczeństwo. 

Państwo i społeczeństwo tworzą religię, odwrotną świadomość świata (conscience 

inversée du monde), ponieważ one same są odwróconym światem. Religia jest ogólną 

teorią świata, jego logiką w popularnym ujęciu, jego entuzjazmem, sankcją moralną, 

pocieszeniem i uniwersalnym usprawiedliwieniem. Religia jest wyobrażeniową 

realizacją bytu ludzkiego, ponieważ byt ludzki jest pozbawiony prawdziwej 

rzeczywistości. Walczyć z religią, to pośrednio walczyć z takim właśnie światem, 

którego duchowym aromatem jest religia. Smutek religijny jest w pewnym sensie 

wyrazem smutku samej rzeczywistości, i w jakimś wymiarze protestem przeciw 

smutkowi realnemu. Religia jest cierpieniem udręczonego ludu, duszą świata bez 

serca, jest duchem warunków społecznych, z których duch ludzki jest wykluczony. 

Religia jest opium dla ludu. Wykluczeniem religii jako szczęścia iluzorycznego będzie 

domaganie się szczęścia prawdziwego: domaganie się odrzucenia iluzji na temat 

swojej sytuacji, to odrzucenie sytuacji, która ma potrzebę iluzji
203

. 

Zasadnicza więc teza Marksa nie dotyczyła zakazu włączania się w życie 

społeczne ludzi wierzących, lecz wykluczenie z życia religii jako próby godzenia się 

na świat bez nadziei. Człowiek tworzy religię sprawiedliwości, bo nie ma 

sprawiedliwości w świecie, religię nadziei, bo nie ma w tym świecie nadziei. W tym 

sensie religia jest opium dla ludu. Największym niebezpieczeństwem religii jest 

jednak propozycja pewnej logiki, w przeciwieństwie do nielogiczności świata. Walka 

nie jest zatem walką z religią jako źródłem biedy świata, ale walką z religią jako próbą 

usprawiedliwiania tej biedy. Tu jawi się cel filozofii historii - skończyć z prawdą 

świata przyszłego a zatroszczyć się o prawdę teraźniejszości.  
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Podobnie krytyka religii Feuerbacha, ,,świat religijny", który ma zastąpić walkę 

o realny świat. Ludzie dzielą się na dwie grupy: ludzi wolnych i ludzi 

podporządkowanych. To podporządkowanie może być w podwójnym sensie: 

politycznym i wolności sumienia
204

. Religia to również kwestia interpretacji, czyli 

kolejnego oddalania się od rzeczywistości
205

. 

Dalej książka jest bardzo populistyczna. Homofobia, patriarchat, prawa 

mniejszości. Nieco bardziej inspirujący jest jedynie fragment poświęcony istocie 

świeckości. Czytamy w nim: Wolność sumienia gwarantowana przez prawo zakłada 

wolność wyrażania, ta zaś należy do wymiaru życia społecznego i nie jest własnością 

państwa
206

. 

 

3. Ronald Dworkin 

 

W tej części pracy odwołuję się do książki R. Dworkina podejmującej 

problematykę religii bez Boga
207

. Autor był filozofem wykładającym w Nowym Jorku. 

Nie dokończył manuskryptu, zmarł w 2013 roku. Książka jest oparta na lekturze dzieł 

A. Einsteina, który był pełen podziwu dla zjawiska religii. 

Dworkin wprowadza pojęcie ateizmu religijnego. Teza książki jest następująca: 

religia jest bardziej głęboka niż idea Boga. Religia jest wizją świata jednocześnie 

głęboką i różnorodną: sprawia, że walor obiektywizmu przepaja wszystko, że świat i 

stworzenia są godne podziwu, że życie ludzkie ma sens a świat istnieje w określonym 

porządku. Natomiast wiara w Boga jest tylko jednym z wymiarów wyrażenia tego 

porządku. Taka wiara religijna może być również dzielona z niewierzącymi
208

. 

Ateizm religijny wskazuje, że religii nie da się zredukować do teizmu. Religię 

definiuje jako uznanie wartości pełnej i niezależnej. Jest to prawda obiektywna 

uznająca dwa wymiary: życie ludzkie ma sens i znaczenie obiektywne; natura jawi się 
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zaś jako świat uniwersalny mający wartość w sobie. Jesteśmy jedno z naturą, 

ponieważ jesteśmy bytami fizycznymi, różnimy się jedynie świadomością siebie
209

. 

Stawia jednak dość zaskakującą tezę na temat wartości, mianowicie, że one 

znajdują usprawiedliwienie w nich samych. Twierdzi, że jak w naukach ostatecznie 

potrzeba zgody wspólnoty naukowej, tak brak zgody na wartości wcale wartości nie 

przekreśla. Oznacza to, że dla przyjęcia wartości wystarcza mój akt wiary
210

. Autor 

balansuje pomiędzy bogiem nieosobowym a ostatecznie panteizmem. Powołuje się na 

poglądy P. Tilicha. 

Ciekawa jest teza na temat nieśmiertelności. Z jednej strony autor chce ją trochę 

zbanalizować, z drugiej jednak zauważa, że odpowiedź jest niewystarczająca. Zatem 

powraca do pierwotnej tezy jak najlepszego przeżycia swojego życia i jakby na tym 

pozostaje. Pytanie centralne to pytanie o to, jak się przeżyło życie a nie pytanie o to, 

co po śmierci, bo na to pytanie wyobrażeniowe nikt z nas nie zna do końca 

odpowiedzi
211

. 

 

4. Luc Remaynet 

 

Autor proponuje w swojej książce
212

 przeróbkę tezy „wierzyć i rozumieć” na 

tezę: „ne plus croire, mais comprendre grâce à l'intelligence”. Książka zawiera pewną 

formę proroctwa dotyczącą zjawiska, które obecnie obserwujemy - religii ateistycznej, 

zwanej duchowością bez Boga. Książka niezbyt porywająca, ale pokazująca istotę. 

Władza nad stworzeniem będzie w kluczu genetycznym. Należy odnotować, że to był 

rok 1989. Burzy to zatem utrwalony obecnie pogląd, że początki nowego ateizmu 

plasuje się w tragicznych wydarzeniach z Nowego Jorku. Książka pokazuje, że 

przełomem dla nowego ateizmu nie był terroryzm, lecz rozwój genetyki, zwłaszcza w 

jej niekontrolowanym wymiarze. Jest to jakby druga linia nowego ateizmu, a zatem 

specyfika ateizmu francuskiego. 
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W omawianej książce można znaleźć również zapowiedzi innych, obecnych w 

dzisiejszym rozumieniu nowego ateizmu idei. Twierdzi zatem autor, że być 

świadomym to mieć wiedzę. Pojawia się też po raz pierwszy idea „Boga 

zapchajdziury”
213

. 

 

5. Denis Lecompte 

 

Biskup, doktorat z filozofii i teologii. W swojej książce
214

 stawia następujące 

tezy:  

1. Wiara nie jest owocem czystego aktu chcenia, gdyby nie była racjonalna, nie byłaby 

rozumna; 

2. Wiara nie jest aktem wyłącznie uczuć ani emocji. Nie jest wyrazem wyłącznie 

naszych potrzeb; 

3. Wiara nie jest czysto racjonalna, nie oznacza to jednak, że jest irracjonalna. 

Jako źródła ateizmu wskazuje już poglądy Epikura i Lukrecjusza. Trzeba 

jednak od razu dopowiedzieć, że dla Epikura ateizm oznaczał walkę z religią ludową, 

odwołującą się do strachu. 

Co wnosi chrześcijaństwo: 

1. Tylko Bóg może właściwie mówić o sobie; 

2. Tylko Objawienie może przekonać człowieka o grzechu
215

. 

 

 6. Thierry Giraud 

 

 Filozof z Amiens. Swoje zasadnicze poglądy
216

 na temat duchowości 

ateistycznej wyraził w następujących punktach: 

1. Duchowość oznacza przede wszystkim bliskość, podobnie jak człowiek, który idąc 
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 na szczyt doświadcza najpierw pewnej drogi, a potem szczytu. Stąd można mówić, że 

odkrywanie świata jest najlepszym sposobem odkrywania ducha (dla przykładu 

pielgrzymki); 

2.  Określenie ,,duchowość ateistyczna" wydaje się wątpliwe, ponieważ jak dotąd 

wszelkie typy ateizmu były odniesione do jakiejś religii; 

3. Jak zdefiniować duchowość ateistyczną? Jako misterium bytu. Ale co znaczy 

misterium dla materialisty? Czy za Cyrano de Bergerac pytać ironicznie ,,czego nie 

możecie zrozumieć jest duchowe" (2004)?; 

4. Duchowość ateistyczna do swojego zaistnienia potrzebowałaby dwóch elementów: 

porzucenia antyreligijności i antyklerykalizmu; 

5. Duchowość ateistyczna miałaby sens, gdyby przyjąć założenie, że nie wszystko 

czego istnienie przeczuwamy da się udowodnić eksperymentalnie. Ale w takim razie 

podobne założenie trzeba by odnieść do Boga; 

6. Dotychczasowa literatura rozdzielająca duchowość i ateizm (materializm) zrobiła 

wszystko, by pojęcie duchowości ateistycznej nie miało przynajmniej na razie 

sensu
217

. 

Dalsze jego tezy można streścić następująco: Ateizm nie występuje pierwszy, 

nie jest afirmatywny, neguje afirmację teizmu. Negacja teizmu może mieć dwie 

formy: negację istnienia lub afirmację nieistnienia. Wszystkie słowniki definiują 

duchowość jako coś co jest niezależne od materii. Za Freudem trzeba przyjąć, że 

pierwszym przejawem świadomości nie jest świadomość tego, co świadome, lecz 

świadomość tego, co nieświadome. Inaczej mówiąc wiem, co wiem... nie ma sensu, 

sens ma stwierdzenie wiem, czego nie wiem
218

. 

W swojej książce stawia fundamentalne pytanie: Dlaczego duchowość 

ateistyczna jest potrzebna i co miałaby oznaczać? Przede wszystkim to, że religie 

skupione na sobie coraz mniej wyrażają to, co uniwersalne. To co ludzi łączy to nie 

religie, lecz polityka. Polityka oparta na religii dzieli tak samo, jak religie. Autor 

proponuje więc politykę laicką jako jedyną drogę obrony humanizmu i tego co 

uniwersalne. Zdaniem autora humanizm laicki to cena pokoju. Odpowiadając zatem na 
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pytanie czy duchowość ateistyczna jest możliwa stwierdza, że nie tylko możliwa, ale 

również konieczna. 

 

 7. Richard Kearney
219

 

 

Wykładowca filozofii w Bostonie i w Dublinie. Za Gerardem Manley Hopkinsem 

przywołuje następujące rozróżnienie:  

 Aftering - venir par après 

 Seconding - venir en second 

 Over and overing - revenir et rerevenir 

 Abidding again by the bidding of the everyday - le surenchérissement par 

l'enchérissement de chaque jour 

Czym jest dla niego anateizm? Jest wolnością wierzenia, która poprzedza 

wybór pomiędzy teizmem a ateizmem. Wybór wiary nie jest nigdy definitywny. Ma 

potrzebę bycia powtarzanym każdorazowo, kiedy mówimy o Bogu i kiedy pytamy 

Boga, dlaczego nas opuścił. Anateizm ożywia dramat decyzji za każdym razem, kiedy 

spotyka się innego, który mówi: musisz zmienić swoje życie! I każdy moment jest 

otwartymi drzwiami przez które ów inny może wejść
220

. 

Autor poczynił rozróżnienie pomiędzy ateizmem anateistycznym i ateizmem 

antyteistycznym a teizmem anateistycznym i teizmem dogmatycznym. Anateizm to 

miejsce dialogu pomiędzy ateizmem i teizmem. Pozwala na nieustanne otwarcie na 

nowe a jednocześnie nie okopywanie się w dogmatyzmie
221

. 

Rodzi to jednak wątpliwości: czym różni się anateizm od dialogu i czy 

propozycja „dziedzińca pogan” nie jest takim właśnie anateizmem. Dziedziniec pogan 

to odejście od fanatyzmu i uprzedzeń ku postawie przyjęcia drugiego. Ważne tylko, by 

w tym dialogu brali udział ludzie wolni od dwóch skrajności - fanatyzmu i braku 

własnej tożsamości. Inaczej anateizm będzie po prostu współczesnym ateizmem, czyli 
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niewiarą opartą na niewiedzy, zarówno co do istnienia, jak i nieistnienia Boga. 

 

 8. Ian S. Markham
222

 

 

Fragmenty początkowe książki są praktycznie streszczeniem podstawowych 

poglądów Dawkinsa, Hitchensa i Harrisa. Autor nie podejmuje wątków Denneta. Nie 

jest to jednak odkrycie przełomowe. Należy pamiętać, że istotą pojęcia nowy ateizm 

jest wprowadzenie go po raz pierwszy już w latach 90. XX wieku w kontekście 

francuskim. Interesujący wydaje się natomiast fragment na temat chrześcijaństwa
223

. 

Warto tu odnotować szczególnie domagające się dopracowania: pojęcie osoby, 

rozumienie Trójcy Świętej oraz Tajemnicy Wcielenia. To będzie papierek lakmusowy 

pozwalający stwierdzić, czy ktoś ma pojęcie o nowym ateizmie czy też nie. Nowi 

ateiści będą uderzać w religię, nie zaś w osobę, bo bronią mniejszości, głoszą 

tolerancję. Zatem to, co będzie najtrudniej zaatakować to osobę. Dawniej religia 

pozwalała ocalić osobę, dzisiaj osoba może ocalić religię jako wspólnotę wierzących. 

Zatem bardziej akcent nie na religię, lecz na duchowość
224

. 
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VI. OCALIĆ (NIE)RELIGIJNY PODMIOT 

 

1. Człowiek jako osobowy podmiot 

 

Pytając o to kim jest człowiek?, pytamy o prawdę o nim samym. Jeśli zaś 

podmiot zostaje odseparowany od pewnej „wspólności”, która jest jednocześnie 

przezwyciężeniem słabości osamotnionego podmiotu, wtedy można postawić inne 

pytanie: czy każdy ma prawo do swojej części prawdy, i konsekwentnie, czy taka 

prawda byłaby prawdą o człowieku? Problem zaczyna się w momencie, kiedy ową 

„wspólność” próbujemy definiować. Rezygnacja z prawd filozoficznych i 

teologicznych pozostawiła bowiem w człowieku świadomość niesionej słabości. Jeśli 

więc słabość jest mocą, oznaczałoby to, że człowiek musi się wyzwolić własną mocą, 

czyli własną słabością ze słabości doświadczanej. W ten właśnie sposób, rezygnując z 

uznania mocy stwórczych w człowieku proponuje się reprodukcję skończonej mocy 

poprzez pozbawioną etycznych odniesień technicyzację ludzkiego życia
225

. 

Rodzi się jednak pytanie, czy nie można mówić o pojednaniu i pokucie 

pozostając na poziomie głoszenia niezmiennego orędzia o zbawieniu? Trafnie ujął to 

Edward I. Zieliński w homilii na mszy św. pogrzebowej Profesora Jana 

Czerkawskiego. Mówił wtedy: Chrystus nie jest zbawcą ani sędzią abstrakcyjnej 

ludzkości. Chrystus umarł za wszystkich pojedynczych, konkretnych ludzi, za każdego z 

nas z osobna. W tym tkwi bodajże największy ładunek chrześcijańskiej nadziei: 

Chrystus jest moim Sędzią i moim Zbawicielem
226

.  

Należy odnotować, że w świadomości współczesnej (antropologicznej, 

socjologicznej, ale również teologicznej) zmienił się sens pojęcia grzechu. 

Mentalności współczesnej obcy jest katalog grzechów, grzech powszedni, śmiertelny. 

Podobnie pobrzmiewają czasem zaprzeszłym takie słowa jak sąd Boży, boski trybunał. 
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W miejsce dawnego lęku pojawiła się nadzieja, w miejsce oczyszczenia pojednanie, w 

miejsce indywidualnego grzechu, grzech kolektywny (społeczny), w miejsce 

świadomego odrzucenia Bożego prawa, mówi się o odrzuceniu Bożego wezwania, 

zamiast teocentrycznego rozumienia grzechu, pojmuje się go współcześnie jako 

antropologiczną skazę
227

. Również biologia z teorią ewolucji zrodziła nowe pytania o 

źródło grzechu, nie tylko jako świadomego aktu człowieka, ale podważając tradycyjną 

interpretację grzechu pierworodnego, stawia pytania w trzech wymiarach: istnienia 

jednostkowego Adama, monogenizmu czy relacji pomiędzy życiem a śmiercią, 

upatrującej w grzechu pierworodnym źródła śmierci
228

. 

Przestano mówić również o naturze człowieka. Do natury ludzkiej w jej 

filozoficznym rozumieniu nie dochodzi się bowiem drogą eksperymentu. Rozpad 

rozumu spekulatywnego opisującego świat człowieka poprzez metafizykę i religię 

zrodził nową opisową triadę: nauka, moralność i sztuka, które znalazły 

odzwierciedlenie w języku opisu poprzez takie słowa jak prawda, normatywna 

słuszność oraz autentyczność i piękno. Doprowadziło to ostatecznie do 

instytucjonalizacji opisu w oparciu o kryteria nauki, a w skrajnych podejściach do 

estetyzacji czy wręcz gustu
229

. Jednak postmodernistyczne ujęcia podmiotu jako 

słabego nie mogą przesądzić o konieczności odrzucenia tego pojęcia.  

Na niebezpieczeństwo pozostania na poziomie podmiotowości w dyskursie o 

człowieku zwracał uwagę już Karol Wojtyła, czemu dał wyraz w ważnym eseju 

Podmiotowość i „to co nieredukowalne” w człowieku
230

. Doceniając myśl 

Arystotelesa zauważał jednak, że Stagiryta w swojej koncepcji zbyt mocno sprowadził 

człowieka do świata, zacierając tym samym sprawiedliwość, czyli to, co się należy 

człowiekowi w wymiarze proprium. To właśnie w tym kontekście Wojtyła zastąpił 

słowo podmiot, słowem osoba. Czy jednak trzeba odrzucić podmiotowość na rzecz 

osoby, by właściwie mówić o człowieku? Może raczej trzeba właściwie (słusznie, 

sprawiedliwie) mówić o człowieku, a wtedy wykorzystanie warstwy psychologicznej 
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opisu bytu ludzkiego nie musi okazać się niebezpieczną pułapką. To właśnie dzięki 

temu otwarciu zyskano nowe pojęcia takie jak samoobecność czy autodeterminacja
231

.  

Nie chodzi oczywiście o sprowadzenie osoby do aktu intencjonalnego 

zamkniętego w podmiocie umieszczonym w relacji podmiot-przedmiot. Bardziej 

chodzi o to, że otwarcie na innego domaga się samoświadomości, a że człowiek nie 

jest wyłącznie aktem świadomości domaga się samoobecności. Trafnie ujął to G. 

Haeffner: Pytając o siebie samego, człowiek najpierw umieszcza siebie w pozycji 

poznawanego, jakby na zewnątrz znajdującego się przedmiotu, aby następnie z nim się 

utożsamić. Zatem antropologia filozoficzna ma postać samorefleksji. Jako podmioty 

działania, czynimy w niej siebie samych przedmiotami opisu, klasyfikacji i 

interpretacji, na wzór innych przedmiotów
232

. Nie można oczywiście zapomnieć, że 

człowiek jako przedmiot opisu nie jest bytem, ani też punktem wyjścia opisu. Opis jest 

tylko obrazem bytu. Gdyby o tym zapomnieć, wtedy podmiotowa „przemiana” 

prowadziłaby wyłącznie do wyobcowania. Podmiotowe Ja stałoby się niczym innym 

jak tylko podglądającym Innego w jego inności, by następnie wrócić do siebie jako 

innego. Nie byłoby to poszerzenie świadomości, lecz plagiatowanie Innego 

zwalniające z poszukiwania prawdy o sobie samym, co w koncepcji Freudowskiej 

oznaczałoby wyłącznie, że tam, gdzie było id, musi nastać ego
233

. 

Powróćmy w refleksji do ewolucyjnej teorii człowieka. Jest prawdą, że 

pozornie ta teoria wydaje się szerokim i bardzo trafnym kontekstem rozpatrywania 

bytu ludzkiego, który w kosmicznej historii świata jest wydarzeniem zajmującym 

niewielką część dziejów. Należy jednak pamiętać, że człowiek stworzony przez Boga, 

chociaż podlega wszelkim naturalnym prawom ewolucji jest jednocześnie bytem 

zdolnym do transcendencji świata naturalnego dzięki możliwości otwarcia na świat 

duchowy. Należy też zauważyć, że ten biologiczny determinizm rozpatruje człowieka 

wyłącznie w kategoriach co-existence, nie uwzględniając drugiego wymiaru bycia 

człowieka w świecie, jakim jest co-responsability
234

. 
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Zatracenie podmiotu w nihilizmie jest kolejną odsłoną słabości podmiotu. 

Mówiąc o nihilizmie w kontekście bytu można rozważać go dwojako: bądź jako 

nihilizm pasywny – negujący istnienie bytu, bądź jako jego przeciwieństwo, czyli 

nihilizm aktywny akcentujący moc bezosobowego działania. Rodzi to konsekwentnie 

trzecią odmianę nihilizmu, którą można nazwać „mocą bez bytu”
235

. Jest to koncepcja 

bytu uwikłana w przeciwności – z jednej strony w potęgę działania, z drugiej w 

naiwną nieświadomość odpowiedzialności za działanie, co rozważane łącznie nie 

wyjaśnia fenomenu skuteczności bytu ludzkiego; można dopowiedzieć – również 

ludzkiej odpowiedzialności. Trudno zatem w takim kontekście mówić o 

odpowiedzialności podmiotu. Podmiot zostaje zatem uwikłany w następującą drogę: 

od ortopraksji do swoistego „rozbrojenia” podmiotu, a dalej od owej filozofii 

bezbronności do jurydycznej pragmatyki. Problemu nie rozwiązuje także prosty 

powrót do metafizyki, lecz raczej do tego, co jest jej podstawą bytu jako jedności
236

. 

Personalizm nie przekreśla podmiotowości. Ukazuje raczej, że osoba to „ktoś 

podmiotowy”, zaś sama podmiotowość oznacza zapodmiotowanie kogoś (sub-positus, 

sub-iectus). Jak pisze Cz.S. Bartnik cała rzeczywistość zmierza ku osobie jako swemu 

„podmiotowi” […] i osoba jest również „podmiotem czynnym”, podmiotem „ad 

extra”, czyli źródłem działania, życia, egzystencji. Strumień rzeczywistości w osobie 

odnajduje swoje „apriori”, swoją alfalność. W aspekcie idealnym osoba jest alfą i 

źródłem wszelkiej rzeczywistości. Dlatego najwyższą Alfą może być tylko Bóg […]
237

. 

Prowadzi to w konsekwencji do wniosku, że człowiek jako podmiot staje wobec 

rzeczywistości, ale również wobec Boga – najwyższego Podmiotu tej rzeczywistości. I 

w tym znaczeniu udział człowieka w rzeczywistości i odpowiedzialność za nią w 

wymiarze podmiotowym są z założenia współdzielone z Podmiotem Boskim.  

 

2. Sprawiedliwość a nierówność podmiotów 

 

W adhortacji „Reconciliatio et paenitentia” znajdujemy bardzo wymowne słowa 

mówiące o owej nierówności podmiotów: Człowiek – każdy człowiek – jest tym synem 
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marnotrawnym owładniętym pokusą odejścia od Ojca, by żyć niezależnie; ulegający 

pokusie; zawiedziony ową pustką, która zafascynowała go jako miraż; samotny, 

zniesławiony, wykorzystany, gdy próbuje zbudować świat tylko dla siebie; w głębi swej 

nędzy udręczony pragnieniem powrotu do jedności z Ojcem
238

. Ów powrót nie jest 

jednak możliwy do zrealizowania w oparciu o własne siły. Pojednanie jest zawsze 

darem Boga i Jego inicjatywą, która dopełnia się w tajemnicy Chrystusa 

Odkupiciela
239

. Właśnie poprzez fakt Wcielenia i Mysterium Crucis człowiek rozumie 

dramat oddalenia się od Boga
240

. Sprawiedliwość w kontekście nierówności 

podmiotów polega więc na tym, że Bóg pozostaje wierny swemu odwiecznemu 

zamysłowi także wówczas, gdy człowiek popychany przez Złego i pociągnięty własną 

pychą nadużywa wolności […]
241

. W tym dramacie człowieka-podmiotu nieodzowne 

staje się sumienie rozumiane jako podmiotowa norma moralności. Podmiotowa, gdyż 

nie przekreśla człowieka; dialogiczna, gdyż zakłada istnienie Innego Podmiotu 

zdolnego wyprowadzić człowieka z dramatu nędzy i upokorzenia. Owa dialogiczność 

nie zamyka się wyłącznie w relacji podmiot (człowiek) – Podmiot (Bóg). Sumienie 

oznacza również inny dialog: wolności (człowieka) z Prawdą (Chrystusem). Istota 

podmiotowości człowieka nie polega więc na wyzwoleniu się od osądów sumienia, 

lecz na wyzwoleniu się z przywiązania do własnej niemocy
242

. Właśnie dlatego, że 

sumienie jest głosem Boga w ludzkim sercu stanowi podmiotową normę 

moralności
243

. Podmiot ludzki doświadcza również tego, że wolność nie polega 

jedynie na wyborze, ale dokonując wyboru człowiek decyduje zarazem o sobie samym 

(nie jako innym), lecz w kontekście Innego – Prawdy
244

.   

Z wolnością moralną ściśle powiązane jest dobro. Czym ono jednak jest w 

swojej istocie? Najprościej można powiedzieć, że jest tym, co pierwotnie dane, nie 

determinuje go inny element bytu, jest czymś co samo świadczy o sobie i samo przez 

się jest zrozumiałe. Jak zauważa R. Guardini – istnieje jednak zjawisko, które można 

oddać terminem „samotność dobra”. Jest ono związane z prawdą, ale nie jest jej formą, 
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lecz samo w sobie posiada wartość absolutną. W tym sensie ostatecznym 

fundamentem dobra jest Bóg
245

. Ową samotność dobra wyraża jeszcze pełniej związek 

dobra z bytem. Podobnie jak nie można rozważać dobra bez bytu, nie można również 

myśleć bytu bez odniesienia do dobra. Analogicznie w relacji dobro – ludzkie 

działanie nie można mówić o działaniu moralnym bez odniesienia do dobra, ale nie 

można również rozważać dobra bez odniesienia do działania moralnego; w tym sensie 

dobro oderwane od działania byłoby wyłącznie dobrem abstrakcyjnym. Oznacza to, że 

Bóg jako zasada dobra inspiruje każde ludzkie działanie, ale konsekwentnie, każde 

ludzkie działanie w aspekcie moralnym nie oznacza jednak działania bez odniesienia 

do dobra
246

. Należy tylko dopowiedzieć, że dobro i działanie moralne (płaszczyzna 

Boga i płaszczyzna człowieka) stanowią komplementarną jedność podmiotów, nie 

zacierając jednak istotnej (istotowej) różnicy pomiędzy nimi. 

Przed zacieraniem tej różnicy ostrzega wspomniana adhortacja. 

Niebezpieczeństwa upatruje w sekularyzmie jako zespole poglądów i zwyczajów 

broniących humanizmu całkowicie oderwanego od Boga i całkowicie 

skoncentrowanego na kulcie działania. Pojawia się zatem pytanie, co bardziej obraża 

(w kontekście podmiotowo odczytanego człowieka) – uznanie konieczności 

odniesienia do dobra (w konsekwencji uznania swojej grzeszności) czy też zanik 

poczucia grzechu?
247

 Ludzkie „Ja” uwikłane w niekończące się refleksy własnej 

samoświadomości bez odniesienia do świata obiektywnego, do prawdy prowadzi w 

konsekwencji do swoistego impasu podmiotowości i podmiotowego „Ja”
248

.  

Pojawia się jednak pytanie, jak rozumieć dialogiczność podmiotów w 

kontekście po „śmierci Boga”? Cenne może okazać się odwołanie do książki ks. 

Józefa Tischnera, Filozofia dramatu. Z jednej strony upatruje on dialogiczności 

człowieka w kontekście bytu „ze sceny”. Człowieka otwartego na świat związków 

specyficznie ludzkich, ludzkich dramatów, gdzie w owej przestrzeni rozgrywają się 

również dramaty etyczne. Jak zauważa jednak Tischner, człowiek potrzebuje 
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„uczłowieczenia”, otwarcia na drugiego. Idąc za M. Buberem można powtórzyć, że w 

najmniejszym „Ja” pobrzmiewa zawsze jakieś „Ty”. W tym wymiarze dialogiczność 

człowieka oznacza transcendencję reguł „świata sceny”
249

. „Nikt nie jest jednak 

samotną wyspą”
250

. Nikt nie może być dobry w samotności i nikt nie może być dobry 

z konieczności
251

. Doświadczenie dobra w drugim może być momentem 

przełomowym, w którym czyn człowieka przestaje być sprawą prywatną, a staje się 

sprawą człowieka. Same zasady poznane rozumem nie czynią jeszcze z człowieka 

„człowieka sumienia”. Sumienie jest jednocześnie Darem i odpowiedzią na Dar. 

Dobro obdarowuje i w tym sensie chce, by człowiek stał się człowiekiem sumienia
252

. 

Należy dopowiedzieć, że sama idea „śmierci Boga” jest metodologicznym 

błędem. Można oczywiście mówić o śmierci Boga w kontekście słabnącej wiary 

religijnej (jak F. Nietzsche – Bóg umarł, ponieważ zabili go chrześcijanie), nie można 

jednak mówić o śmierci Boga w sensie ontologicznym, gdyż Bóg jest duchem. Były 

oczywiście próby ocalenia w ramach teologii „śmierci Boga” przynajmniej Chrystusa i 

stworzenie swoistego połączenia światopoglądu ateistycznego z uznaniem Chrystusa 

jako egzystencjalno-etycznego wzorca. Jednak tego typu spekulacje pozbawione są 

głębszego sensu, a w wydaniu niektórych teologów pokazują zupełne niezrozumienie 

eschatologicznego wymiaru życia ludzkiego i eklezjologii
253

. 

Skąd zatem bierze się próba negowania istnienia Boga jako podmiotu ludzkich 

odniesień? W adhortacji znajdujemy opis pierwszej próby negacji Boga, jaką była 

symboliczna wieża Babel. Była to próba mająca na celu zbudowanie miasta bez Boga, 

czy wręcz wbrew Bogu. Był to pierwszy przykład ludzkiej solidarności w złu, próba 

wyłączenia Boga poprzez sprzeciwienie się Jego przykazaniu, rywalizacja z Nim, 

dążenie do bycia jak On. Owo „bycie jak On” jest próbą zerwania dialogicznej 

struktury bytu ludzkiego, pokazania, że wystarczy dialog człowieka z sobą samym, 
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czy z podmiotami jemu równymi. Jest to zanegowanie dwóch fundamentalnych 

wartości: nierówności podmiotów – wymiar ontologiczny oraz podważenia 

sprawiedliwości w znaczeniu oddania tego, co się komu należy – wymiar moralny
254

.  

Dotykamy w tym momencie „teologii kłamstwa”. Pierwszym jego wymiarem 

jest kłamstwo jako grzech. Oznacza to podważenie prawości języka prowadzące do 

wieloznaczności aksjologicznej. Prowokuje ona nie tylko kłamstwo wobec drugiego, 

ale również kłamstwo wobec samego podmiotu (autokłamstwo). Wyraża się ono w 

tym, że próbuje się zatrzeć element transcendencji człowieka ku nadnaturze, 

zbawieniu. Inną „ścieżką” prowadzącą człowieka na drogę grzechu jest nieład. 

Oznacza on sprzeczność prawdy i fałszu, które człowiek realizuje w życiu 

codziennym. Kłamstwo jako forma grzechu oznacza sprzeczność zarówno 

metafizyczną, jak i moralną w obrębie naszej postawy wobec innych i wobec siebie. 

Odrzucenie Boga jako podmiotu w celu uniknięcia świadomości nierówności 

podmiotów skutkuje postawą samotności. Jak zauważył W. Chudy, samotność w 

świecie ludzi powoduje izolację od Boga
255

. Oznacza to zatem, że kłamstwo, 

niezależnie od kierunku – samotność izolująca od Boga czy też izolacja od Boga 

rodząca samotność – w świecie ludzi jest zawsze podważeniem fundamentalnej relacji 

człowiek–Bóg w wymiarze podmiotowym. 

W tym właśnie miejscu dochodzimy do istoty zanegowania Boga jako 

podmiotu dialogu; tym elementem jest ludzka pycha. Niszczy ona nie tylko relacje z 

Bogiem, ale pustoszy również świat człowieka. Konsekwencją pychy są nienawiść, 

agresja i opór. Bez uznania prawdy o swoim świecie (prawda o człowieku) nie można 

połączyć starego świata pychy z nowym sposobem życia człowieka. Oznacza to, że nie 

można udawać nawrócenia (pojednania) bez prawdziwego odrzucenia tego, co tę 

drogę powrotu zaciera. Dobitnie wyrażają to słowa psalmu „kochacie marność i 

szukacie kłamstwa” (Ps 4, 3). W procesie autokłamstwa wstręt wobec grzechu 

przeradza się we wstręt wobec Boga
256

. 
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PODSUMOWANIE 

 

Tematem przedstawionego projektu było nakreślenie potrzeby nowej apologii 

wiary w kontekście nowego ateizmu, szczególnie w odniesieniu do kontekstu języka 

francuskiego. Owoce badań uwieńczone w 2014 roku są owocem czterech lat 

naukowych poszukiwań autora. Poszukiwaniom tym towarzyszyły od początku pewne 

intuicje prowadzące do postawienia tezy, iż to nie nowy ateizm jest novum dla wiary 

chrześcijańskiej. Nie ulega wątpliwości, że siła nowego ateizmu, tak bardzo różnego 

od ateizmu teoretycznego i praktycznego minionych dziesięcioleci, spowodowała 

powrót do pytania o status wiary chrześcijańskiej z nową siłą. Niemniej, to nie słabość 

wiary, lecz słabość człowieka potrzebuje obrony. 

 Dlaczego właśnie człowieka trzeba szczególnie bronić? W tradycyjnej refleksji 

umieszczano go bowiem w kontekście szeroko pojętej cnoty. Rozumiano ją jako 

zdolność stałego odniesienia do wartości i norm cechujących daną społeczność. 

Jednak człowiek osamotniony (prawie wiek temu nazwany człowiekiem bez 

właściwości) nie jest już zdolny do owej stałości. Pierwotnie rozwijana dynamika bytu 

okazała się złudną zmienną. Przestano ją bowiem odnosić do „stałych” tradycji, 

kultury, religii, a zaczęto rozumieć jako próbę nieustannego kreowania podmiotu, w 

końcowej fazie rozumianą jako konstytutywna słabość. To właśnie owa słabość miała 

stać się źródłem nowej mocy podmiotu. Człowiek oderwany od źródła właściwości, 

przestał też rozumieć to, co jest jego specyfiką (właściwością). Stał się zatem 

człowiekiem, który wszelkie próby odniesienia własnej egzystencji do czegoś 

zewnętrznego zaczął negować jako przejaw słabości. 

 Pojawia się jednak pytanie, czy człowiek może istnieć bez religijnych 

odniesień? Niewątpliwie przeżywa się pewna forma rozumienia religii, ale tylko 

forma. Nie zmieniła się bowiem istota religii, ani też religijność jako stała sprawność 

człowieka, odnosząca go do Absolutu. Krytyka zaś pewnych form religijności nie 

przekreśla w niczym potrzeby religii w życiu człowieka, ani też nie zapowiada końca 

religii, czy wieku wszechobecnej sekularyzacji. Dla jej ożywienia potrzeba jednak 

uchwycenia podstawowej różnicy pomiędzy religią a wiarą jako osobowym 
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odniesieniem do Boga. Osobowym, to znaczy wykluczającym wszelkie magiczne i 

irracjonalne odniesienia. 

 Jak rysuje się zatem relacja pomiędzy podmiotem słabym a wiarą 

chrześcijańską? Polega ona przede wszystkim na próbie „przezwyciężenia” tajemnicy 

nieprawości, zamykającej na źródło bytu i prawdziwej wolności człowieka. Człowiek 

zamknięty w owej „nieprawości” porzuca też fundamentalne odniesienie do prawdy, 

co w konsekwencji rodzi „filozofię kłamstwa”. Przezwyciężenie tej fundamentalnej 

słabości, której źródłem jest nieprawość ontologiczna, polega na powrocie do źródła 

prawdy, na ponownym nawiązaniu osobowej relacji z Bogiem.  

 Jedną z prób przeciwdziałania zarzutom stawianym przez nowy ateizm jest 

nowa ewangelizacja (dodajmy – nowa ewangelizacja nie jest wypadkową nowego 

ateizmu). Ważne są oczywiście zmieniające się konteksty proklamowania wiary, 

jednak w swoim zasadniczym wymiarze nowa ewangelizacja jest próbą wskrzeszenia 

człowieka obumarłego w kontekście wiary osobowej. Nie chodzi zatem o próby 

oskarżania świata za ontologiczną słabość człowieka, co raczej o potrzebę 

zdiagnozowania choroby człowieka wierzącego. Dokumenty Kościoła wyrażają to w 

tezie: nie chodzi o to, by pytać, czy świat jest chory, ale na ile chrześcijaństwo jest 

zdrowe? 

 Czy człowiek do owego „przezwyciężenia” potrzebuje jednak wiary? Może 

wystarczy jakaś forma duchowości? Podjęto zatem analizę propozycji A. Comte-

Sponvilla dotyczącą duchowości bez Boga. Inaczej mówiąc, czy wystarczy zamiast 

tezy „żyć jakby Boga nie było” przyjąć tezę „żyć jakby Bóg był”? Autor rozumie 

wagę wartości chrześcijańskich w życiu społecznym, nawet wtedy, gdy ma na myśli 

społeczeństwo zsekularyzowane. Można żyć wartościami chrześcijańskimi bez 

chrześcijaństwa, nazywając je ogólnoludzkimi. Ale również i te ogólnoludzkie 

potrzebują jakiegoś odniesienia. Jeśli nie Bóg, to przynajmniej natura ludzka. 

Zestawienie jednak tezy „żyć jakby Bóg był” z wcześniej nakreślonym opisem 

człowieka bez właściwości, nie wróży długiej perspektywy wartościom pozbawionym 

stałych odniesień (jako minimum odniesienia do natury ludzkiej i prawa naturalnego).  

 Czy zatem potrzeba nowej apologii wiary w kontekście nowego ateizmu? 

Wydaje się, że analiza zasadniczych myśli wybranych autorów kontekstu języka 
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francuskiego pokazała, że to nie nowy ateizm jest problemem dla wiary. Bowiem same 

sformułowanie zarzutów wobec wiary wygląda zupełnie inaczej w kontekście 

anglojęzycznym (poglądy „czterech jeźdźców), zupełnie zaś inaczej w kontekście 

języka francuskiego. Pierwszy kontekst jest kontekstem walki i manifestu, drugi 

przejawem racjonalnej refleksji nad upadkiem wiary w Boga osobowego. Nie oznacza 

to oczywiście, że nowy ateizm w wydaniu języka francuskiego jest mniej zagrażający 

wierze chrześcijańskiej. 

 Potrzeba zatem apologii, nie zaś apologetyki. Apologetyka uwikłała się bowiem 

we własne schematy myślowe, które nie nadążają za zmieniającą się rzeczywistością. 

Apologia zaś, to afirmacja wiary w Boga. Apologetyka jest pewnym etapem w 

teologii, który nierzadko sprzeciwiał się „logice wiary”. Potrzeba zatem apologii, 

przypominającej apologie pierwszych wieków chrześcijaństwa. Z jednej strony 

dopuszczającej paradoks wiary, z drugiej otwartej na dopełnienie przez szeroko pojętą 

kulturę. Apologia oznacza zatem opowiedzenie się za Logosem (apo-logia), nie zaś 

przeciw światu czy człowiekowi współczesnemu. Twórcza zaś (osobowa) interpretacja 

wiary, jest wyzwaniem dla odnowy samego człowieka.  

 Ostatni element badań – reconciliatio – czyli próba nawiązania dialogu 

pomiędzy nierównymi podmiotami (Bogiem i człowiekiem), wydaje się najlepszą 

formą obrony wiary w kontekście nowego ateizmu, a jednocześnie obrony człowieka 

przed nim samym, przed jego samowystarczalnością, egzystencją bez odniesień i 

właściwości. Potrzeba zatem powrotu do osobowej relacji z Bogiem a jednocześnie do 

odkrycia na nowo dziedzictwa cnoty, jako odniesienia ludzkiego bytu do kultury, 

tradycji, etosu.  

 Na trudne pytania nie ma prostych odpowiedzi. Wydaje się jednak, że próba 

uporządkowania dyskusji wokół przyszłości wiary w kontekście nowego ateizmu 

znalazła w prezentowanych badaniach choć nieznaczne dopełnienie. Pozostaje zatem 

powrót do osoby (swoisty renesans personalizmu) oraz do racjonalnego charakteru 

wiary, zarówno wobec irracjonalnych zarzutów nowego ateizmu, jak też magicznych 

postaw wielu deklarujących wiarę chrześcijańską. Jeśli te dwa elementy zostaną 

należycie zauważone, wtedy apologia wiary rozumiana jako afirmacja odniesienia do 

osobowego Boga, będzie wystarczającą przeciwwagą dla roszczeń nowych ateistów. 


